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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Taasesitamine
Moondunud heli või kaja

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

EasyLink funktsioon ei tööta

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry'
(midagi ei ole sisestatud)

USB mälupulga sisu ei ole loetav

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse
lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

BD-Live funktsioonidele ei ole võimalik ligi
pääseda
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Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud
või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli
läbi kodukinosüsteemi.

Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks
kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt
kodukinosüsteemi profiilile.

Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks
terviklik.

Theke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis
filmil.

Valige õige märgisüsteem:
1) Vajutage klahvile
2) Valige ning seejärel

vajutage klahvile .
3) Valige toetatud märgisüsteem.

Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips
EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga
ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud
(vaadake peatükki 'EasyLink funktsiooni sisse
ja välja lülitamine' leheküljel 30).

Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

Tehke kindlaks, et USB mälupulga draiveri
formaat ühilduks käesoleva seadmega.

Mälupulk on formaaditud erineva failisüsteemi
jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS ei
ole toetatud).

See on täiesti normaalne käitumine Philips
EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et
muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama,
lülitage EasyLink funktsioon välja (vaadake
peatükki 'EasyLink funktsiooni sisse ja välja
lülitamine' leheküljel 30).

Kontrollige võrguühendust või veenduge, et
võrguühendus on sooritatud (vaadake peatükki
Internetiga ühendamine' leheküljel 18).

Tühjendage lokaalne vahemälu või USB
mäluseadme mälu (vaadake peatükki Lokaalse

mälu kustutamine' leheküljel 32).

Veenduge, et sisestatud BD plaat toetab BD
Live funktsiooni.OPTIONS.

[Character Set]
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1. MÄRKUS

Autoriõigused

Vastavus

Kaubamärgid

Macrovision Copyright

Märkus

H

H

DivX® on digitaalne videoformaat, mille lõi
DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX
sertifitseeritud seade, millega on võimalik
DivX videofaile taasesitada. Külastage
kodulehekülge www.divx.com, kus on
toodud rohkem informatsiooni ning vajalik
tarkvara, et konverteerida videofaile DivX
formaati.

Te peate selle DivX Certified® seadme
registreerima, et taasesitada DivX Video-
On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot.
Registreerimise kohta lugege lähemalt
sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva
registratsioonikoodi saate sisestada
veebilehel vod.divx.com, et registreerimine
lõpule viia ning selle abil sealt DivX
videofaile soetada.

Ebaseaduslike koopiate tegemine kopeerimise vastu
kaitstud materjalist (kaasaarvatud arvutimängud,
failid, video- ja helisalvestused) võib olla
autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkorras
karistatav kuritegu. Seda seadet ei tohi nendel
eesmärkidel kasutada.

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.

See toode vastab järgnevate direktiividele ja
nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) +
2004/108/EC (EMC).

'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd ja Sony Corporation
kuuluvad kaubamärgid.

'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray
Disc Association kuuluvad kaubamärgid.

'Blu-ray Disc' ja 'Blu-ray Disc' logo on
kaubamärgid.

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

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed
taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa
arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX®
meediafaile ja DivX® meediaformaate.

See seade taasesitab DivX® videofaile koos
menüüde, subtiitrite ning helikanalitega.

BONUSVIEW

Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

37

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus!

H Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme
korpust!

Peaseade

Pilt

Heli

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, registreerige oma seade internetis
meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt
seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid
asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel
küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number:____________________________

Seerianumber:

Eemaldage seade mõneks minutiks
vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on
vooluvõrku ühendatud.

Tehke kindlaks, et midag iei asuks
kaugjuhtimispuldi ja kodukinosüsteemi vahel.

Suunake kaugjuhtimispult täpselt
kodukinosüsteemi infrapunasensorile.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispuldi patareid
on õigesti sisestatud.

Kasutage uusi patareisid.

Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele
sisendkanalile.

Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni
muutmise ajal, vajutage korduvalt klahvile
HDMI, kuni kuvatakse ekraanipilt.

Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve.
Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.

Veenduge, et plaadile on salvestatud
kõrglahutuslik video.

Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku
video taasesitamist.

Vajutage klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse  AUDIO SYNC XXX'.

5 sekundi jooksul vajutage klahvile +/-.

Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning
korrektne allikas valitud (näiteks

), mille heli soovite kuulata.

Ühendage selle seadme AUDIO sisendist
helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel
vajutage korduvalt klahvile , et
valida soovitud helisisend.

HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev
seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI
ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või
digitaalne heliühendus.

Veenduge, et [HDMI Audio] (HDMI heliväljundi)
seaded oleks sisse lülitatud.

_____________________________

'

Klahvid ei tööta

Kodukinosüsteem ei vasta kaugjuhtimispuldile

Pilt puudub

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke
videosignaale

Audio ja video ei ole sünkroonis

Heli puudub

Heli puudub telekanalite edastamisel

Heli puudub HDMI ühenduse korral

H
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H
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AUDIO SYNC

AUDIO
SOURCE, USB

AUDIO SOURCE

?
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Peaseade

Subwooferi andmed

Seinakinnitus

Laseri andmed
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Mõõtmed (l x k x s): 999 x 189.24 x 158.74
(mm)

Kaal: 8.4 kg

Keskmine kõlar:

Kõlari takistus: 8 oomi

Kõlari draiverid: 51 mm (2”)
täisulatuskõlar

Sageduse vastuvõtt: 180 Hz - 20 kHz

Vasak- / parempoolne ruumhelikõlar:

Kõlarite takistus: 6 oomi

Kõlarite draiverid: 51 mm (2”)
täisulatuskõlar

Sageduse vastuvõtt: 180 Hz - 20 kHz

Voolunäitajad: 220 - 240 V; ~50 Hz

Voolutarbimine: 135 W

Voolutarbimine puhkere iimis:

Süsteem: Bass Reflex süsteem

Takistus: 4 oomi

Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5”) woofer

Sageduse vastuvõtt: 35 Hz ~ 200 Hz

Mõõtmed (l x k x d ): 321.5 x 424.5 x 321.5
(mm)

Kaal: 12.88 kg

Mõõtmed (l x k x d ): 690 x 127 x 51 (mm)

Kaal: 1.35 kg

Laseri tüüp:

BD Laser Diode: InGaN/AIGaN

DVD Laser Diode: InGaAIP

CD Laser Diode: A IGaAs

Lainepikkus:

BD: 405 +5nm/-5nm

DVD: 650 +13nm/-10nm

CD: 790 +15nm/-15nm

Väljundi võimsus:

BD: kuni 20 mW

DVD: kuni 7 mW

CD: kuni 7 mW

þ

Energiasäästlik puhkereþiim: < 0.3 W

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

'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule
DVD Format / Logo Licensing Corporation.

