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OLULINE INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult DVD Kodukino süsteemi põhja all asuvat informatsiooni ning kirjutage siia seadme
seerianumber. Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number:

Seerianumber:...................................................................................................................................................

HTS3164

ETTEVAATUST
NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT! VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA, KUI
SEADE ON AVATUD.

Informatsioon laseri kohta
Tüüp...............................

GaAIAs

.................................770 ~ 800 (VCD/CD)

.................................7 mW (VCD/CD)

Semikonduktorlääts

Lainepikkus ....................645 ~ 660 (DVD)

Väljundi võimsus ............6mW (DVD)

Läätse ulatus ..................60 kraadi

See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosageduse nõuetele.

See toode vastab järgnevate
direktiividele ja nõuetele:
2006/95/EN + 2004/108/EN.

Vana seadme hävitamine

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

See mahatõmmatud prügikasti tähis
näitab, et seade vastab Euroopa
direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja
võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertööt-

lemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt
ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab
vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

KASUTAJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET
K Õ I K K Õ R G R E S O L U T S I O O N I G A ( H D )
TELEVIISORID EI OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD
SELLE TOOTEGA NING VÕIVAD TELEPILDIS
PÕHJUSTADA HÄIREID. 525 VÕI 625
TÄISKAADRILAOTUSE PROLEEMIDE PUHUL ON
SOOVITATAV, ET KASUTAJA LÜLITAB
ÜHENDUSE TAVAERALDUSE (SD) PEALE. KUI
TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORITE
ÜHENDAMISEL SELLE MUDELI 525P JA 625P
DVD MÄNGIJAGA, PALUN KONTAKTEERUGE
MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

Erinevate plaaditootjate poolt toodetavate plaatide
formaadi erinevuse tõttu võib Teie DVD-süsteem/
DVD-mäng i j a / DVD-sa l ves ta j a va j ada
tarkvaralisandeid või kaasajastamist. DVD-
tehnoloogia arengu käigus muutuvad sellised
tarkvaralisandid tavapärasteks ka kergesti
paigaldatavateks. Tarkvara kaasajastamiseks
külastage kodulehte www.philips.com/support.

Veenduge, et vooluallikas oleks käeulatuses.
Ebatavaliste sündmuste korral lülitage vool välja ja
eemaldage pistik pistikupesast.

MÄRKUSED
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OLULINE INFORMATSIOON

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

DivX, DivX Ultra Certifieed ja nendega seotud logod
on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid,
mida kasutatakse litsentsi alusel.

Windows Media ja Windows logod on Microsoft
Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s
ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse
tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud
patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis
on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste
patendi ja tööstusomandi omanike kasuks..
Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada
üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle
kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil
piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision
Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine
on keelatud.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR on USA-s
registreeritud kaubamärgid.

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel,
mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr.
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja
antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad.
“DTS“ ja “DTS Digital Surround“ on Digital Theatre
Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus
1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik
õigused kaitstud.

HDMI (High Definition Multimedia Interface -
kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning
High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid
või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on
litsentseeritud LLC poolt.

USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.
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TÄHTSAMAD TERMINID

MP3:

MPEG:

Multi-kanalilisus:

PBC:

Progressiivne skaneerimine:

Piirkonnakood:

Ruumheli:

Pealkiri:

WMA:

Failiformaat heliandmete kokkupakkimis
süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion
Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3.
Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-
RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui
tavaline CD.

Motion Picture Experts Group. Kokku
pakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video
jaoks.

DVD-d on formatitud nii, et iga
lugu moodustab iseseisva heliraja. Multikanalilisus
viitab lugude sellisele struktuurile, kus lugudel on
kolm või enam kanalit.

Taasesituse juhtimine. Video CD/Super VCD
navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari
menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset
taasesitust ja otsingut.

Progressiivne
skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu
sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga.
See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

Funktsioon, mis lubab plaate taas
esitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab
taasesitada plaate, millel on samaväärne
piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate Te toote etiketilt.
Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes
piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist
koosnev süsteem, mis loob realistliku kolme
dimensioonilise helivälja.

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l,
muusika videotarkvaral või terve album audio
tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber,
võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Windows Media (TM) Audio. Vastab heli
kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud
Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab
kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või
Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid
tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

-

-

-

-

-
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TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog:

Külgede suhtarv:

Helisisendpesad:

Bitimäär:

Liitvideosignaal (CVBS):

Plaadimenüü:

DivX®:

Dolby Digital:

Dolby Pro Logic II:

DTS:

HDMI:

EasyLink:

HDCP:

JPEG:

Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Analoogheli on kättesaadav, kui kasutate
AUDIO LEFT/RIGH (VASAK/PAREM). Punased ja
valged pesad, saadavad heli läbi kahe kanali: vasaku ja
parema.

Kuvatava pildi vertikaal- ja
horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel
on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel
16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil
nautida laiemat pilti.

Seadme tagaküljel olevad punased
ja valged pesad, mis saadavad heli teistele
süsteemidele (TV, stereo jne)

Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida
antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis
või kbps. Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida
kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamis-
kiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem
mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on
väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest
peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number,
võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

videosignaal, mida
harilikult kasutatakse tarbijale suunatud videoto
odetes.

Ekraanivaade, mis võimaldab valida
DVD plaadile salvestatuid pilte, heli, subtiitreid,
mitmenurksust jne.

DivX® kood on patendist sõltuv MPEG-4
baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia,
loodud DivX® Networks'i poolt. See võimaldab
digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili
oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid
samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Ruumhelisüsteem, mis on loodud
Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest
helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak
ja parem, keskmine).

See on täiustatud maatriks
kodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby
Surround ruumilisuse efekti. See loob viis täislaialast
väljundkanalit kahekanalilistest allikatest. Kuigi
tavalised ruumheli programmid ühilduvad täiel
määral Dolby Surround Pro Logic II dekooderitega,
saab filmimuusikat kodeerida kasutades ära Pro
Logic II taasesituse kõiki võimalusi, sh, eraldatav
vasak ja parem helikanal. (Selline materjal ühildub
tavalise Pro Logic'uga).

Digitaalse ruumheli süsteem (Digital Theatre
Systems). See on ruumheli süsteem, mis erineb
Dolby Digital tehnoloogist. Formaadid töötati välja
erinevate äriühingute poolt.

(High-Definition Multimedia Interface) on
suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada
kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja
digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku
ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti. HDMI-l on täielik
tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.
Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või
DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu
kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio
väljundi puudumise.

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab
HDMI CEC tööstusstandardi protokolli, millega jagab
käesoleva seadme ja sellega ühendatud seadmete
vahel käske. See funktsioon on võimalik üksnes juhul,
kui ühendate käesoleva seadme HDMI CEC
tehnoloogiaga ühilduva televiisoriga, kasutades
HDMI-kaablit.

(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on
spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali
turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et
vältida mitte-lubatud kopeerimist).

Väga levinud digitaalpildi formaat.
Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint
Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib
suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao
pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või
JPEG' järgi.

-
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ÜLDTEAVE

HOIATUS!

See seade ei sisalda ühtegi kasutaja poolt
hooldatavat osa. Palun jätke kogu hooldustöö
vastavalt kvalifitseeritud isikute hooleks!

Sobiva asukoha leidmine

Ventilatsiooniruum

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

HOIATUS!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage süsteem kõvale, lamedale ning
stabiilsele alusele. Ärge asetage seadet vaibale.

Ärge kunagi asetage antud seade mistahes
muudele seadmetele, mis võiiksid seda üles
soojendada (nt. vastuvõtja või võimendi peale).

Ärge asetage midagi seadme alla (näiteks CD-
plaadid, ajalehed).

Paigaldage see seade pistikupesa lähedusse, nii
et teil oleks võimalik seinakontaktile kergesti ligi
pääseda.

Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks
piisavalt ventilatsiooniruumi, selleks, et ära
hoida sisemise kuumenemise teket. Jätke
vähemalt 10 cm (4.0 tolli) vaba ruumi seadme
kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2.0 tolli)
kummalegi küljele, et ära hoida ülekuumenemist.

Vältige seadme kokkupuutumist veega ja
veepritsmetega.

Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (näiteks
veega täidetud objektid, põlevaid küünlaid).

1 subwoofer

2 eesmist kõlarit

2 tagumist kõlarit

1 keskmine kõlar

1 kaugjuhtimispult koos patareidega

1 scart-kaabel

1 FM traatantenn

Kiire alustamise juhend

Plaadi puhastamiseks kasutage mikrokihilist
puhastuslappi, millega pühkige plaati, liikudes
otsejoones keskelt äärtele.

Ärge kunagi kasutage lahusteid, nt. benseeni,
õhendajat, vabamüügis olevaid puhastusvahendeid
või plaatidele mõeldud staatilisi pihusteid.

See kasutusjuhend on trükitud taaskasutatud
paberile, mis ei reosta keskkonda. Elektroonilised
seadmed sisaldavad palju erinevaid materjale, mida
on võimalik ümber töödelda. Kui te soovite vabaneda
oma vanast seadmest, viige see jäätmete
kogumispunkti. Pakendi, patareide ja vana seadme
hävitamisel järgige kohalikke nõudeid.

