
DVD-levyjen toistaminen
1	Avaa levykelkka painamalla DVD-laitteen etupan-

eelissa olevaa OPEN CLOSE-painiketta   

2	Aseta DVD-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.

3	Paina OPEN/CLOSE-painiketta           uudelleen.

4	Voit selata DVD-valikon vaihtoehtoja painamalla 
painikkeita UP       , DOWN       , RIGHT       
tai LEFT        .

5	Paina PLAY-painiketta        haluamasi nimen 
kohdalla.

6	Lopeta toisto painamalla STOP-painiketta      .

Vihje: voit jatkaa levyn toistoa kohdasta, johon 
se viimeksi lopetettiin painamalla PLAY -
painiketta      tai aloittaa nimikkeen alusta 
valitsemalla STOP     ja PLAY      .

7 Voit palata DVD-valikkoon valitsemalla 
   DISC MENU       .
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Ongelma	 Vihje

Laitteessa ei ole virtaa	 •	Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
	 •	Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuolella olevaa STANDBY-ON-painiketta.

Ei kuvaa.	 •	Paina kauko-ohjaimen DISC-painiketta.
	 •	Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai 	 •	Säädä äänenvoimakkuutta.
ääni on vääristynyt	 •	Tarkista kaiuttimen liitännät ja asetukset.
	 •	Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla SOURCE (Lähde) -painiketta.

Kauko-ohjain ei toimi.	 •	Tarkista ,että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
	 •	Valitse lähde (esimerkiksi DISC tai TUNER), ennen kuin painat toimintopainiketta.
	 •	Käytä kauko-ohjainta lähempänä laitetta.
	 •	Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

DVD-laite

Scar-johto
(musta)

Takakaiuttimet 
(vasen ja oikea)

Radion kuunteleminen
1	Paina TUNER-painiketta     .

2	Paina painiketta PLAY        ja pidä se alhaalla, 
kunnes näytössä näkyy teksti START.

Vihje: Tätä toimintoa voi käyttää vain 
ensimmäisen asennuksen yhteydessä. 
Lisätietoja radiokanavien uudelleenoh-
jelmoinnista ja manuaalisesta ohjel-
moinnista on käyttöoppaassa.

3	Kun olet määrittänyt kanavat, voit valita haluamasi 
kanavan painamalla painikkeita NEXT       tai 
PREVIOUS       .

{Etupaneeli}

Kauko-ohjain 
ja 2 paristoa
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Subwoofer

{DVD-laite (edestä)}

Etukaiuttimet 
(vasen ja oikea)

Surround-äänen kuunteleminen
1	Voit siirtyä Stereo- ja Multi-channel-asetuksiin 

valitsemalla SURR      .

2 Valitse digitaalinen äänitehoste Konsertti, Draama, 
Toiminta tai Scifi painamalla SOUND-painiketta    .

AM/MW-
kehäantenni

FM-lanka-antenni

Käyttöopas

Kytkennät

Asennus

Käyttö

Käyttö

Pakkauksen sisältö



Oikean katselukanavan 
etsiminen

1	Paina tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen 
STANDBY-ON-painiketta      .

2	Paina kauko-ohjaimen DISC-
painiketta      toistuvasti, kunnes 
teksti DISC (Levy) näkyy 
etupaneelissa.

3	Kytke televisioon virta.

4	Paina ensin television 
kauko-ohjaimen 0-
painiketta ja sitten 
toistuvasti 
kanavanvaihtopainiketta, 
kunnes näkyviin tulee 
DVD-taustakuva. Tämä on 
kotiteatterijärjestelmän 
oikea katselukanava.

Vihje: Joissakin televisioissa 
oikea katselukanava löytyy 
painamalla AV- tai SELECT-
painikkeita. Jos et löydä oikeaa 
kanavaa, tarkista liitännät tai 
tutustu television 
käyttöoppaaseen.

Kaiutinten ja subwooferin 
liittäminen DVD-laitteeseen

   Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot 
DVD-laitteen takana oleviin samanvärisiin 
liitäntöihin.

Antennien säätäminen	

1 Liitä FM-antenni FM-liitäntään, pidennä antennia ja 
kiinnitä se seinälle.

{DVD-laite (takaa)}

2	Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin 
paikalleen.

3 Vedä kielekettä taakse ja liitä johdot paikoilleen.

Kaiutinten ja subwooferin 
sijoittaminen

1	Aseta kaiutin television päälle tai lähelle.

2	Aseta subwoofer lattialle

3	Aseta etukaiuttimet samalle etäisyydelle 
televisiosta ja korkeintaan 45 asteen kulmaan 
kuuntelijasta.

4 Aseta sekä oikea että vasen takakaiutin 
kuuntelijaa kohti samalle etäisyydelle televisiosta.

Paristojen asettaminen kauko-
ohjaimeen 

1	Poista paristolokeron kansi. 

2	Aseta laitteen mukana toimitetut paristot kauko-
ohjaimeen. Kiinnitä huomiota paristojen 
napaisuuteen.

3	Aseta paristolokeron kansi paikoilleen.

{Kauko-ohjain (takaa)}

MW-
kehäantenni

{DVD-laite (takaa)}

DVD-laitteen liittäminen 
televisioon

1	Liitä keltainen CVBS-liitäntä keltaisella 
videokaapelilla DVD-laitteen takana olevaan 
liitäntään ja keltainen VIDEO IN -liitäntä 
television takana olevaan liitäntään.

2	Liitä DVD-laitteen virtajohto pistorasiaan

   Vihje: lisätietoja muiden 
laitteiden liittämisestä DVD-
laitteeseen on käyttöoppaassa.

{DVD-laite (takaa)}

{Televisio (takaa)}

Kytkennät Asennus

{Takakaiutin 
(vasen)}

{Takakaiutin 
(oikea)}

{Etukaiutin 
(oikea)}

{Etukaiutin 
(vasen)}{Keskikaiutin}

{DVD-laite (takaa)}

{Subwoofer}

SCART IN

SCART

SCART

SCART IN

{Antenniin 
tai 

digisovittimeen}