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;
6,487,535 ning mujal maailmas välja antud
patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS
logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced
Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid.
© 1996-2008 DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

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

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.

Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on
USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun
Microsystems, Inc. registreeritud kaubamärgid.

iPod on USA-s ning muudes riikides äriühingule
Apple, Inc. registreeritud kaubamärk.

'Made for iPod' (tehtud iPodi jaoks) tähendab, et
antud elektroonikaseade on valmistatud
spetsiaalselt iPodi ühendamiseks ning selle
arendaja kinnitab, et see vastab Apple'I
standarditele.

Apple ei vastuta selle seadme toimimise ega
ohutusnõuetega ning seadustega vastavuse eest.

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

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

'x.v.Colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv
kaubamärk.

... MÄRKUS
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ESIMESE KLASSI
LASERSEADE
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2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist
kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui
kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii
ei kehti.

Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega.
Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi
lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui
toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage
seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust
Philipsi kasutajatoega ja laske
kodukinosüsteemi enne selle kasutamist
kontrollida.

Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi,
kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või
muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas
otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise
vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid
seadmest, kaugjuhtimispuldist ja patareidest
alati eemal.

Ärge kunagi asetage esemeid
kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või
muudesse avaustesse.

Kodukinosüsteemi liigutamisel vältige
toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine
võib rikkuda ühendust ja põhjustada
kaarlahendust.

Et kodukinosüsteemi toitejuhet hõlpsasti
seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et
toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.

Kui seadme vooluvõrku ühendamisel
kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate
seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust,
jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.

Ühendage kodukinosüsteem enne äikesevihma
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage
seadme, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati
pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja
akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee
ega liigse kuumusega.

Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised
pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või
tulekahjusid.

Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga
ühendamist veenduge, et toite pinge vastab
televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi
ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge
on sellest erinev.

Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage
ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage
seinakinnitus seinaga, mis on suuteline
kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust
kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei
võta vastutust valest seinalepaigaldamisest
põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude
eest.

Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või
muid esemeid toitejuhtme peale.

Kui kodukinosüsteemi transporditakse
madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige
see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur
ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle
seinakontakti ühendate.

Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui
seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.

Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale
plaatide.

Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist
läätse.
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Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida
kodukinosüsteemi ümberkukkumist ja seeläbi laste
vigastamist:

Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi
pinnale, mis on kaetud riide või muu
äratõmmatava materjaliga.

H

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

Lühise või tulekahju oht!

Vigastuse või kodukinosüsteemi
kahjustumise oht!

Laste vigastuse oht!
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Märkus

H Toote tehnilised andmed ning välimus
võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Regioonikoodid

Failiformaadid

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Võimendi andmed

Plaadi andmed

Raadio andmed

USB andmed
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Riik: Euroopa, Suurbritannia

DVD: Kõik, 2

Blu-ray: B

Riik: Venemaa

DVD: Kõik, 5

Blu-ray: C

Heli: .mp3, .wma, .wav

Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv

Pilt: .jpg, .gif, .png

AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-
R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD
piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD,
USB mäluseade.

Väljundi koguvõimsus: 500 W RMS

Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz

Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)

Sisendi tundlikkus:

AUX1: 500 mV

AUX2, AUX3: 1000 mV

MP3 LINK: 500 mV

Laseri tüüp: Semikonduktor

Plaadi diameeter: 12cm / 8cm

Video dekodeering: MPEG1 / MPEG2 / DivX /
DivX Ultra

Video DAC: 12 bitti, 148 MHz

Signaalisüsteem: PAL / NTSC

Video S/N: 56 dB

Sageduse vastuvõtt:

4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)

4 Hz – 22 kHz (48 kHz)

4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PSM: IEC 60958

Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

DTS: IEC 60958, IEC 61937

Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz )

26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dBf

IF peegeldusmäär: FM 60 dB

Müra tase signaalis: FM 60 dB

Harmooniline moonutus: FM 3%

Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz ~ 10 kHz /±6dB

Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)

Stereolävi: FM 23.5 dB

Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)

Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class)
klassi seadmeid

Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32

Maksimaalne mälu: < 160GB

9. TOOTE TEHNILISED ANDMED
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1.

2.

3.

4.

5.

Paigaldage komplektisolev klamber seinale,
puurige vajalikud augud ja sisestage aukudesse
kummist tüüblid (ei kuulu komplekti).

Kui kinnitate kodukinosüsteemi oma
televiisori alla, jätke vähemalt 4 tolli (10
cm) televiisori ja klambri vahele.

Kinnitage klamber sobivate kruvidega seinale
(kruvid ei kuulu komplekti).

Veenduge, et kõik vajalikud kaablid oleks
kodukinosüsteemiga ühendatud ning sulgege
tagumine kaas.

Kinnitage komplektisolevad nupud selle
seadme tagaosa külge.

Televiisorist tulevate kaablite haldamiseks
võite eemaldada seadme tagumisel küljel
oleva ukse.

Kinnitage kodukinosüsteem kindlalt klambrile.
Libistage nupud aukudesse ja lukustage
korralikult.

H

H

Märkus

Nõuanne

H

H

Turvaliseks kinnitamiseks kasutage
vähemalt ühe tolli pikkuseid kruvisid.

Enne seinale kinnitamist võite eemaldada
kummijalad kodukinosüsteemi alt.