Seadistamine

Kaasasolevad tarvikud

Plaatide puhastamine

Informatsioon taaskasutamise kohta
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

RAADIO ANDMED

PLAADI ANDMED

USB

PEASEADE

EESMISED JA TAGUMISED KÕLARID

KESKMINE KÕLAR

SUBWOOFER

Väljundi koguvõimsus:
- Kodukino re iim ...........................................300 W
Sageduse vastuvõtt.............180 Hz – 18 kHz / ±3 dB
Müra tase signaalis .......................................> 60 dB

(A-raskusastmega)
Sisendi tundlikkus
- AUX ...........................................................400 mV
- SCART TVsse ..............................................200mV
- MP3 LINK...................................................400 mV

Otsinguvahemik .........................FM 87.5 – 108 MHz
(50 kHz)

26 dB vaigistamistundlikkus ......................FM 22dBf
IF peegeldusmäär........................................FM 60dB
Müra tase signaalis .....................................FM 50dB
Harmooniline moonutus .....................FM Mono 3%
...........................................................FM Stereo 3%
Sageduste vastuvõtt........FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB
Stereoeraldus .................................FM 26 dB (1kHz)
Stereoalgus................................................FM 29 dB

Laseri tüüp........................................Semikonduktor
Plaadi diameeter.....................................12cm / 8cm
Video dekodeerija ......................MPEG-1 / MPEG-2 /

DivX 3/4/5/6, Ultra
Video DAC......................................................12 bitti
Signaali vastuvõtt ...................................PAL / NTSC
Video formaat ............................................4:3 / 16:9
Video S/N ........................................................56 dB
Koondvideoväljund ............................1.0 Vp-p, 75
Sageduse vastuvõtt ...........4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)

4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PCM..........................................................IEC 60958
Dolby Digital ..........................IEC 60958, IEC 61937
DTS .......................................IEC 60958, IEC 61937

Ühilduvus...................................Hi-Speed USB (2.0)
Klassi tugi..............UMS (USB Mass Storage Class),

MTP (Media Transfer Protocol)

Voolunäitajad ..............................220 – 240 V; 50 Hz
Voolutarbimine .................................................60 W
Mõõtmed ....................360 mm x 58 mm x 332 mm
Kaal .................................................................2.8 kg

Süsteem ..................................................Täissatelliit
Takistus...............................................................4
Kõlarite draiverid ..........................3'' täisulatuskõlar
Sageduse vastuvõtt .........................150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed .....................103 mm x 203 mm x 71 mm
Kaal ..................................................0,45 kg/kumbki

Süsteem ..................................................Täissatelliit
Takistus...............................................................8
Kõlarite draiverid ..........................3'' täisulatuskõlar
Sageduse vastuvõtt .........................150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed ...................103 mm x 244 mm x 74 mm
Kaal ...............................................................0.78 kg

Takistus...............................................................8
Kõlarite draiverid ................165 mm (6.5”) skaïrunis
Sageduse vastuvõtt...........................40 Hz – 150 Hz
Mõõtmed ...................123 mm x 310 mm x 369 mm
Kaal ...............................................................3.85 kg

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.

þ

Ω

Ω

Ω

Ω
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Problçma (USB/HDMI) Lahendus
USB mälupulga sisu ei ole
loetav

0

0

USB mälupulga ajami formaat ei ühildu käesoleva seadmega.

Ajamit on formatitud erinevafailisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei
toeta (nt. NTFS).

USB mälupulga ajam töötab
aeglaselt

0 Suuremõõtmelise faili või USB mälupulga suure mäluhulgaga ajami
sisselugemine ja televiisori ekraanil kuvamine võtab rohkem aega.

HDMI ühendusest ei tule
heliväljundit

0

0

0

0

HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade on ühilduv ainult
DVI/HDCP tehnoloogiaga (High-bandwidth Digital Content
Protection))(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) .

SACD või kopeerimiskaitsega

DVD-Audio allikatest ei saa väljundit HDMI ühenduse jaoks.

Veenduge, et audioväljundi seaded ei oleks välja lülitatud.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga Setup Menu Options
(Seadistusmenüü valikud) - {Audio Setup (Heli seadistused) - HDMI
Audio (HDMI heli) }'.

HDMI ühendusest ei tule
videoväljundit

0

0

HDMI-ühendus on võimalik ainult HDMI-ga varustatud seadmetega,
mis rakendavad HDCP tehnoloogiat (High Bandwidth Digital Content
Protection). Kui soovite luua ühendust DVI-konnektoriga (mis on
varustatud HDCP tehnoloogiaga), läheb teil vaja eraldi adapterit (DVI to
HDMI).

Veenduge, et käesoleva seadme resolutsioon langeks kokku selle
seadme resolutsiooniga, millega soovite esimest HDMI abil ühendada.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge osaga 'Setup Menu Options
(Seadistusmenüü valikud) - {Video Setup (video seadistused) - HDMI
Setup (HDMI seadistused) - HDMI Video }'.

Seadme esikülg

PEASEADE

7

1. STANDBY ON

2. Plaadi sisend

3. OPEN CLOSE p

4. Teabepaneel

5. VOL +/-

6. SOURCE

7. (Play/Pause )

/ (Previous / Next)

(Stop)

8. (USB) (USB) pistik

9. MP3 LINK-pistik

]

^ _

P

OPEN Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi.

Plaadi sisendi avamine/sulgemine.

Kuvab informatsiooni peaosa reþiimi kohta.

Helitugevuse reguleerimine.

Aktiivse allika valimine: DISC, FM, SCART IN,
AUX või MP3 LINK.

DISC: alustab/peatab plaadi taasesituse.

RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab
raadio paigaldamise.

DISC: järgmise või eelmise pealkirja/peatüki/loo
juurde suundumine.

DISC: vajutage ja hoidke seda klahvi all edasi ja
tagasi kiirotsingu teostamine.

RADIO: valib eelhäälestatud raadiojaama.

Lõpetab käimasoleva tegevuse.

DISC: lõpetab taasesituse.

RADIO: selle klahvi vajutamise ja all hoidmisega
saate kustutada salvestatud raadiojaama.

Sisend USB mälupulgalt või USB mälukaardi
lugejalt.

Fonosisend kaasaskantava audiomängija kõlarite
väljundpistiku ühendamiseks.

Märkus:
Alljärgnevad pistikud asuvad esipaneeli paremas
nurgas oleva kaane all, AVAMINE ( ) .

Pesad luugi taga
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1. (Standby On)

2. (Open/Close)

3. ZOOM

4. REPEAT (PROGRAM)

5. INFO

6. OK

7.

8. OPTIONS

9. (Play/Pause)

10. (Stop)

11. Numberklahvistik 0-9

B

p

\[qQ

]

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi.

Plaadi sisendi avamine/sulgemine.

Teleekraanil kujutise suurendamine või vähenda-
mine.

DISC: Plaadi lugude kordamise või suvalises
järjekorras mängimise eri re iimide vahel

valimine.

RADIO: Programmide käsitsi salvestamiseks
vajutage käesolevat klahvi.

RADIO: Programmide automaatse salvestamise
käivitamiseks vajutage ja hoidke käesolevat
klahvi all.

Kuvad käimasolevat reþiimi või informatsiooni
plaadi kohta.

Sisestuse või valiku kinnitamine.

DISC: menüüs liikumise suuna valimine.

DISC: vajutage vasakut või paremat klahvi
edasikerimiseks ja tagasiulatuvaks otsinguks.

RADIO: raadiosageduse sättimiseks vajutage
ülemisele või alumisele klahvile.

RADIO: automaatotsingu käivitamiseks vajutage
vasakule või paremale klahvile.

Seadistamismenüüsse sisenemine või sellest
väljumine.

DISC: taasesituse käivitamine/peatamine

RADIO: esmakordsel seadistamisel käivitab
raadio automaatse salvestamise.

Tegevusest väljumine.

DISC: taasesituse lõpetamine

RADIO: vajutage ja hoidke seda klahvi all, et kus-
tutada olemasolevad eelsalvestatud raadio-
jaamad.

Plaadi loo/pealkirja/peatüki sisestamine.

Eelsalvestatud raadiojaama numbri sisestamine.

ž
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (Taasesitus) Lahendus
Seade ei alusta taasesitust 0

0

0

0

0

Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega
allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab olema formatitud.

Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime.

Vajutage klahvile OPTIONS (VALIKUD), et seadistamismenüü välja
lülitada.

Mõnikord peate sisestama salasõna, et avada plaat taasesitamiseks.

Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat
ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole
võimalik muuta, isegi siis kui
televiisori ekraan on
seadistatud

0

0

Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil.

Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla
võimalik.

Seadistamis- / süsteemimenüüs
ei ole valikute tegemine
võimalik.

0

0

Vajutage klahvi kaks korda enne süsteemi seadistusmenüü valimist.

- Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.

P

DivX® filmide esitamine ei ole
võimalik

0

0

Kontrollige, et DivX® fail oleks DivX® kodeerijaga kodeeritud kodukino
süsteemis ('Home Theatre').

Kontrollige, et DivX® allalaetud fail oleks terviklik.

Raadiovastuvõtt on halb 0

0

0

0

Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega
süsteemiväline antenn.

Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.

Häälestage õigele sagedusele.

Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.

Mõned funktsioonid, nt.
vaatenurga muutmine,
subtiitrid, mitmekeelne heli, ei
hakka tööle

0

0

Need funktsioonid ei ole antud DVD puhul võimalikud.

Antud DVD puhul on keelatud heli või subtiitrite keele muutmine.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage
süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline

Probleem (Üldine) Lahendus

0

0

0

0

Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In
sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile.

Vajutage klahvile DISC, et valida plaadireþiim.

Kui see juhtub progressiivse skaneerimise sisselülitamisel, oodake 15
sekundit, et lüliti saaks automaatselt naasta vaikereþiimi:

Kui see juhtub HDMI video seadistuse vahetamise ajal, oodake 15
sekundit, et lüliti saaks automaatselt naasta vaikereþiimi:

1) Vajutage plaadiliuguri avamiseks.
2) Kaugjuhtimispuldil vajutage .
3) Kaugjuhtimispuldil vajutage
(AUDIOSÜNKRONISEERIMINE).

1) Vajutage plaadiliuguri avamiseks.
2) Kaugjuhtimispuldil vajutage .
3) Kaugjuhtimispuldil vajutage (SUURENDSMINE).

p
q

p
q

AUDIO SYNC

ZOOM

Puudub pilt

Pilt on täielikult moonutatud või
must-valge

0

0

0

Kontrollige videoühendust.

Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole
talitlushäire.

Plaat on määrdunud Puhastage plaati.

Kõlarist ei kostu ruumheli 0

0

0

Vajutage klahvile SURROUND (RUUMHELI), et valida õiged ruumheli
seaded.

DTS-pala taasesitamiseks vajutage AUDIO SYNC
(AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), et valida teine pala.

Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud
ruumheliga (Dolby Digital jne).

Kaugjuhtimispult ei tööta
korralikult

0

0

0

0

Valige allikas, mille taasesitust soovite, (näiteks DISC/USB või RADIO)
enne funktsiooninupule vajutust ( , , ).

Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel.

Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega.

Suunake kaugjuhtimispult otse IR-sensori suunas.

Q a b

Puudub heli või moonutatud heli 0

0

0

Reguleerige helitugevust.

Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid.

Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile
(näiteks AUX), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi

KAUGJUHTIMISPULT
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12. AUDIOSÜNKRONISEERIMINE (AUDIO
SYNC)

13. SUURENDAMINE (ZOOM)

14. MENÜÜ (TAGASI) (BACK)

15. / (Previous / Next)

16. (Mute)

17. SURROUND

18. VOL +/-

19. SOUND MODES +/-

20. SUBTIITRID

21. (PROGRAMMI) KORDAMINE (REPEAT)

REPEAT A-B

22. ANGLE

a b

@

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Audio keele/kanali valimine

Kui video taasesitus on audioväljundist
aeglasem, võimaldab sättida audioväljundi
peatumisperioodi.

Televiisoriekraani pildi suurendamine või
vähendamine.

DVD: pealkirjamenüüsse naasmine.