8. KODUKINOSÜSTEEMI SEINALE KINNITAMINE

TV savienojumu
ievietoðanai
noòemiet durtiòas

Durtiòu
turçtâjs

... OLULINE
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Veenduge, et ükski kodukinosüsteemi osa ei
ulatu üle aluspinna nurga.

Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi kõrgele
mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii
mööblieset kui ka kodukinosüsteemi seina või
sobiva toe külge kinnitamata.

Asetage kodukinosüsteem sinna, kus teda ei
saa lükata, tõmmata või maha lüüa.

Rääkige lastega kodukinosüsteemini
jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi
kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber
ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm)
vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud
esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi
ventilatsiooniavasid.

Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist
kõrgel helitugevusel ja kaua aega järjest.

Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või
süsinik ja alkaline, jne)

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata
pikka aega.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid,
mistõttu peab neid käitlema
keskkonnasõbralikult.

Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale
plaatide.

Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või
katkiseid plaate.

Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani
seadet kasutada pikemat aega.

Toote puhastamiseks kasutage ainult
mikrofiibrist riiet.

Vältige plaadil puudutamast poolt, millele on
kirjutatud andmed.

Vältige plaadi pinda kriimustamast ja sellele
sõrmejälgi jätmast.

Ärge kasutage pastakaid või pliiatseid plaadile
kirjutamiseks.

Ärge hoidke plaate otsese päikesevalguse käes.

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage
seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige
plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes
suunas.

Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid nagu
benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad
puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid,
mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Ärge kleepige plaadile silte ega kleepse.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun
tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise
kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad
Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi
hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade patareide kogumise kohta. Korrektne
patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale
ja inimtervisele.

Ülekuumenemise oht!

Kuulmiskahjustuse oht!

Keskkonna saastamise oht!

Hooldus

Vana seadme ning vanade patareide
hävitamine



Kasutusjuhend CD plaadil

Kasutusjuhendile ligipääs

Hoiatus

H Kasutusjuhend CD plaadil on mõeldud vaid
koduarvuti või Maci jaoks. Ärge sisestage
seda plaati kodukinosüsteemi
plaadisahtlisse.

Täieliku kasutusjuhendi lugemiseks (mis sisaldab
informatsiooni lisafunktsioonide kohta) kasutage
kodukinosüsteemiga kaasasolevat CD plaati.
Täieliku kasutusjuhendi koopia saamiseks võtke
ühendust oma kohaliku Philipsi
Klienditeeninduskeskusega.

Nõuded:

Arvuti (Microsoft Windows) või Mac (OS X),
millel on CD-ROM

Adobe Reader

Sisestage kasutusjuhendi CD oma CD-ROM
lugejasse.

Sulgege CD-ROM lugeja.
Ilmub kasutusjuhendi ekraan. Kui
kasutusjuhendi ekraan ei ilmu, jätke
kolmas samm vahele ning navigeerige
plaadil kausta pdf', kus saate klõpsata

vajalikul PDF failil.

Klõpsake User Manual language
(kasutusjuhendi keel) peal.

Käivitub Adobe Reader, mis kuvab täieliku
kasutusjuhendi valitud keeles.

H

H

1.

2.

3.

9

9

‚
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Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste
olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes
olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima
tarkvaraga (kui saadaval).

Valige menüüs
(lisafunktsioonide seadistamine) >

(informatsioon versiooni kohta), seejärel
vajutage klahvile .

Kuvatakse tarkvara versioon.

Valmistage ette võrguühendus (lugege lähemalt
peatükist 'Internetiga ühendamine' leheküljel
18).

Vajutage ning valige (seaded).

Valige (lisafunktsioonide
seadistamine) >
(tarkvara allalaadimine) > (võrk).

Kui tuvastatakse, et tarkvara on vaja
uuendada, siis Teile antakse selle
alustamiseks märku.

Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab
seade end automaatselt puhkere iimi.

Eemaldage seade mõneks sekundiks
vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Külastage Philipsi kodulehte
www.philips.com/support, et kontrollida
viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis
sobivad käesolevale seadmele.

Otsige oma mudel ning klõpsake
software&drivers' (tarkvara ja draiverid)

peal.

Looge USB mäluseadmele alamkaust nimega
'UPG'.

Laadige uus tarkvara USB mäluseadmele
kausta nimega 'UPG'.

Pakkige allalaetud tarkvara lahti kausta 'UPG'.

Ühendage USB mäluseade selle
kodukinosüsteemiga.

Vajutage ning valige (seaded).

Valige (lisafunktsioonide
seadistamine) >
(tarkvara allalaadimine) > (USB
mäluseade).

Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab
seade end automaatselt välja.

Eemaldage seade mõneks sekundiks
vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

þ

'
2. [Advanced Setup]

[Version
Info.]

OK

1.

2. [Settings]

3. [Advanced Setup]
[Software Download]

[Network]

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6. [Settings]

7. [Advanced Setup]
[Software Download]

[USB]

8.

9.

9

9

9

9

H

Tarkvara versiooni kontrollimine

Tarkvara uuendamine võrgu kaudu

Tarkvara uuendamine USB
mäluseadme kaudu

Hoiatus

H Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB
mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see
võib kodukinosüsteemi kahjustada.

7. TARKVARA UUENDAMINE
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Lisafunktsioonide seadistamine BD-Live seadistamine

DivX VOD registreerimiskoodi leidmine
oma kodukinosüsteemi jaoks

Tehase seadete taastamine

Ligipääsu piiramine BD-Live funktsioonile

Lokaalse mälu kustutamine

DivX VOD (Video on Demand) registreerimiskood
on digitaalne video edastamise teenus, mis
võimaldab Teil alla laadida ja osta videofilme DivX
partnerite kaudu.

Teie kodukinosüsteemil on DivX registreerimiskood.
Enne, kui saate videofilme osta, peate oma
kodukinosüsteemi registreerima koduleheküljel
www.divx.com, kasutades registreerimiskoodi. Kõiki
DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab
taasesitada ainult selle seadmega.

Valige menüüs [Advanced Setup]
(lisafunktsioonide seadistamine) >

(DivX® registreerimiskood),
seejärel vajutage klahvile .