VCD/SVCD: Taasesituse ajal (üksnes PBC SISSE
LÜLITATUD (ON) reþiimis) PBC-menüüsse
naasmine.

DISC: liigub eelnevale või järgmisele pealkirjale/
peatükile/ loole.

RADIO: valib eelsalvestatud raadiojaama.

Heli summutamine või sisse lülitamine.

Mitmekanalilise heli-, stereo- või peoreþiimi
valimine.

Helitaseme sättimine.

Eelmääratud heliefekti valimine.

DVD-subtiitrite keele valimine.

DISC: Plaadi lugude kordamise või suvalises
järjekorras mängimise eri re iimide vahel

valimine.

RADIO: Programmide käsitsi salvestamiseks
vajutage käesolevat klahvi.

RADIO: Programmide automaatse salvestamise
käivitamiseks vajutage ja hoidke käesolevat
klahvi all.

Plaadi kindlaksmääratud osa kordamine.

(Võimaluse korral) valige DVD-filmi esitus teise
nurga alt.

ž
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul kasutada.

Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid
patareisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisid ja
leeliselisi patareisid).

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Patareikarbi kaane avanemiseks lükake seda.

Asetage patareipessa kaks AAA või R03 patareid,
jälgides, et need vastaksid märgitud polaar-
sustele (+ -).

Sulgege patareikarbi kaas.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas.

Valige soovitud heliallikas vajutades kaugjuh-
timispuldil vastavale klahvile: AUX, RADIO või
DISC..

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ,
).

a

b

ETTEVAATUST!

0

0

0
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MUUD FUNKTSIOONID

Unetaimeri sisse lülitamine Tarkvara uuendamine
Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitamist
seisure iimi kindlaksmääratud aja möödumisel.

Vajutage korduvalt klahvi (UNETAIMER),
kuni saavutate seadme väljalülitamise soovitud
ajavahemiku (minutites).

OFF (VÄLJA LÜLITATUD) > 60 > 45 > 30 > 15 >
OFF (VÄLJA LÜLITATUD) ....

Vajutage ühe korra klahvi (UNETAIMER),
et kuvataks seadme väljalülitamiseni jääv aeg.

Vajutage korduvalt klahvi (UNETAIMER),
kuni kuvatakse valikut 'OFF (VÄLJA LÜLITATUD)'
või viige käesolev seade seisureþiimi.

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi,
tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad
uusimate formaatidega. Kontrollimaks viimaste
tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks
käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi
kodulehel oleva uusima tarkvaraga

Vajutage (VALIKUD), et valida menüü
(Eelistused).

Valige (Teave versiooni kohta) ja
vajutage , et kontrollida käesoleva seadme
versioon.

Kirjutage üles versiooni number, seejärel
vajutage menüüst lahkumiseks
(VALIKUD).

K ü l a s t a g e P h i l i p s i k o d u l e h t e
www.philips.com/support, et kontrollida
viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis
sobivad käesolevale seadmele.

Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem
käesoleva seadme omast, laadige see alla ja
salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale.

Sisestage CD-R plaat või USB mälupulk ja
kinnitage uuendamisvalik.

Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab
end automaatselt välja.

ž

H

H

H

H

SLEEP

SLEEP

SLEEP

1. OPTIONS
{Preferences}

2. {Version Info}
OK

3.
OPTIONS

4.

5.

6.

7.

Sätete kontrollimiseks või muutmiseks

Sätete muutmiseks

Märkus:
Uuendamise ajal ei tohi käesolevat seadet
lahti ühendada ega välja lülitada.
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Helitugevuse reguleerimine

Ruumheli valimine

Digitaalsete heliefektide valimine

H

H

Helitugevuse suurendamiseks või vähendami-
seks kasutage klahve .

Vajutage .
Jätkub helitu taasesitamine ja ilmub kirje

"MUTE" (HELITU).
Heli taastamiseks vajutage uuesti või

suurendage helitugevust.

þ

þ
þ

þ
þ

VOL + / -

Heli ajutiseks väljalülitamiseks

@

@

Ü

Ü

H

H

Vajutage klahvile (RUUMHELI), et
valida multi-kanalilise, stereoheli või ürituseheli
vahel.

Erinevate ruumhelire iimide kättesaadavus
oleneb plaadil olevatest helidest.

Multikanalilises re iimis on võimalik
kasutada järgnevaid väljundre iime: Dolby
Digital ja Dolby Pro Logic II.

Stereoesitus või salvestused toovas esile
samad ruumheliefektid, mis taasesitlemine
ruumheli re iimis.

Üritusere iim sobib suurepäraselt ürituse
muusika mängimiseks. See rikastab stereo-
kanalite väljundit, kahekordistades keskmiste,
tagumiste ja eesmiste kõlarite väljundit.

Valige eelhäälestatud reþiimide hulgast oma plaadi
sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili
eripära kõige paremini esiletoov digitaalne heliefekt.

Kättesaadavate heliefektide kuulamiseks
vajutage klahvi le
(HELIREÞIIMID).

SURROUND

SOUND MODES +/-

Ü

Ü

Ü

Ü

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

Filmid Muusika Kirjeldus
Konstantne ja puhas helireþiim.
Ideaalne klassikalise muusika
kuulamise ja kontsert ide
kuulamiseks DVD plaadilt.

Madalad ja kõrged vahemikud
on esile toodud suurepärase
ruumheli filmi efektide ja
a t m o s f ä ä r i l o o m i s e k s .

Keskmised vahemikud, mis
sobivad lounge-muusika ja
draamafilmide jaoks.

M õ õ d u k a d k e s k m i s e d
vahemikud ja ruumheliefektid,
m i s s o b i v a d p u h t a t e l e
vokaalidele ja live-spordiürituse
atmosfäärile. Samuti sobib

Dünaamiliselt juhitud helireþiim,
mis sobib filmide vaatamiseks
öösel ja mittepealetükkiva
taustamuusika jaoks.

VAJALIKUD ÜHENDUSED
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Esimene samm: kõlarite asetamine
Philips'i kodukino süsteemi (Home Theatre System)
on lihtne paigaldada. Siiski on süsteemi
komponentide õige asetamine äärmiselt oluline
optimaalse helikvaliteedi saavutamiseks.

Asetage vasak- ja parempoolsed eesmised
kõlarid televiisorist võrdsetele kaugustele,
umbes 45-kraadise nurga alt kuulaja suhtes.

Asetage keskmine kõlar televiisori või
peaseadme kohale, nii et keskmise kanali heli on
lokaliseeritud.

Asetage tagumised kõlarid kuulaja kõrvade
kõrgusele või riputage seintele.

Asetage subwoofer ruumi ühte nurka. Veenduge,
et subwoofer oleks televiisorist vähemalt 1
meetri kaugusel.

1.

2.

3.

4.

Kasulikud nipid:
Siintoodud joonis on ainult üks võimalus kõlarite
asetamiseks, saavutamaks parimat helikvaliteeti.
Võite järgida teisi asendivalikuid, mis sobituvad
paremini Teie ruumi paigutusega ning pakuvad
seetõttu parimat helikvaliteeti.
Magnetlainete vältimiseks ärge asetage eesmisi
kõlareid televiisorile liiga lähedale.
Tagumised kõlarid on märgistatud siltidega
REAR
LEFT (vasak tagumine) või REAR RIGHT (parem
tagumine)..
Eesmised kõlarid on märgistatud siltidega
FRONT LEFT (vasak eesmine) või FRONT RIGHT
(parem eesmine)..
Valjuhääldi seadistamiseks vaadake peatükki
'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.

0

0

0

0

0

0

0

Vasak tagumine

Vasak tagumine

Parem
eesmine

Vasakeesmine

SUBWOOFER

SUBWOOFER

Keskmine eesmine
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Peaosa (tagumine)

Teine samm: televiisoriga
ühendamine
Antud ühenduse võimaldab Teil vaadata video
taasesitust sellelt seadmelt. Videoühenduse
loomiseks tuleb teil valida alljärgnevatest valiku-
variantidest.

Standardse televiisori korral valige valikuvariant
1 või 2.

Ühendage scart-kaabel (ei ole kaasa antud)
peaosa pistikust televiisori vastava
SCART-sisendipistikuga.

Kasutage video kaablit (kaas antud kollane
kaabel), et ühendada peaosa pistikust
televiisoril oleva video sisendpistikuga (mis võib
olla märgistatud A/V In, Video In, Composite or
Baseband).

See tagab head pildikvaliteeti.

üks

0

Kasulikud nipid:
Optimaalse videokvaliteedi saavutamiseks on
oluline ühendada käesolev seade otse
televiisorisse.
Selle seadme kaudu televiisoriheli kuulamiseks
ühendage seadmel olevad AUDIO IN-AUX
pistikud televiisori audiosisesendiga (vastavaid
kaableid ei ole kaasa antud. Seejärel vajutage
klahvile AUX, kuni esipaneelil hakatakse kuvama
'AUX' tähistust.

Kasulikud nipid:
Selle ühendusega ei ole audioühendus vajalik.
Kaugjuhtimispuldil AUX-klahvi korduva
vajutamisega saate valida SCART IN funktsiooni,
millega saab televiisori heli kõlaritesse juhtida.

0

0

0

H

H

SCART TO TV

CVBS

Ü

Valikuvariant 1: Scart-pistikusse
ühendamine

Valikuvariant 2: Video-pistikusse
ühendamine

Valikuvariant 1
Valikuvariant 2
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RAADIO TOIMINGUD

Automaatne eelhäälestamine

Käsitsi eelhäälestamine

Kasutage automaatset eelhäälestamist, et salvestada
või taasseadistada kõigi eelseadistatud raadiojaamu.

Vajutage klahvile (RAADIO).

Vajutage ja hoidke all nuppu
(KORDAMINE (PROGRAMM)),

kuni kuvamispaneelile ilmub "START ..."
Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad

asendatakse.

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult
oma lemmikraadiojaamad.

Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake
Raadiojaamade otsimine“).

Vajutage klahvile
(KORDAMINE (PROGRAMM)).

Kasutage nuppe või ,
et valida soovitud järjekorranumber, mille alla
salvestada raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage klahvile
( K O R D A M I N E

(PROGRAMM)).

1. RADIO

2. REPEAT
(PROGRAM)

1.

2. REPEAT (PROGRAM)

3. numberklahve 0-9

4.
R E P E AT ( P R O G R A M )

Ü

“

/

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
(RAADIO).

Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri
valimiseks vajutage nuppe / (või kasutage
kaugjuhtimispuldi ).

Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadio-
jaama järjekorranumber ning sagedus.

Raadioreþiimis vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvile / , et valida eelhäälestatud
raadiojaam.