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD
registreerimiskood.

Kirjutage see kood üles, et saaksite seda
kasutada, kui oma kodukinosüsteemi
registreerite.

Te saate kodukinosüsteemi tehase seaded taastada.
Te ei saa taastada lapsevanemate kontrolli
seadistusi.

Valige menüüs
(lisafunktsioonide seadistamine) >

(tehase seadete taastamine),
seejärel vajutage klahvile .

Kinnitage oma valik.

Valige menüüs
(lisafunktsioonide seadistamine) >

(BD-Live turvalisus).

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) Takistatakse BD-Live
rakenduste pääsu internetti.

(väljas) Pääs internetti on võimalik
kõigile BD-Live rakendustele.

Kui kodukinosüsteemis ei ole enam piisavalt ruumi,
et uusi BD-Live faile alla laadida, kustutage varem
allalaetud failid.

Valige menüüs
(lisafunktsioonide seadistamine) >

(lokaalse mälu kustutamine).

Vajutage klahvile .
Mälu kustutatakse.

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

2.
[DivX®

VOD Code]
OK

3.

2. [Advanced Setup]
[Restore

Factory Settings]
OK

3.

2. [Advanced Setup]
[BD-Live

Security]

3.
OK

[On]

[Off]

2. [Advanced Setup]
[Clear Local

Storage]

3. OK

9

9

H

H
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Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja
tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi
kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks
registreerige oma toode internetis
www.philips.com/welcome.

Kuvab plaadi informatsiooni ning
kodukinosüsteemi hetkestaatust.

Sensor kaugjuhtimispuldi signaalide
tuvastamiseks. Suunake kaugjuhtimispult
selle sensori suunas.

Kodukinosüsteemi sisse lülitamine
(vooluindikaator muutub valgeks).

Kodukinosüsteemi puhkereþiimi lülitamine
(vooluindikaator muutub punaseks).

Soovitud heliallika valimine
kodukinosüsteemile.

Helitugevuse suurendamiseks keerake
ketast päripäeva ja vähendamiseks
vastupäeva.

Kontrollige taasesitamist.

Plaadisahtli avamine / sulgemine.

H

H

H

H

H

H

H

H

Ekraanipaneel

1. Ekraanipaneel

2. Infrapunasensor

3. (Standby-On / vooluindikaator)

4. SOURCE (allikas)

5. Plaadisahtel

6. Helitugevuse muutmise ketas

7. Taasesitamise kontrollimise nupud

8. (Open/Close)

B

p

9

2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM
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Kaugjuhtimispult 1. (Standby-On)

2. (OPEN/CLOSE)

3. Allika valimise nupud

4. Värvilised nupud

5. (Peamenüü)

6. OPTIONS

7. (Navigeerimisnupud)

8. OK

9. INFO

10. Taasesitamise kontrollimise nupud

11. (Mute)

B

p

\[qQ

@

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Seadme sisse ja puhkere iimi lülitamine.

Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see
seade ning kõik muud HDMI CEC
ühilduvad seadmed (televiisor jne), millel
on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

Plaadisahtli avamine / sulgemine.

plaadire iimi
sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine
taasesitamise ajal.

raadiore iimi sisenemine.

Helisisendallika valimine.

USB või iPodi re iimi
sisenemine.

Ainult Blu-ray plaatide puhul: ülesande või
valiku sooritamine.

Peamenüüsse sisenemine.

Taasesitusvalikute menüüsse sisenemine
või sealt väljumine.

Ekraanimenüüdes liikumine.

Valiku või sisestuse kinnitamine.

Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile
taasesitamise ajal.

Kontrollige taasesitamist.

Heli vaigistamine ja taastamine.

þ

þ

þ

þ

DISC / POP-UP MENU:

RADIO:

AUDIO SOURCE:

USB / iPod DOCK:

31

Ühe klahvivajutusega puhkere iimi
lülitamine

Heli tuvastamine ühendatud seadmetest

Ühendatud seadmetest heli tuvastuse
uuendamine

þ

Märkus

Märkus

H

H

H

Kui Te olete menüüs valinud (väljas),
ei lülitu kodukinosüsteem puhkereþiimi,
kui käsklus antakse televiisori või mõne
muu lisaseadme kaugjuhtimispuldilt.

Teie kodukinosüsteem peab olema
lisaseadmetega ühendatud läbi HDMI
kaabli.

Ühendatud seadmed peavad olema sisse
lülitatud.

[Off]

Selle kodukinosüsteemi ja muude ühendatud HDMI
CEC ühilduvate seadmete puhkereþiimi lülitamiseks
vajutage ja hoidke all klahvi.

Valige menüüs (EasyLink
funktsiooni seadistamine) >

(puhkere iimi lülitamine ühe
klahvivajutusega), seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) Ühe klahvivajutusega
puhkere iimi lülitamise funktsiooni sisse
lülitamine.

(väljas) Ühe klahvivajutusega
puhkere iimi lülitamise funktsiooni välja
lülitamine.

See kodukinosüsteem tuvastab ühendatud
lisaseadmete helisignaale.

Valige menüüs (EasyLink
funktsiooni seadistamine) >

(süsteemi heli juhtimine), seejärel
vajutage klahvile .

Valige (sees) ning seejärel vajutage
klahvile .

Lugege ekraanile ilmuvaid juhendeid ning
valige (jätka), et otsing kinnitada.

Kodukinosüsteem otsib seadmeid ning
seejärel kuvab nimekirja ühendatud
seadmetest.

Valige (jätka).
Kuvatakse järgnev menüü.

Menüü vasakult poolt valige ühendatud seade
ning seejärel vajutage klahvile .

Valige seadme puhul kasutatud ühendus ning
seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile ning seejärel korrake kahte
eelmist sammu, et ka teised ühendatud
lisaseadmed tuvastada.

Väljumiseks valige (lõpeta).

Kui olete juba ühendatud lisaseadmed tuvastanud
(vaadake peatükki 'Heli tuvastamine ühendatud
seadmetest' leheküljel 31), siis saate järgnevaid
toiminguid kasutada, et tuvastust uuendada.