Vajutage ning hoidke all nuppu , kuni ekraanile
kuvatakse tekst ”FM X DELETED”.

"X" on raadiojaama number.
Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see

eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.
Ülejäänute raadiojaamade mälunumbrid

jäävad samaks.

a b

a b

a b

P

1. RADIO

2.

numbriklahve (0-9)

1.

2.

Ü

Ü

Ü

Ü

Eelhäälestatud raadiojaama
valimine

Eelhäälestatud raadiojaama
kustutamine
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RAADIO TOIMINGUD

Enne alustamist...

Automaatne seadistamine

Veenduge, et FM oleks ühendatud peaosaga.
(Mõnede mudeli puhul on see ühendust tehtud
valmistajatehase poolt.) Tõmmake FM-antenn pikaks
ja ühendage selle otsad seina.

Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu
(või vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil)
kuni ilmub FM”.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahve
raadiojaamade otsimise käivitamiseks.

Lainepikkuse indikaator vahetab väärtusi,
kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaal

Vajaduse korral korrake kirjeldatud
tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.

Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama,
vajutage klahve lühiajaliselt senikaua,
kuni leiate optimaalse signaali.

Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 FM
eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas
kolm erinevat viisi:

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade
esimesel programmeerimisel. Teil palutakse
installeerida raadiojaamad siis, kui Te sisenete
RAADIO re iimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik
salvestada automaatselt kõik kuuldelolevad
raadiojaamad.

Vajutage nuppu .
Kuvatakse tekst 'AUTO INSTALL... PRESS

PLAY'.

Kasulikud nipid:

Kasulikud nipid:

Kasulikud nipid:

0

0

0

0

0

FM-stereo paremaks vastuvõtuks ühendage
seadmesse välimine FM-antenn (ei ole
komplektis).
Paigutage antenn võimalikult kaugele peaosast,
subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist
või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite
soovimatut müra.

Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System
- raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse
RDS-nimi ja see salvestatakse.

Süsteem väljub eelhäälestusre iimist, kui 20

sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse
vähem kui 5 (viis)raadiojaama, siis kuvatakse
ekraanile kiri ”PLEASE CHECK ANTENNA”

(”KONTROLLIGE ANTENNI”).

1. SOURCE
RADIO

2.

3. punktis 2

4.

1. RADIO

”

/

/

kasutades automaatset seadistust (ainult
esimese seadistuse jaoks).

automaatne eelhäälestamine

käsitsi eelhäälestamine

þ

Vajutage .
Kõik piisava tugevusega raadiojaamad

salvestatakse automaatselt.
Kui häälestamine on lõppenud, hakkab

mängima kõige viimasena häälestatud raadio-
jaam.

q Q

\ [

]

Ü

Ü

0

0

0

ž

2.
Ü

Ü

Raadiojaamade otsimine

Raadiojaamade eelhäälestamine

VAJALIKUD ÜHENDUSED
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Valikuvariant 3: Progressiivse
skaneerimisega televiisori või
komposiitvideo sisendi ühendamine

Valikuvariant 4: HDMI toega televiisori
ühendamine

Progressiivse skaneerimise video kvaliteet on
saadaval ainult Y Pb Pr ühenduse kasutamisel ja
progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik.
See võimaldab suurepärast pildikvaliteeti, kui vaatate
DVD filme.

Kasutage komponentvideo kaableid (punane/
sinine/roheline - ei ole kaasas), et ühendada

pesa DVD
süsteemil vastava komponentvideo sisend-
pesaga (või märgistatud kui Y Pb/Cb Pr/Cr või
YUV) televiisoril

See tagab parema pildikvaliteedi.

Kui Teie televiisor võimaldab progressiivset
signaali, siis jätkake peatükist Alustamine -
Progressiivse skaneerimisega toimingu seadis-
tamine täpsemate seadistuste jaoks.

HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on
digitaalne liides, mis võimaldab puhast digitaalse
video edastust ilma pildikvaliteedi kadudeta.

Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et
ühendada DVD süsteemi pesa HDMI
IN pesaga HDMI toega seadmel (näiteks HDMI
TV, HDCP ühilduv DVI TV).

See tagab parema pildikvaliteedi.

Antud seade ühildub HDMI CEC tehnoloogiaga.
See võimaldab omavahel ühendatud seadmete
vastastikust juhtimist HDMI kaudu, üksikas-
jadega utvumiseks vaadake 'Setup Menu
Options (Seadistusmenüü valikud) - {Video
Setup (Video seadistus) > HDMI Setup (HDMI
seadistus) > EasyLink (Lihtühendus)}.

1.

COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)

2.

1.
HDMI OUT

.
Ü

Ü

Märkus:

Kasulikud nipid:
0

0

HDMI on tagasiulatuvalt ühilduv DVI-
seadmetega, kui ühendamiseks kasutatakse
sobivat üleminekupistikut.
Kui DVI-seade on ühendatud, on helijuhtimiseks
vajalik lisa helikaabel.

4. opcija

3. opcija



Kolmas samm: kõlarite ja
subwooferi ühendamine
H Ühendage kõik kõlarid kõlarite väljunditesse

peaosa tagaküljel. Ühendage vastava värviga
tähistatud otsikud õigetesse pesadesse.

Kasulikud nipid:
Paigutage kõlarid võimalikult kaugele peaosast,
subwoofer'ist, AC vooluadapterist, televiisorist
või muudest kiirgusallikatest. Nii väldite
soovimatut müra.

0

VAJALIKUD ÜHENDUSED
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Subwoofer

Parem
eesmine

Vasak
eesmine Parem

tagumine

Vasak
tagumine

Keskmine
eesmine
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Default
(Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase
seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna.

Vajutage algseadistamise kinnitamiseks .OK

Version Info (Teave
versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara
kohta. Võite vajada seda teavet firmavara uuendamiseks tulevikus.

Seadmes oleva tarkvara näitamiseks vajutage .OK
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

MP3/JPEG Nav
(MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud
koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab
navigeerimist.

– Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad
failid.

– Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi
kaustamenüü.

See seade on võimeline kuvama kataloogipuus ainult 648 faili.

{Without Menu}

Märkus:

{With Menu}

Password (Salasõna) Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna.
Vaikimisi seatud salasõna on ”136900”. Et muuta parooli:

Vajutage , et siseneda salasõna muutmise menüüsse.

Kasutage kaugjuhtimispuldi , et sisestada kuuekohaline
salasõna väljale .

Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna on
'136900'.

Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale .

Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale
.

Vajutage kinnitamiseks ja väljuge menüüst.

1) OK

2) numbriklahve (0-9)
{Old Password}

Märkus:

3) {New Password}

4)
{Confirm PWD}

5) OK

DIVX Subtitle (DivX
subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

– Ladina kirjastiilide valimine, mis on sellel seadmel
võimaldatud.

– Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid.

– Kuvab kirillitsa kirjastiilid.

– Kuvab kreeka kirjastiilid.

.

.

.

{Standard}

{Central Eurpoe}

{Cyrillic}

{Greek}

{Hebrew}

{Chinese(Simp)}

{Korean}

– Kuvab heebrea kirjastiilid

– Kuvab hiina lihtsustatud kirjastiilid

– Kuvab korea kirjastiilid

VAJALIKUD ÜHENDUSED
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Neljas samm: Voolujuhtme
ühendamine
Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult
ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Süttib peaseadme indikaatortuli.

Kasulik juhis:
0

0

Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud
tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge,
et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust
eemaldatud.
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VALIKULISED ÜHENDUSED

Ühendamine
kaabelkasti/satelliidiga ja
lindistajaga/ VCR-iga
See ühendus võimaldab teil juhtida audio/video
analoogseadme (nt. videomakk, kaabli-/sateliidikarbi,
mängukonsooli või televiisori) heli antud seadmele,
mille abil saate kogeda mitmekanalilise heli
võimalusi.

Ülaltoodud illustratsioon on ainult üks näide
võimalikest ühendustest. Ühendus võib erineda
sõltuvalt ühendatavatest seadmetest.

Säilitage olemasolev ühendus oma televiisori ja
teiste seadmete vahel.

Antud seadme ühendamiseks oma televiisoriga
kasutage scart-kaablit.

Kui teie televiisoril puudub kaksik-scart'i
ühendus, tutvuge peatükiga "Teine samm:
televiisoriga ühendamine”, leidmaks teine
ühendamisvõimalus.

Ühendage audiokaabel (punane/valge - ei ole
komplektis) peaosas asuvast -
pistikust kaabli-/sateliidikarbi AUDIO väljund-
pistikusse.

Heli kuulamiseks vajutage klahvile
, kuni esipaneelil hakatakse kuvama 'AUX'

tähistust.

Märkus:

1.

2.

3.
AUDIO IN-AUX

AUX (MP3
LINK)

H

Kasulik juhis:
0 Teiste ühendusvõimaluste leidmiseks tutvuge

kasutamisjuhendi peatükiga, mis käsitleb
ühendatavaid seadmeid.

DVD lindistaja / videoseade (tagumine)

Kaabli-/sateliidikarp
(tagumine)

(Tagumine)

Peaosa (tagumine)
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli)

Subtitle (Subtiitrid)

Disc Menu
(Plaadimenüü)

Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.

Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.

Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks.

Kui valitud heli / subtiitrite /plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis
kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Märkus:

Parental (Lapsevanema
kontroll)

See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab
ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või
teatud stseenidele plaadil.

1) Kasutage nuppe , et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage .

2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve või , et
sisestada kuuekohaline salasõna.

\[

Tasemed on riigipõhised (1 on materjal, mis on kõige vähem solvav, 8 aga
materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja
lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige 8.

Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud
plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toiming ei keela selliste plaatide
taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma
lapsevanema kontrolltase mingit mõju.

DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata
ilma kuuekohalist koodi sisestamata.

OK

numbriklahve (0-9)

Märkused:

0

0

0

PBC (Taasesituse
kontroll)

Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse
kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate (2.0) interaktiivselt, järgides
ekraanil olevat menüüd.

– VCD(SVCD plaadi sisestamisel kuvatakse korraks TV
ekraanile indeksmenüü (kui olemas).

– VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja
alustab koheselt taasesitust.

{Off}

{On}
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Component
(komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori
vahel.

– Valige see, kui olete ühendanud DVD süsteemi
televiisoriga kasutades komponentvideo pesa (Y Pb
Pr).

– Valige see, olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga
kasutades scart pesa.

{YUV}

{RGB}

Heliefektide kuvamine
(Closed Caption)

Antud funktsioon on võimalik vaid juhul, kui plaadil on spetsiifilised videosignaali
andmed. Kui Teie televiisor toetab sellist funktsiooni, siis kuvatakse ekraanil
heliefekte nagu "telefoni helin" ja "sammud".

– Heliefektide kuvamise funktsiooni sisse lülitamine.

– Heliefektide kuvamise funktsiooni välja lülitamine.

{On}

{Off}
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ALUSTAMINE

Õige pildikanali leidmine Erinevate meediaallikate vahel
lülitamine1.

STANDBY-ON

2. DISC

3.

AUX

RADIO

DISC

Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile .

Vajutage sisse televiisor ja minge õigele videosse
sisenemise kanalile.

Võite minna oma televiisori kõige väik
semale kanalile, seejärel vajutage kaugjuhtimis
puldi klahvile ”kanal allapoole” (Channel Down),
kuni jõuate kanalile ”videosse sisenemine”

(Video In).
Võite oma kaugjuhtimispuldil vajutada

korduvalt klahvi.
Harilikult asub see kanal väikseima ja

suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla
FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.

Tutvuge oma televiisori kasutusjuhendi
peatükiga, mis käsitleb televiisorisse õige sisendi
valimist.

Vajutage peaosal korduvalt SOURCE-klahvile, et
valida:

DISC FM SCART IN AUX DISC....

või

Vajutage korduvalt -klahvile, et välisseadme
audioväljundilt tulenevat heli.

'SCART IN' klahvile seadme korral, mis on
ühendatud SCART TO TV pistikutega.

'AUX' klahvile seadme korral, mis on
ühendatud AUDIO IN-AUX sockets.

Vajutage klahvile , et liikuda FM-laine-
pikkusele.

Vajutage klahvile , et liikuda DISC-reþiimi.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

-
-

9

2 2 2

Peaosal

Kaugjuhtimispuldil

H

H

H

H
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ALUSTAMINE

Keelesätted
Keelevalikud erinevad sõltuvalt Teie riigist või
regioonist. Need valikud ei pruugi kokku langeda
käesoleva kasutusjuhendi illustreeriva näitega.

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud
eelnevalt, hoolimata DVD-plaadile tehtud keelevaliku
muudatustest.

Plaadiesitusreþiimis vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvile (VALIKUD).

Kuvatakse (Üldsätted).

Vajutage

Vajutage , et valida (OSD
keel) menüüst -ikooni, seejärel vajutage .

Vajutage , et valida keel ja vajutage
kinnitamiseks .

Võite määrata DVD taasesituse keelesätted. Kui
valitud keel salvestatakse DVD-plaadile, siis mängib
käesolev seade plaati automaatselt valitud keeles.
Vastasel juhul kasutatakse plaadi vaikekeelt.

1. Vajutage kaks korda , et peatada taasesitus
(kui toimub), seejärel vajutage
(VALIKUD).

2. Vajutage korduvalt , et valida
(Eelistused) ikooni, seejärel vajutage .

3. Vajutage , et valida üks allolevatest
valikutest, seejärel vajutage .

Valige DVD-taasesituse heli keel.

Valige DVD-taasesituse subtiitrite keel.

Valige DVD-taasesituse menüükeel.

Vajutage , et valida keel ja vajutage
kinnitamiseks .

1.
OPTIONS

{General Setup}

2.

3. {OSD Language}

4.
OK

OPTIONS

{Preferences}

4.
OK

Ü

Q

\[

Q

\ [

P

[

Q

\ [
Q

\ [

{Audio}

{Subtitle}

{Disc Menu}

Süsteemimenüü (OSD) keel

DVD taasesituse audio, subtiitrite ja
menüü keeled atskaòoðanai
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI seadistamine Jätkub...

– Võimaldab HDMI CEC-ühilduvatel televiisoritel/
seadmetel ühe kaugjuhtimispuldiga üks teist juhtida.

(Automaatse äratuse televiisor)
Vajutage klahvile , et lülitada sisse (nii Teie
televiisor kui ka käesolev seade) ja alustada
videoplaadi taasesitust (kui plaadiliuguris on
videoplaat). Teie televiisor lülitub automaatselt õigele
videokanalile.
Selle funktsiooni ärajätmiseks vajutage (Välja
lülitamine).

(Süsteemi seisure iim)
Vajutage klahvi STANDBY/POWER
(SEISUREÞIIM/VOOL) selle seadme ja kõigi HDMI
CEC-ühilduvate seadmete väljalülitamiseks.

Selle funktsiooni ärajätmiseks vajutage
(keeldumine)

Kuigi vajutate selle seadme 2 klahvi, lülitab
kaugjuhtimispult välja kõik HDMI CEC-iga ühilduvad
seadmed..

(Süsteemi automaatne
juhtimine)
Selle funktsiooni võimaldamiseks valige (Sisse
lülitatud). Seejärel minge menüüsse

(HDMI sisendi kaardistamine), et
skaneerida ja kaardistada kõiki kättesaadavaid
seadmeid.

(HDMI sisendi kaardistamine)
Kaardistage sellele seadmele Teie televiisorist/ teistelt
seadmetelt suubuva õige audioühenduse, et tagada
audiosisendi automaatne ja nähtamatu lülitamine.

Alustamiseks vajutage ja kinnitage skaneerimise
valik.  Seejärel valige audiosisend (nt. AUX1,
COAXIAL IN) ja kaardistage see vastavalt oma
televiisorisse/ teistesse seadmetesse.

{EasyLink}

{Auto Wakeup TV}

{Off}

{System Standby}

{Decline}

Märkus:

{System Audio Control}

{On}
{HDMI Input

Mapping}

{HDMI Input Mapping}

OK

Märkus:

0

0

0

0

Teie televiisor ja muud ühendatud seadmed peavad olema HDMI

CEC-ga ühildatavad.

Peate oma televiisori/seadmete HDMI CEC funktsiooni sisse lülitama, enne kui
saate kasutada EasyLink kontrollereid. Üksikasjadega tutvumiseks lugege oma
televiisori/seadmete kasutusjuhendit.

Philips ei garanteeri 100 %-list ristkasutatavust kõigi HDMI CEC-iga ühilduvate
seadmetega.

þ

]
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SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI seadistamine Antud funktsioon võimaldab pildiseadistuste abil parandada plaadi taasesituse kuju
ja pildikvaliteeti. See funktisoon on võimalik vaid juhul, kui antud seade on
ühendatud HDMI-ga ühilduva televiisori/seadmega.

Valige sobiv ekraanikuvand (see funktsioon on üksnes
võimalik juhul, kui (Televisiooni ekraan)
on seadistatud suurusele

).

(Ülilai ekraan)
4:3 pildiga plaadi kuvamine televiisori laiekraanil ilma
mittelineaarse venitamiseta (ekraani keskosa on
vähem venitatud kui külje pealt). Videoresolutsiooni
toetatud formaat on 720p või 1080i.

(Paneelkast)
4:3 pildiga plaadi kuvamine televiisori laiekraanil ilma
venitamiseta. Televiisori ekraani mõlemal küljel
kuvatakse musta värvi paneele.

Selle valiku korral ei toimu pildi kuju kohandamist.

{Superwide }(Ülilai ekraan)  on võimalik
ainult resolutsioonil 720p või 1080i.

Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühilduv Teie
televiisori kuvamisvõimega

See funktsioon automaatselt määrab kindlaks ja valib
parima toetatud videoresolutsiooni.

Videoresolutsiooni käsitsi valimine.  'p' tähistab
progressiivset ja 'i' ülerea resolutsiooni.

Kui televiisori ekraanile ei kuvata midagi, kuna resolutsiooni ei toetata,
kasutage ühendvideo kaablit, et antus seade Teie televiisoriga ühendada. Lülitage
oma televiisor õigele ühendvideo kanalile ja seadistage resolutsiooniseaded
480p/576p.

{Wide Screen Format}
{TV Display}

{16:9 Wide Screen
(Laiekraan)}

{Superwide}

{4:3 Pillar Box}

Märkus:

{HDMI Video}

{480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}

Märkus:

–

–

{Off}

{Auto}
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Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige
{Others} (Muud).

numbriklahve (0-9)

OK

5.

Kasutage kaugjuhtimispuldi , et
sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX' (vaadake
viimast lehekülge) ja vajutage kinnitamiseks .

Korrake samme 3-4 teiste seadete määramiseks.

Kasulikud nipid:
DVD-taasesituse ajal saate audio- või videosätete
muutmiseks vajutada kaugjuhtimispuldi klahvile
AUDIO SYNC ja SUBTITLE. Sellega ei muudeta
Teie poolt määratud vaikesätteid.
Mõnede DVD'e puhul saab subtiitrite,
audio/plaadi menüükeelt muuta üksnes DVD-
plaadi menüü kaudu.

0

0
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Progressiivse skaneerimisega
valiku seadistamine
(ainult progressiivse skaneerimise televiisorile)

Progressiivse skaneerimise abil saab kuvada
kahekordset arvu raame sekundis, võrreldes (tavalise
televiisori) ülerea skaneerimise funktsiooniga.
Praktiliselt kahekordse ridade arvu abil võimaldab
progressiivse skaneerimine kõrgemat pildiresolut-
siooni ja kvaliteeti.

Veenduge, et käesolev seade on ühendatud
progressiivskaneerimise televiisorisse (tutvuge
osaga Valikuvariant 3: Progressiivse skaneerimisega
televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine.)

Lülitage televiisor käesolevale seadmele sobivale
õigele kanalile.

Veenduge, et televiisor ei ole lülitatud
progressiivse skaneerimise re iimi (või lülitatud
ülerea skaneerimise reþiimi).

Tutvuge oma televiisori kasutusjuhendiga.

Lülitage käesolev seade sisse ja vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvi (PLAAT).

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi
(VALIKUD).

Vajutage korduvalt klahvi, et valida
(Video seadistus), seejärel vajutage klahvi

.

Liikuge menüü valikule > ,
valiku kinnitamiseks vajutage .

Lugege televiisori kuvarile ilmuvat märkust ja
kinnitage oma toimingut, valides menüüs ja
vajutades klahvile .

Vajutage sisse oma televiisori progressiivse
skaneerimise reþiim, tutvudes oma televiisori
kasutamisjuhendiga.

Televiisori kuvarile ilmub märkus. Kinnitage oma
toimingut, valides menüüs ja vajutades
klahvile .

Nüüd on seadistus lõpetatud ja saate hakata
kasutama kõrget pildikvaliteeti.

Vajutage peaosal .

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Enne alustamist...

Kuni televiisoril progressiivse
skaneerimise re iimi sisselülitamiseni ei
näite televiisori ekraan pilti.

Kui pilti ei kuvata1.

2.
DISC

3. OPTIONS

4. {Video
Setup}

5. {Progressive} {On}
OK

6.
{OK}

OK

8.

9.
{OK}

OK

1.

2.