Valige menüüs (EasyLink
funktsiooni seadistamine) >

(helisisendite tuvastamine), seejärel
vajutage klahvile .

Valige ühendatud seade ning seejärel vajutage
klahvile .

Valige seadme puhul kasutatud ühendus ning
seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile ning seejärel korrake kahte
eelmist sammu, et ka teised ühendatud
lisaseadmed tuvastada.

Väljumiseks valige (lõpeta).

B

q

q

(Standby)

1. [EasyLink Setup]
[One Touch

Standby]

2.
OK

[On]

[Off]

2. [EasyLink Setup]
[System Audio

Control]

3. [On]
OK

4.
[Continue]

5. [Continue]

6.

7.
OK

8.

9. [Finish]

2. [EasyLink Setup]
[Audio Input

Mapping]
OK

3.

4.
OK

5.

6. [Finish]

þ

–

þ

–

þ

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Q

Q

Q

Q

H

H

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

9

9

... SEADETE KOHANDAMINE
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Sisukorramenüü sisse ja välja lülitamine

Unetaimeri määramine

EasyLink funktsiooni sisse ja välja
lülitamine

Ühe klahvivajutusega taasesitamise
võimaldamine

EasyLink funktsiooni seadistamine

Märkus

Märkus

H

H

Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI
CEC seadmetega.

Televiisoritele, mis toetavad ühe
klahvivajutusega taasesitamist.

VCD ja SVCD plaatide puhul saate valida
sisukorramenüü kuvamise või selle väljalülitamsie
vahel.

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (taasesitamise kontroll),
seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) Ekraanile kuvatakse
sisukorramenüü, kui sisestate VCD või
SVCD plaadi.

(väljas) Menüüd ei kuvata ja plaadi
taasesitamine algab peale esimesest
pealkirjast.

Te saate seadme teatud aja möödudes automaatselt
puhkereþiimi lülitada.

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (unetaimer), seejärel
vajutage klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(väljas) Unetaimeri välja lülitamine.

- Soovitud aja
valimine, mille möödudes lülitatakse
kodukinosüsteem puhkereþiimi.

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink
funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) protokollil.
EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on
ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe
kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Enne EasyLink funktsiooni seadistuste muutmist
lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja
muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel
lugege lähemalt televiisori ja seadmete
kasutusjuhenditest.

Valige menüüs (EasyLink
funktsiooni seadistamine) >
(EasyLink funktsioon), seejärel vajutage
klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) EasyLink funktsiooni sisse
lülitamine.

(väljas) EasyLink funktsiooni välja
lülitamine.

Kui Te vajutate ja hoiate sellel seadmel all klahvi ,
lülituvad seade ja televiisor sisse. Kui
kodukinosüsteemis on plaat, algab selle
taasesitamine ning televiisor lülitub automaatselt
sobivale kanalile.

Valige menüüs (EasyLink
funktsiooni seadistamine) >
(taasesitamine ühe klahvivajutusega), seejärel
vajutage klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) Ühe klahvivajutusega
taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine.

(väljas) Ühe klahvivajutusega
taasesitamise funktsiooni välja lülitamine.

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

2. [Preference Setup]
[PBC]

3.
OK

[On]

[Off]

2. [Preference Setup]
[Sleep Timer]

3.
OK

[Off]

[15 Minutes], [30 Minutes], [45
Minutes], [60 Minutes]

2. [EasyLink Setup]
[EasyLink]

3.
OK

[On]

[Off]

2. [EasyLink Setup]
[One Touch Play]

3.
OK

[On]

[Off]

Q

Q

Q

Q

H

H

H

H

H

H

H

H

Q
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12. TREBLE/BASS

13. SOUND MODE

14. Numbriklahvid

15. SUBTITLE

16. REPEAT / PROGRAM

17. HDMI

18. BONUS VIEW

19. AUDIO SYNC

20. AUDIO

21. +/- (Volume +/-)

22. AMBISOUND

23. BACK

24. TOP MENU

?

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Bassi- või sopranhelire iimi sisenemine.
Seadete muutmiseks kasutage klahve
+/-.

Helire iimi valimine.

Valikute või seadistuste valimine.

Subtiitrite keele valimine videofailide
puhul.

Kordus- või segaminiesitusre iimide
valimine.

Raadiore iimis: raadiojaamade
programmeerimine.

Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi
jaoks.

Ainult Blu-ray plaatide puhul: teise
videopildi sisse ja välja lülitamine väikeses
kõrvalaknas.

Heli- ja videoväljundi sünkroniseerimine.
Kasutage koos klahvidega +/-.

Heli keelte vahel valimine videore iimis.

Stereo- ja monore iimi vahel valimine
raadiore iimis.

Helitugevuse suurendamine või
vähendamine.

Ambisound re iimi valimine.

Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

Blu-ray plaadi või DVD plaadi
peamenüüsse sisenemine.

þ

þ

þ

þ

þ

þ
þ

þ

? ?

O
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4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate
sooritama enne selle kodukinosüsteemi
kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise
Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik
juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel
www.connectivityguide.philips.com.

Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

Pesa heli, video või pildi edastamiseks
USB mäluseadmelt.

Pesa iPodi aluse ühendamiseks.

Pesa televiisori digitaalse heliväljundi
pesaga ühendamiseks.

Pesa televiisori optilise heliväljundi pesaga
ühendamiseks.

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga
ühendamiseks.

Pesa internetiga ühendamiseks. Kasutage
tarkvara uuendamiseks ning BD-Live
funksioonide jaoks.

Pesad televiisori komponentvideo
sisendiga ühendamiseks.

Pesa televiisori videosisendiga
ühendamiseks.

Pesad televiisori analoogse heliväljundi
pesaga ühendamiseks.

Pesad subwooferi audioväljundi pesaga
ühendamiseks.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Märkus

Märkus

H

H

H

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.

Vajutage konksule seadme vasakul küljel,
et eesmistele ühendustele ligi pääseda.