3. AUDIO SYNC

þ

Ü

Ü

[

Q

p

q

þ

Kasulikud nipid:
0

0

Kui kuvatakse tühja/ hägusat pilti, oodake 15
sekundit, mille jooksul heli taastub.
On olemas mõninga id progress i ivse
skaneerimise televiisoreid, mis ei ole antud
seadmega täielikult ühildatavad, mille tagajärjeks
on pildi ebaloomulik kuju, kui DVD VIDEOT
taasesitatakse progressiivse skaneerimise
reþiimis. Sellisel juhul lülitage käesoleva seadme
ja televiisori progressiivse skaneerimise
funktsioon välja.

ALUSTAMINE
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Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Televiisori tüüp (TV
Type)

Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See seade
võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

– PAL süsteemis televiisorile.

– NTSC süsteemis televiisorile.

– Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC
süsteemiga.

{PAL}

{NTSC}

{Multi}

Televiisori ekraan (TV
Display)

Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.

– Täiskõrguses pilt, millelt on küljed
kärbitud.

– Laiekraan formaadis pilt mustade
ribadega üleval ja all.

– Laiekraan televiisoritele (külgede
suhtarv 16:9)

{4:3 Pan Scan}

{4:3 Letter Box}

{16:9 Wide Screen}

Picture Setting
(Attçla iestatîjumi)

See seade pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku
seadistust, mida on ise võimalik muuta.

– Etteantud värviseadistus.

– Vibreeriv värviseadistus.

– Soojematooniline värviseadistus.

– Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma
soovidele. Vajutage klahve , et valida seadistus,
mis vastab Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks

. Valige null {0} keskmise seadistuse jaoks.

{Standart}

{Bright}

{Soft}

{Personal}

OK

q Q

Pildiseaded (Picture
Setting)

Pirms progresîvâs skençtðanas iezîmes aktivizçðanas pârliecinieties, vai esat
pievienojuði ðo DVD sistçmu progresîvâs skençðanas TV, izmantojot Y Pb Pr
savienojumus (izlasiet nodaïu 'Sâkums > Progresîvâs skençðanas iezîmes
iestatîðana')

– Ieslçdz progresîvâ skençðanas reþîmu. Izlasiet
instrucijas TV un apstipriniet darbîbu, nospieþot uz
tâlvadîbas pults.

– Izvçlieties ðo opciju, lai progresîvâ skançðana tiktu

{On}
OK

{Off}
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Heli seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

CD sämplimismäära
tõstmine (CD
Upsampling)

Antud funktsioon võimaldab Teil konverteerida muusika-CD's kõrgemale
sämplimismäärale. Keerulise digitaalheli töötluse metoodikaga parandatakse heli
kvaliteeti.

– Lülitage CD sämplimismäära tõstmine välja.

– Võimaldab tõsta sämplimismäära CD algupärasest
sämplimismäärast kaks korda kõrgemaks.

Mitme kanali reþiimis ei ole see funktsioon võimalik.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldil klahvi (RUUMHELI), siis lülitab
see CD sämplimismäära tõstmise välja.

{Off}

{88.2kHz (X2)}

Märkused:

SURROUND

0

0

Audiosünkroniseerimine
(Audio Sync)

Kui video taasesitus on audiosisendist aeglasem, võimaldab anud funktsioon
sättida audioväljundi viivitusaja. Kasutage klahve, et sättida audioväljundi
viivitusaeg vahemikku 0~200ms.

q Q
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Kõlarite kanalite seadistamine
Te saate seadistada viivitusaega (ainult keskmine ja
ruumheli) ja helitaset üksikutele kõlaritele eraldi.
Need seadistused lubavad Teil optimeerida heli
vastavalt ümbruskonnale ja seadetele.

Lõpetage plaadi taasesitus, korduvalt vajutades
klahvile või eemaldage plaat plaadiliugurist.
Vastasel juhul ei saa tee seadistustele ligi pääseda.

Olles plaadire iimis, vajutage kaugjuhtimispuldil
(VALIKUD).

Vajutage korduvalt , et valida
(Audio seaded) ikooni, seejärel vajutage .

Valige ja vajutage .

Helitaseme seadistamiseks üksikutele kõlaritele
(-6dB ~ +6dB) kasutage klahve , valiku
kinnituseks vajutage .

Vajutage klahvidele , et märgistada valik
, seejärel vajutage .

Vajutage , et reguleerida keskmiste ja
tagumiste kõlarite viivitusaega (0 ms ~ 15 ms)
vastavalt Teie ruumheli vajadustele.

Vajutage kinnitamiseks .

Enne alustamist...

P

[

Q

Q

q Q

\ [

Q

q Q

1.
OPTIONS

2. {Audio Setup}

3. {Speakers Volume}

4.

OK

5.
{Speakers Delay}

6.

7. OK

þ

Kasulikud nipid:
0

0

0

1 ms suurune viivitusaja suurenemine/
vähenemine võrdub 30 cm suuruse vahemaa
muutusega.
Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui
tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui
eesmised kõlarid.
Testtooni esitatakse automaatselt, et abistada
Teid iga kõlari helitaseme seadistamisel.

ALUSTAMINE
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Taasesitamiseks sobivad plaadid

Plaatide taasesitamine
Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad
esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

Märkus:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Digitaalne universaalketas (DVD's)

Video CD'd (VCD'd)

Super Video CD'd (SVCD'd)

Super Audio CD'd (SACD'd)

Kahekihiline digitaalne igitaalne universaalketas
(DVD + R), ülekirjutatav DVD (DVD+ RW)

Audio laserkettad (CD'd)

MP3/ Windows Media™ audiokettad, CD-R(W)
olevad pildifailid (Kodak, JPEG)

ISO 9660/UDF formaat
JPEG resolutsiooni tugi kuni 3072 x 2048
Toetatud näidissagedused:

Toetatud Bit-sagedused: 32~256 (kbps),

DivX® failid CD-R(W)/DVD+R(W)'del:
DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

-

-

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.

biti muutsagedus (keskmine 128 kbps)

DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud
piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust
veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni
määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära
näidatud paneeli taga või all.

Vajutage nuppu , kuni seadme ekraanile
ilmub kiri “DISC” (või vajutage kaugjuh-
timispuldil).

Lülitage televiisor sisse ning seadistage
käesoleva seadme vaatamiseks sobivale kanalile.

Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.

Plaadiliuguri avamiseks vajutage .

Sisestage plaat ja plaadiliuguri sulgemiseks
vajutage .

Veenduge, et plaat asetseks kirjaga üles-
poole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage üles
poole see külg, mida soovite esitada.

Taasesitamine algab automaatselt.
Taasesituse lisavalikute ja -funktsioonidega

tutvumiseks lugege alljärgnevaid lehekülgi.

Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisori
ekraanile keelav ikoon (või tähis ), tähendab
see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud
plaadi puhul kasutada.

Ärge asetage plaadiliugurile muid esemeid
peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid
seadme töös.

¨

1. SOURCE
DISC

2.

3.

4.

5.

Ü

Ü

Ü

p

p

Kasulikud nipid:
0

0

Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage
see seadmest ning proovige esitada mõnda teist
plaati. Valede seadetega plaate ei ole võimalik
käesoleva seadmega taasesitada.
Mõningaid plaate ei saa käesoleva seadmega
taasesitada tulenevalt plaadi seadistustest ja
iseloomus või tulenevalt plaadil kasutatud
kirjutamise ja omandikaitse tarkvarast.

Piirkonnakoodid

PLAADI TOIMINGUD
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Heli seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Valjuhääldite
helitugevus (Speakers
Volume)

Valjuhääldite
viivitusaeg (Speakers
Delay)

Sisenege valjuhääldite helitugevuse määramise menüüsse. Kasutage klahve,
et kohendada iga sisselülitatud valjuhääldi helitaset vahemikus -6dB kuni +6dB.
Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine'.

qQ

Sisenege valjuhääldite vahemaa seadistamise menüüsse. Kasutage klahve, et
kohendada keskmise ja tagumiste valjuhääldite viivitusajad, lähtuvalt
kuulamisasendist ja vahemaast. Vaadake peatükki 'Alustamine - Kõlarite kanalite
seadistamine'.

Viivitusaja vähenemine/suurenemine 1ms võrra on võrdne ühe (1) jala
suuruse vahemaa muutusega. kasutage pikemat viivitusaega, kui tagumised
kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.

qQ

Märkus:

HDMI Audio (HDMI heli) See seade on vajalik ainult siis, kui Te kasutate DVD süsteemi HDMI OUT pesa, et
ühendada televiisor või mõni teine kuvamisseade (Vaadake valikuvariant 4: HDMI
ühilduva televiisori ühendamine).

– Valige see, kui taasesituse heliformaat ei toeta HDMI
ühendust. See lülitab HDMI heliväljundi välja. Te saate
siiski nautida heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

– HDMI heliväljund on sama kui audiostriim, mida
taasesitatakse. Juhul, kui taasesitava audio formaat ei
ole toetatud, siis heliväljund muudetakse automaatselt
PCM (Pulse Code Modulation) signaaliks.

{Off}

{All}

Märkus:

0

0

DVD süsteemi ja sisendseadme ühildumine ja äratundmine võib võtta natukene
aega.

Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio CPPM
(taasesitatava meedia kopeerimiskaitse) allikatelt kasutades HDMI ühendust
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Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Disc Lock (Plaadi
lukustamine)

Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta
kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40
plaati.

– Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus.
Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise
salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on
'136900' (vaadake, {Preferences (Eelistused) >
Password (Salasõna) }).

– Kõiki plaate on võimalik taasesitada.

{Lock}

(Atslçgt){Unlock}

OSD Language
(Ekraanilolev keel)

Valige eelistatud keel käesoleva seadme ekraanil olevale menüü jaoks.

Screen Saver
(Ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära statilise
pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks.

– Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani,
kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks
kui 5 minutiks.

– Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja
funktsiooni toimimist.

{On}

{Off}

Sleep (Unetaimer) Unetaimer võimaldab seadet lülitada ootereþiimile automaatselt pärast eelmääratud
aja möödumist.

– Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel suundub
seade automaatselt ootereþiimile.

– Lülitage unetaimeri funktsioon välja.

{15/ 30/ 45/ 60 min}

{Off}

Display Dim (Ekraani
heledustase)

Valib seadme ekraanipaneeli heleduse.

– Täisheledus

– Keskmine heledus

– Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatortuled
ja ikoonid seadme esipaneelilt.

{100%}

{70%}

{40%}

DivX(R) VOD-
registreerimiskood

Philips annab teile DivX VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis
võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX VOD teenuse kaudu koduleheküljel
www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetuid videoid saab
taasesitada ainult selle seadmega.

Vajutage , et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks .

®
®

Q OK
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Põhifunktsioonide kasutamine
taasesitamisel

Kordus-/juhuesitusfunktsioonide
valimine

Taasesituse katkestamine

Muu loo/peatüki valimine

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

Taasesituse peatamine

H

H

H

H

H

H

Taasesituse ajal vajutage klahvile .
Katkestuse reþiimis saate vajutusega

klahvile liikuda iga vajutusega ühe kasti võrra
edasi.

Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti
klahvi .

Vajutage klahve või kasutage
, et sisestada soovitud loo/

peatüki järjekorranumber.
Kui kordusreþiim on aktiveeritud, siis

klahvile vajutamine taasesitab veelkord seda
sama lugu/peatükki.

Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele .

Otsimise ajal klahvide korduv
vajutamine suurendab/vähendab otsimise
kiirust.

Taasesituse juurde naasmiseks vajutage
.

Kasulikud nipid: .

Kordus- ja juhuesitusfunktsioonide kättesaadavus
sõltub plaadi tüübist.

Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt
k a u g j u h t i m i s p u l d i k l a h v i l e R E P E AT
(PROGRAM), et valida Kordus- või juhuesitus-
re iimi.

RPT ONE (kordab peatüki)
RPT TT (kordab pealkirja)
SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
RPT SHF (korduv juhujärjestus)
RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

RPT ONE (kordab lugu)
RPT ALL (kordab plaati)
SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
RPT SHF (korduv juhujärjestus)
RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

RPT ONE (kordab lugu)
RPT ALL/FLD (kordab kausta)
SHUFFLE (korduv juhujärjestus)
RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

]

]

]

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Q

a b

a

O R

O R

a
a a

/

/

/

þ

numbriklahve (0-9)

Noderîgi padomi:
Kasulikud nipid::

0

0

0

0

Kui plaadi sisestamisel ilmub televiisori ekraanile
teade 'Playback from the beginning, press

'(”Algusest peale taasesitamiseks vajutage
”, saate vajutamisega käivitada taasesitust

algusest peale.
See on energiasäästlik funktsioon: kui plaadi

taasesituse lõppemisel ei vajuta Te 15 minuti
jooksul ühelegi klahvile, siis lülitub käesolev
seade automaatselt seisureþiimi.
Kui plaadi taasesituse lõppemisest on
möödunud umbes 5 minutit, käivitub
automaatselt ekraanisäästja.

Kui PBC reþiim on sisse lülitatud, siis ei ole
võimalik kordusesitus VCD/ SVCD- plaatide
puhul.

DVD

VCD/SVCD/CD

MP3/SACD/DivX/Windows Media AudioTM

PLAADI TOIMINGUD
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Kindlaksmääratud osa kordamine
(A-B)
1.

REPEAT (KORDAMINE) A-B

2. REPEAT
(KORDAMINE) A-B

3.
REPEAT (KORDAMINE) A-B

Plaadi mängimise ajal vajutage kordamise
algusekohas .

Osa lõpus va ju t age uues t i
.

Nüüd korratakse terve osa.

Tavalisse taasesitusse naasmiseks vajutage
uuesti .

Ü

Kasulikud nipid:
0 Märgistatud osa taasesituse kordamine on

võimalik üksnes sama loo/peatüki piires.
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Ligipääs seadistamismenüüsse
Võite muuta käesoleva seadme seadistusi, et need
vastaksid Teie personaalsetele vajadustele.

Olles plaadireþiimis vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvi (VALIKUD).

Ilmub nähtavale seadistamismenüü.

Vajutage klahvidele , et valida mõni
seadistamismenüü valikutest ja vajutage .

General Setup (Üldseadistus)

Audio Setup (Heli seadistus)

Video Setup (Video seadistus)

Preferences (Eelistused)

Kui Te ei pääse valikusse
(Eelistused), vajutage menüüst väljumiseks

(VALIKUD). Seejärel, enne taaskordset
vajutust klahvile (VALIKUD), vajutage
kaks korda klahvile .

Vajutage klahvidele valiku tegemiseks,
seejärel vajutage klahvile .

Valige seadistus, mida soovite muuta, vajutage
valiku kinnitamiseks ja naaske eelnevalt
valitud objekti juurde.

Järgnevatel lehekülgedel on ära toodud
juhised ja selgitused valikute kohta.

Kui menüüs nähtub valik hallina, siis
järelikult ei ole antud valik kättesaadav või ei saa
seda käesoleval ajal muuta.

Väljumiseks vajutage klahvile
(VALIKUD).

Tutvuge käesoleva peatüki osaga Üldseadistus”.

Tutvuge käesoleva peatüki osaga Heli seadistus”.

Tutvuge käesoleva peatüki osaga Video seadistus”.

Tutvuge käesoleva peatüki osaga Eelistused”.

1.
OPTIONS

2.
OK

{Preferences}

OPTIONS
OPTIONS

3.

4.
OK

5. OPTIONS

Ü

Ü

Ü

q Q

P

\ [

Q

”

”

”

”

H
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Taasesitamine teiselt
kaasaskantavalt helimängijalt
Kui te ühendate selle seadmega mõne muu
kaasakskantava helimängija, on teil võimalik
taasesitamiseks kasutada selle süsteemi kõlareid.
Funktsioone on televiisor võimalik juhtida ainult
kaasaskantava helimängija klahvide abil.

Ühendage selle seadme MP3 LINE-IN pesa
komplektisoleva MP3 Line in kaabli abil
kaasaskantava helimängija 'headphone' pessa.

Vajutage kaugjuhtimispudil klahvile
.

Alustage taasesitamist kaasaskantaval heli-
mängijal.

Kuulete heli taasesitamist selle süsteemi
kõlarite kaudu.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasas-
kantava helimängija klahvile STOP.

1.

2. MP3 LINE-
IN

3.

4.

Ü

Kasulikud nipid:
0 Lõpetage oma kaasaskantava helimängila

taasesitus, enne kui lülitate käesoleva seadme
teise sisendallikaase (nt. DISC (plaat), USB).

TAASESITAMINE TEISELT HELIMÄNGIJALT
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Muud toimingud video taasesitusel
(DVD/VCD/SVCD)

Mäkus:

Et valida taasesituse toimingut või valikut

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

Siin kirjeldatud operatsioonid ei pruugi olla
kättesaadavad mõnede plaatide puhul. Tutvuge alati
plaatidega kaasas olevate juhistega.

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV
ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Kasutage klahve või
kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage , et

alustada taasesitust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile DISC
MENU.

Käesolev seade kuvab taasesitusteavet (näiteks
pealkirja või peatüki järjekorranumbrit, heli-,
subtiitrite keelt). Paljusid operatsioone on võimalik
sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Televiisoriekraanile kuvatakse nimekiri taas-

esitusteabega.

Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve
ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile
.

Sisestage abil soovitud
järjekorranumber/aeg või tehke oma valik
klahvide abil.

Kinnitage valik klahviga .
Taasesitamine muutub lähtuvalt valitud

pealkirjast/peatükist/palast.

Väljumiseks vajutage klahvile .

H

H

q Q \ [

\

[

\[

numbriklahve
(0-9) OK

1. INFO

2.

OK

3. numbriklahvide 0-9

4. OK

5. INFO

Ü

Ü

Plaadi menüü kasutamine

Taasesitusteabe kuvamine
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Suurendamine

Subtiitrite keele muutmine

Teise vaatenurga alt vaatamine (ainult
DVD-del)

Treilerite subtiitrite keele muutmine

Audio taasesituse viivitusaja seadmine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV
ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

Taasesituse  ajal  vajutage  korduvalt ,  et
valida erinevaid suurendusfaktoreid:

Taasesitus jätkub.

Kasutage klahve , et liikuda mööda
suurendatud ekraanipilti.

Vajutage korduvalt , et suunduda tagasi
originaal suurusesse.

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on
mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD
taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

Vajutage korduvalt klahvile
(SUBTIITRID), et valida olemasolevate keelte
vahel.

Kui plaat sisaldab lõike, mis on filmitud erinevate
kaameranurkade alt, siis see funktsioon võimaldab
pilti erinevate nurkade alt.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Nähtavale ilmub taasesitusteabe menüü.

Vajutage korduvalt nuppu , et märgistada
menüüs valikut 'ANGLE' (NURK).

Kui on võimalikud mitmed kaameranurga
valikud, kasutage valimiseks klahvi või

.

See operatsioon on võimalik ainult DVD'de puhul,
millel on mitu subtiitrite keelt või VCD'de/ SVCD'de
puhul, millel on mitu audiokanalit.

Vajutage korduvalt nuppu
(AUDIOSÜNKRONISEERININE), et valida sobiv
subtiitrite keel.

Vajutage korduvalt nuppu
(AUDIOSÜNKRONISEERININE), et valida plaadil
võimaldatud audiokanalite vahel (STEREO,
MONO LEFT (VASAK MONO), MONO RIGHT
(PAREM MONO) või MIX MONO (SEGAMONO)).

Antud funktsioon võimaldab Teil seada audio
viivitusaegasid juhuks, kui video taasesitus on
audiosignaalist aeglasem. Mahajäävast videost
tuleneva teksti ja kõne mittekokkulangevuse viga
saab parandada sellega, et audio aeglustatakse
videoga võrdsel määral.

Vajutage ja hoidke all valikut
(AUDIOSÜNKRONISEERIMINE), kuni televiisori
ekraanile ilmub teade 'Audio Sync'.

Viie sekundi jooksul kasutage helitugevuse
klahvi , et seadistada audio viivitusaja
pikkus (0 ~ 200 ms).

Kui helitugevuse klahvi ei rakendata 5
sekundi jooksul, naaseb klahv oma tavapära-
sesse helitugevuse kontrolli funktsiooni juurde.

1. ZOOM

2.

3. ZOOM

SUBTITLE

1. INFO

2.

3.

numbriklahve (0-9)

AUDIO SYNC

AUDIO SYNC

1. AUDIO SYNC

2.
VOL +-

Ü

Ü

Ü

q Q \ [

[

Q

H

H

H

DVD korral

VCD ja SVCD korral

Kasulikud nipid:
Seadistusmenüüs määrake kindlaks AUDIO
S Y N C ( A U D I O S Ü N K R O N I S E E R I M I S E )
vaikesätted, üksikasjalikuma teabe saamiseks
tutvuge 'Setup Menu Options (Seadistusmenüü
valikud) - {Audio Setup (Audio seadistus) > Audio
Sync (Audiosünkroniseerimine) }

0
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TAASESITUS - USB SEADE

Taasesitamine USB seadmelt
See DVD süsteem võimaldab ligi pääseda ja vaadata
andmefaile (JPEG, MP3, Windows MediaTM Audio
või DivX®) USB mälupulgalt või USB mälukaardi
lugejalt. Andmete muutmine või kopeerimine ei ole
võimalik.

Sisestage USB mälupulk /USB mälukaardi lugeja
(USB) pessa seadme esipaneelil.

TV ekraanile ilmub 5 (viieks) sekundiks kiri, kui

tuntakse ära ühendatud seade.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , et ligi
pääseda andmetele.

Kaardilugeja puhul on võimalik ligi pääseda
ainult ühele ühendatud seadmele.

Seadme number võib erineda sõltuvalt
kaardilugejast.

Valige taasesitatav fail ja vajutage .

Lisainfot taasesituse kohta leiate peatükkidest
DivX plaatide taasesitamine', JPEG pildifaili

(slaidiesituse) esitamine' või MP3/WMA
plaatide taasesitamine' .

Enne USB seadme eemaldamist vajutage , et
lõpetada taasesitus ja vajutage (PLAAT), et
lülituda plaadire iimi.

1.

2.

3. USB

4.

5.
DISC

Ü

Ü

]

H

' '
'

þ

P

Kasulikud nipid:
0

0

0

0

USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid, välja
arvatud USB mälupulk ja USB mälukaardi lugeja.
Kui USB seade ei sobitu USB pessa, siis on vajalik
kasutada USB pikendusjuhet (ei ole komplektis).
Te saate ainult lugeda ja taasesitada USB
seadmel olevat sisu.
Kopeerimiskaitsega materjale ei ole võimalik
taasesitada.

SYL
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Muusika- ja fotofailide samaaegne
taasesitus.

DivX® plaadi taasesitus

Võite taasesitada muusika slaidiesitust, kui plaadil on
nii MP3/WMA muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.

Sisestage plaat, mis sisaldab nii MP3/WMA
muusikafaile kui ka JPEG-pildifaile.

Vajutage klahvidele , et valida plaadi
menüüst MP3/WMA fail ja seejärel vajutage ,
et käivitada taasesitust.

MP3/WMA taasesituse ajal vajutage klahvidele
, et valida plaadi menüüst JPEG-fail ja

seejärel vajutage .
Slaid show käivitub ja jätkub kuni fotokausta

või -albumi lõpuni.

Menüüsse naasmiseks vajutage
(MENÜÜ (TAGASI),

Samaaegse taasesituse lõpetamiseks vajutage
kaks korda klahvile .

Saate taasesitada üksnes selliseid DivX® videoid,
mille on laenutamisel või ostmisel kasutati käesolev
seadme DivX® registreerimiskoodi (üksikasjalikuma
teabe saamiseks tutvuge 'Setup Menu Options
(Seadistamismenüü valikud) - {General Setup
(Üldseadistused) > DivX(R) VOD Code (VOD-kood) }')

Sisestage DivX® plaat.

Vajutage klahvidele , et liikuda failile,
mida soovite taasesitada.

Taasesituse käivitamiseks vajutage .

Kui DivX-plaadil on mitmeid subtiitreid, saate
subti i tr i te keele muutmiseks vajutada
kaugjuht imispuldi l k lahvi le
(SUBTIITRID).

Kui DivX® pealkirjaga on seotud mitu audiopala,
saate audiovoo vahetamiseks vajutada
kaugjuhtimispuldil klahvile
(AUDIOSÜNKRONISEERIMINE).

Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvidele / ,
et teostada kiirotsingut edasi/tagasi kerimise
abil.

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ilmub
välja Time Search (Ajahetke otsing) ja lööge sisse
aeg, kust alates käivitatakse taasesitust.

Taasesituses toimub hüpe teie sisestatud
ajahetkele.

1.

2.
OK

3.

OK

MENU (BACK)

4.

1.

2.

3. OK

SUBTITLE

AUDIO SYNC

INFO

\ [

qQ\[

P

qQ\[

O R

Ü

Ü

H

H

H

H

H

Taasesituse ajal:

Kasulikud nipid:
Järgmiste failinime laiendiga failid on toetatud,
kuid neid ei kuvata navigeerimismenüüs (.srt,
.smi, .sub, .ssa, .ass).
Subtiitri failinimi peab kokku langema filmi
nimetusega.
Kuvatakse subtiitreid pikkusega kuni 45
tähemärki,

0

0

0
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Taasesituse kontroll (ainult VCD'l)

Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD)

Taasesituse kontroll võimaldab esitada VCD'sid/
SVCD'sid interaktiivselt, järgides menüüd ekraanil.
Käesoleva seadme PBC funktsioon on vaikimisi sisse
lülitatud.

Taasesituse ajal (ainult reþiimis PBC ON (SISSE
LÜLITATUD)) vajutage (MENÜÜ
(TAGASI)), et naasta PBC menüüsse.

Antud funktsioon aitab eelvaadata VCD/SVCD sisu.

Vajutage (PLAAT).

Vajutage klahve , et valida ühte

alljärgnevatest valikutest, seejärel vajutage .

Vaadake kuvaril kuut erinevat pala korraga. See
võimaldab Teil saada kiiret ülevaadet plaadi
kõikidest paladest.

Vaadake kogu plaati kuue minipildina.
Funktsioon jaotab plaadi regulaarsete intervallide
tagant kuueks osaks, mida kuvatakse ekraanil.

Vaadake kuue minipildina ühe pala sisu.
Funktsioon jaotab ühe pala regulaarsete
intervallide tagant kuueks osaks, mida kuvatakse
ekraanil. See funktsioon on kättesaadav üksnes
taasesituse reþiimi ajal.

Eelneva või järgmise lehekülje juurde liikumiseks
vajutage / .

Peamenüüsse naasmiseks valige
(Menüü) ja vajutage .

Taaseituse käivitamiseks valitud kohast vajutage
valitud minipildi kohal.

Eelvaate menüüst väljumiseks valige ekraanil
(Väljumine) ja vajutage .

PBC funktsiooniga VCD-del (ainult versioonil
2.0) ja SVCD'del

{Track Digest}

{Disc Interval}

{Track Interval}

H

H

H

H

MENU (BACK)

1. DISC

2.

OK

{Menu}
OK

OK

3.
{Exit} OK

Kasulikud nipid:
Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge
seadistusmenüüs PBC vaikesätetega, vt. 'Setup
Menu Options (Seadistusmenüü valikud)-
{Preferences (Eelistused) > PBC }.

0

\ [

a b

(Pala töötlemine)

(Plaadi intervall)

(Pala intervall)
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MP3/WMA plaatide taasesitamine
See mängija on võimeline esitama enamust MP3 ja
Windows Media™ Audio faile, mis on salvestatud CD-
R(W) plaadile või kommerts CD-dele.

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama
õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe
saamiseks tutvuge osaga ”Õige pildikanali
leidmine”.

Sisestage MP3/WMA plaat
Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30

sekundi kataloogi-/failisüsteemi keerukuse tõttu.
Televiisori ekraanile ilmub plaadimenüü.

Kui plaadil on mitu kausta, vajutage , et
valida kausta; kausta avamiseks vajutage .

Vajutage , et valida lugu ja taasesituse
käivitamiseks vajutage .

Taasesituse ajal võite:

Vajutada / , et valida muu fail samast
kaustast.

Vajutage / loo kiire edasi/tagasi kerimise
teel otsimiseks.

Samalt plaadilt teise kausta valimiseks , vajutage
korduvalt klahvile , et märgistada kausta
'Previous' ('Eelmine') ja vajutage , et naasta
juurmenüüsse.

Vajutage , et lõpetada taasesitust.

Enne alustamist...

1.

2.
OK

3.
OK

OK

4.
Ü

Ü

\ [

\ [

a b

O R

\

P

H

H

H

Kasulikud nipid:
MP3/JPEG plaadi sisestamisel saate valida
kaustade näitamist või vahelejätmist. Vajutage
OPTIONS (VALIKUD), seejärel {Preferences
(Eelistused) > MP3/JPEG NAV }.
Mitmeosalise CD korral taasesitatakse üksnes
esimest osa.
Internetist alla laetava digitaalsisu puuduliku

kvaliteedi tõttu võib MP3/WMA-plaadi
taasesitamisel tavapäraselt esineda "hüppeid."
Kui MP3/WMA pala või albumi nimetuses
sisaldub eritähis (ID3), võib juhtuda, et nime ei
kuvata õigesti, kuna käesolev seade ei toeta
selliseid tähiseid.

0

0

0

0

Ü Taasesitlus algab valitud failist ja lõpeb
kausta lõpus.
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JPEG-pildifaili taasesitamine
(slaidiesitus)
Enne alustamist ...

Toetatud failiformaat:

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama
õige Video In sisendkanali. Üksikasjalikuma teabe
saamiseks tutvuge osaga Õige pildikanali
leidmine”.

Sisestage JPEG-piltidega CD (või Kodak Picture
CD).

Kodak plaadi korral käivitub slaidiesitus
automaatselt.

JPEG-plaadi korral ilmub televiisori
ekraanile pildimenüü. Slaidiesitus taasestuse
käivitamiseks vajutage .

Taasesituse ajal vajutage klahvi .
Televiisori ekraanil näidatakse 12 minipilti.

Vajutage klahvidele , et kuvada teisi pilte
eelmisel/ järgmisel leheküljel.

Vajutage klahvidele , seejärel vajutage
taasesituse käivitamiseks.

Vajutage (MENÜÜ (TAGASI)), et
naasta Picture CD (Pildi CD) menüüsse.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt klahvile
(SUREMNDAMINE), et valida erinev

suurendamise määr.

Vajutage klahvidele , et liikuda
suurendatud pildil.

Taasesituse ajal kasutage klahve, et
televiisoril kuvatavat pilti vahele jätta/pöörata.

”

Faili laiendus peab olema '*.JPG', mitte '*.JPEG'.

Käesolev seade saab näidata digitaalfotoaparaadi
pilte, mis vastavad JPEG-EXIF formaadile, mida
tavaliselt kasutatakse kõikides digitaal-
fotoaparaatides. Seade ei saa näidata
progressiivset JPEG, liikuv-JPEG, või muid pilte
või formaate peale JPEG, või heliklippe, mis on
piltidega seotud.

/

Eelmise pildi juurde liikumine

Järgmise pildi juurde liikumine

Pöörake pilti päripäeva

Pöörake pilti vastupäeva

H

H
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Kasulikud nipid:
0 Plaadil sisalduvate palade/piltide rohkuse tõttu

võib plaadi sisu näitamine võtta pikemat aega.

0

0

1. INFO

2.

3.
OK

4. MENU (BACK)

1.
ZOOM

2.

Funktsioon
klahv
Kaugjuhtimispuldi

Eelvaate funktsioon

Suurendamine

Pildi vahelejätmine/ pööramine
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