Ühendused

Eesmised ühendused

Tagumised ühendused

1. MP3 LINK

2. USB

1. iPod DOCK (iPodi alus)

2. DIGITAL AUDIO IN

3. OPTICAL IN

4. HDMI OUT

5. LAN

6. COMPONENT VIDEO OUT

7. VIDEO OUT (CVBS)

8. AUX 1

9. TO SUBWOOFER

29

Eelistuste seadistamine

Ekraanimenüü keele valimine

Lapsevanematekontrolli kasutamine

Parooli määramine või muutmine

Ekraanipaneeli heleduse muutmine

Automaatse puhkere iimi sisse lülitamine

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Kui olete selle süsteemi ühendanud HDMI
CEC sobituva televiisoriga HDMI kaabli
abil, valitakse seadmele automaatselt sama
menüükeel nagu televiisoril.

Olenemata reitingust kõikide DVD ja Blu-
ray plaatide taasesitamiseks valige menüüs
lapsevanematekontrolli tasemeks '8'.

Mõned plaadid ei ole tasemetega
kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele
kirjutatud. Lapsevanematekontrolli
funktsioon ei keela selliste plaatide
taasesitamist.

þ

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

.

þ

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

– þ

2. [Preference Setup]
[OSD Language]

3.
OK

2. [Preference Setup]
[Parental Control]

3.

4.
OK

2. [Preference Setup]
[Change PIN]

OK

3.

4.

5.

6. [Confirm]
OK

2. [Preference Setup]
[Display Panel]

3.
OK

[100%]

[70%]

[40%]

2. [Preference Setup]
[Auto Standby]

3.
OK

[On]

[Off]

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (ekraanimenüü
keel), seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv keel ning seejärel vajutage klahvile
.

Te saate piirata ligipääsu plaatidele, mis on
salvestatud reitingutega. Kui ligipääs plaadile on
piiratud, kasutage plaadi taasesitamiseks oma
isiklikku PIN koodi.

Valige menüüs (eelistuste
seaded) >
(lapsevanematekontroll), seejärel vajutage
klahvile .

Sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või
'0000'.

Vajutage klahve , et valida reitingutase 1
ja 8 vahel ning seejärel vajutage klahvile .

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (parooli muutmine),
seejärel vajutage klahvile .

Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev
parool, seejärel vajutage klahvile .

Kui Teil ei ole parooli või unustate selle,
sisestage '0000'.

Sisestage uus parool, seejärel vajutage klahvile
.

Sisestage kinnitamiseks uuesti uus parool.

Valige menüüs (kinnitamine) ja
vajutage klahvile .

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (ekraanipaneel),
seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv ekraanipaneeli heledus ning
seejärel vajutage klahvile .

– Täisheledus

– Keskmine heledus.

– Tumedaim ekraan.

Energia säästmiseks saate kodukinosüsteemi
määrata automaatselt puhkere iimi minema, kui 30
minuti jooksul ei sooritata ühtegi toimingut (näiteks
kui taasesitamine on katkestatud või peatatud).

Valige menüüs (eelistuste
seaded) > (automaatne
puhkereþiim), seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile
.

(sees) Seadme automaatsesse
puhkereþiimi lülitamine.

(väljas) Automaatse puhkere iimi
lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

Q

Q

[

[

Q

Q

\[

H

H

H

H

H

H
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Värviseadete valimine

Ööre iimi valimine

Heliformaadi valimine Teie televiisori
jaoks

Ambisound funktsiooni seadistamine

Heli seadistamine

þ

Märkus

H Teie televiisor peab olema ühendatud läbi
HDMI kaabli.

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

þ

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

2. [Video Setup]
[Picture Settings]

3.
OK

[Standard]

[Vivid]

[Cool]

[Action]

[Animation]

2. [Audio Setup]
[Night Mode]

3.
OK

[On]

[Off]

2. [Audio Setup]
[HDMI Audio]

3.
OK

[As Source]

[Auto]

[Off]

2. [Audio Setup]
[Ambisound Setup]

OK

3.

Valige menüüs (video seaded) >
(pildiseaded), seejärel

vajutage klahvile .

Valige sobiv eelseadistatud pildi värviseade
ning seejärel vajutage klahvile .

– Algne värviseadistus.

– Ere värviseadistus.

– Soojatooniline värviseadistus.

– Terav värviseadistus. See
küllastab tumedates toonides detaile,
ideaalne actionfilmide vaatamiseks.

– Kontrastsed värviseaded.
Parimad seaded joonisfilmide vaatamiseks.

Ööre iim on saadaval Dolby kodeeringuga DVD
plaatide ja Blu-ray plaatide jaoks. See muudab
valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid
valjemaks, nii et Teil on võimalik kuulata muusikat
ilma teisi häirimata.

Valige menüüs (heli seaded) >
(ööreþiim), seejärel vajutage

klahvile .

Valige sobiv helitase ning seejärel vajutage
klahvile .

(sees) Vaikseks kuulamiseks öösel.

(väljas) Täiemõõduline ruumheli.

Valige menüüs (heli seaded) >
(HDMI heli), seejärel vajutage

klahvile .

Valige sobiv heliformaat ning seejärel vajutage
klahvile .

(vastavalt allikale) -
heliformaati ei konverteerita. Teil ei pruugi
olla võimalik kuulata teist Blu-ray plaadile
salvestatud helikanalit.

(automaatne) - Parima võimaliku
heliformaadi tuvastamine ja valimine
automaatselt.

(väljas) - Televiisori heliedastuse välja
lülitamine.

Te saate valida valikuid ruumi ja kodukinosüsteemi
asetuse kohta, et saavutada parim ruumheli efekt.

Valige menüüs (heli seaded) >
(Ambisound

seadistamine), seejärel vajutage klahvile .

Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et
seadistamine lõpule viia.

Q

Q

Q

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

... SEADETE KOHANDAMINE

Subwooferi ühendused

Televiisori ühendamine

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa
kaudu

Valik 2: Ühendamine komponentvideo
pesa kaudu

1. TO MAIN UNIT

2. MAINS

3. AUDIO IN AUX 2 / AUX 3

4. FM ANTENNA FM 75 Ω

Televiisori, subwooferi ja
voolupistikuga ühendamine

Märkus

Märkus

H

H

H

Kui televiisoril on olemas DVI võimalus,
sooritage ühendus läbi HDMI / DVI
adapteri.

Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI
CEC fonktsiooni, siis saate
kodukinosüsteemi ja televiisorit kontrollida
ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake
peatükki 'EasyLink funktsiooni
seadistamine' leheküljel 30).

Komponentvideo kaabli ja televiisori
komponentvideo sisendpesade
tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid Y
Cb Cr või YUV.

H

H

H

H

Pesa TO SOBWOOFER pesaga
ühendamiseks peaseadmel.

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

Pesad analoogse heliväljundi pesaga
ühendamiseks mõnel analoogseadmel.

Pesa FM raadioantenni ühendamiseks.

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist
televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige
kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani):

(Kaabel ei kuulu komplekti)
1) HDMI

2 Komponentvideo (Y Pb Pr) (ei kuulu
komplekti)

3 Komposiitvideo (CVBS) (ei kuulu komplekti)

)

)

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE
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Valik 3: Ühendamine komposiitvideo
(CVBS) pesa kaudu

Subwooferi ühendamine

Voolujuhtme ühendamine

Märkus
Hoiatus

Nõuanne

H

H

H

Videosisendpesad televiisoril võivad olla
tähistatud kui:

või .

Seadme rikkumise oht! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge vastab selle kodu-
kinosüsteemi alumisele või tagumisele
küljele trükitud voolupinge näitajatele.

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt
klahvile .

A/V IN, VIDEO IN,
COMPOSITE BASEBAND

AUDIO SOURCE

Heli ühendamine televiisorist või
lisaseadmetest

(Kaabel ei kuulu komplekti)

Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik
televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle
kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Valige
järgnevate ühenduste hulgast.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE
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HDMI videoresolutsiooni määramine Teie
televiisori jaoks

Sügavate värvide seadistamine

Komponentvideoväljundi resolutsiooni
määramine Teie televiisori jaoks

Hoiatus

Märkus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Kodukinosüsteem valib Teie televiisori
jaoks vaikimisi parima võimaliku
videoresolutsiooni. Kui Teil pole just
konreetset põhjust, miks
videoresolutsiooni seadeid muuta, on
mõistlik jätta need antud väärtusele.

Teie televiisor peab olema ühendatud läbi
HDMI kaabli.

Kodukinosüsteem valib Teie televiisori
jaoks vaikimisi parima võimaliku
videoresolutsiooni. Kui Teil pole just
konreetset põhjust, miks
videoresolutsiooni seadeid muuta, on
mõistlik jätta need antud väärtusele.

Kopeerimiskaitsega DVD plaate saab
kuvada vaid 480i/576i või 480p/576p
formaadis.

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

–

–

–

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

2. [Video Setup]
[HDMI Video]

3.
OK

[Auto]

[Native]

[480i/576i], [480p/576p], [720p],
[1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]

HDMI

2. [Video Setup]
[HDMI Deep Colour]

3.
OK

[Auto]

[On]

[Off]

2. [Video Setup]
[Component Video]

3.
OK

[480i/576i], [480p/576p], [720p],
[1080i]

Valige menüüs (video seaded) >
(HDMI video), seejärel vajutage

klahvile .

Valige sobiv videoresolutsioon, seejärel
vajutage klahvile .

(automaatne, see on vaikimisi ja
soovitatud seadistus) See funktsioon
määrab automaatselt kindlaks ja valib
parima toetatud videoresolutsiooni.

Valitakse algne
videoresolutsioon.

Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega,
kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni
toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt
klahvile , et taastada pilt.

Sügavate värvide (Deep Colour) funktsioon kuvab
värve rohkemate varjude ja jumega, kui:

video on salvestatud sügavates värvides.

ühendatud televiisor toetab sügavate värvide
funktsiooni.

olete oma süsteemi televiisoriga ühendanud
HDMI kaabli abil.

Valige menüüs (video seaded) >
(HDMI sügavad värvid),

seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv sügavate värvide valik, seejärel
vajutage klahvile .

(automaatne) Kuvab pilte üle
miljardi värvitooniga, kui ühendatud
televiisor toetab HDMI sügavate värvide
funktsiooni. Kuvab pilte 24-biti värvidega,
kui ühendatud televiisor ei toeta HDMI
sügavate värvide funktsiooni.

(sees) Võimalik nautida üle miljardi
erineva värvitooni, kui televiisor toetab
sügavate värvide funktsiooni.

(väljas) Kuvab pilte harilikus
värviformaadis.

Valige menüüs (video seaded) >
(komponentvideo),

seejärel vajutage klahvile .

Valige sobiv videoresolutsioon, seejärel
vajutage klahvile .

.

Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega,
kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni
toimub automaatne taastus.

Q

Q

Q

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi
seadistusmenüü valikuid.

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Ilmub järgnev menüü.

Vajutage klahvidele või , et valida
soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage
klahvile .

Menüüvalikute kirjeldused on toodud
järgnevatel lehekülgedel.

Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks
vajutage klahvile ja menüüst
väljumiseks vajutage klahvile .

– Hariliku 4:3
ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan-
formaadis pilt mustade ribadega
üleval ja all.

– Hariliku 4:3
ekraaniga televiisori jaoks:
täiskõrguses pilt, millelt on küljed
kärbitud.

– Laiekraaniga
televiisoritele: külgede suhtarv 16:9.

1. [Settings]
OK

2.

3.
[4:3 Letterbox]

[4:3 Panscan]

[16:9 Widescreen]

9

\ [

Q

O BACK

1. [Settings]
OK

1. [Settings]
OK

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded), seejärel vajutage klahvile .

2. [Video Setup]

3. [Audio] [Subtitle]
[Disc Menu]

4.
OK

2. [Video Setup]
[TV Display]

3.
OK

Valige menüüs (video seaded),
seejärel vajutage klahvile .

Valige (heli), (subtiitrid) või
(plaadimenüü), seejärel vajutage

klahvile .

Määrake heli, subtiitrite ja plaadimenüü keel ning
vajutage klahvile .

Valige menüüs (video seaded) >
(televiisori ekraan), seejärel

vajutage klahvile .

Valige oma televiisoriekraanile soovitud formaat
ning seejärel vajutage klahvile .

Q

Q

Q

Hoiatus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Mitmed seaded on juba kohandatud
kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks.
Kui Teil pole just konreetset põhjust, miks
seadeid muuta, on mõistlik jätta need
vaikimisi väärtusele.

Kui seadistusmenüü valik on tähistatud
halli värviga, tähendab see, et antud
seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Mõnede plaatide puhul peate kasutama
plaadimenüüd, et heli keelt muuta.

Kui valite keele, mis ei ole plaadil saadaval,
siis kasutab kodukinosüsteem plaadi
vaikimisi seatud keelt.

Mõned videovalikud pole saadaval mõnede
videoallikate puhul.

Seadistamise menüüsse sisenemine

Video seadistamine

Plaadi heli, subtiitrite või menüükeele
muutmine

Pildiformaadi muutmine

6. SEADETE KOHANDAMINE

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse
koaksiaalse kaabli kaudu

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse
optilise kaabli kaudu

Valik 3: Heli ühendamine läbi
analoogsete helikaablite

Märkus

Märkus

H

H

Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste
tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid

või .

Digitaalse optilise kaabli või ühenduste
tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid

või .

COAXIAL DIGITAL OUT SPDIF OUT

SPDIF OUT OPTICAL OUT

(Kaabel kuulub vaid mudeli HTS8161B varustusse)

(Kaabel ei kuulu komplekti)

(Kaabel ei kuulu komplekti)

Heli ühendamine ühest seadmest:

Heli ühendamine kahest või enamast
seadmest:

15
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Raadio ühendamine ja seadistamine

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

H

Asetage antenn võimalikult kaugele
televiisorist ja teistest kiirgusallikatest, et ei
tekiks soovimatuid häireid.

Parimaks setereosignaalide vastuvõtuks
ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu
komplekti).

Teil on võimalik salvestada kuni 40
raadiojaama.

Kui soovite paigaldamist lõpetada, vajutage
klahvile .

Kui automaatset häälestamist ei alustata
või selle käigus salvestatakse vähem kui 5
raadiojaama, pakutakse Teile võimalust
raadiojaamade salvestamist uuesti
alustada.

Kui stereosignaali ei tuvastata või
häälestamise käigus leitakse alla 5
raadiojaama, kontrollige antenni ühendust.

Raadiojaamade häälestamine

Raadiojaamade uuesti salvestamine

Raadiojaamade käsitsi otsimine ja
salvestamine

H

P

1.

2.

1. RADIO

2.
'INSTALLATION

IN PROGRESS'

1. RADIO

2.
PROGRAM

1. RADIO

2.

3.

4. PROGRAM

5.

6. PROGRAM

Ühendage kodukinosüsteemi subwooferi
pessa FM antenn.

Kinnitage FM antenni teine ots seinale või
mööbli külge.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse kirje

(häälestamine on käimas)
ning kodukinosüsteem otsib ja salvestab
saadavalolevad raadiojaamad. Kui
häälestamine on lõppenud, hakkab
mängima esimene leitud raadiojaam.

Vajutage klahvile .

Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundi jooksul
all klahvi .

Kodukinosüsteem otsib ja salvestab
saadavalolevad raadiojaamad. Kõik
eelnevalt mälus olnud raadiojaamad
asendatakse.

Te saate ka käsitsi raadiojaamadele häälestuda.

Vajutage klahvile ning seejärel klahvile
või .

Kodukinosüsteem otsib raadiojaamasid
ning lõpetab otsimise, kuni leitakse
järgmine raadiosagedus.

Vajutage klahvile või , kuni leiate soovitud
raadiojaama.

Raadiojaama täppishäälestamiseks kasutage
klahve või .

Vajutage klahvile .
Raadiojaama järjekorranumber hakkab
vilkuma.

20 sekundi jooksul vajutage klahvidele
või numbriklahvidele, et valida raadiojaamale
järjekorranumber.

Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele,
väljub seade automaatselt jaamade otsimise
reþiimist.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Raadiojaam salvestatakse valitud
järjekorranumbri alla.

FM75

,

Ω

Q

9

9

9

9

9
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Pildivalikud

Audiovalikud

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Heliväljundi sünkroniseerimine video
taasesitamisega

Pilte vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele
funktsioonidele.

Piltide taasesitamise ajal plaadilt või USB
seadmelt vajutage klahvile .

Ilmub pildivalikute menüü.

Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi , et
valida ja kohandada:

(pööra +90): Pöörab pilti 90
kraadi päripäeva.

(pöörata -90): Pöörab pilti 90
kraadi vastupäeva.

(suurendus): Suurendab pilti.
Vajutage klahve, et suurendusastet
muuta.

(slaidi kestvus): Seab
iga slaidi kestvuse slaidiesitluses.

(slaidi animatsioon):
Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.

(pildiseaded): Valib
eelseadistatud pildiseadistuse.

Heli kuulates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele
funktsioonidele.

Heli kuulamise ajal plaadilt või USB seadmelt
vajutage klahvile

.
Ilmub audiovalikute menüü.

Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi , et
valida ja kohandada:

(kordamine): Valib või lülitab
kordusreþiimi välja.

(lõigu kordamine): Kordab
kahe punkti vahemikku peatükis. Vajutage
klahvile , et kordust alustada ning
taaskord klahvile , et kordus lõpetada.
Vajutage klahvile , et kordus lõpetada.

(segaminiesitus): Taasesitab
lugusid suvalises järjekorras.

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile
samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab
muusika. Failid peavad olema salvestatud samale
plaadile või USB mäluseadmele.

Valige muusikafail ning seejärel vajutage
klahvile (Play).

Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage
klahvile .

Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile
(Play), et alustada slaidiesitlust.

Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile .

Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage
uuesti klahvile .

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli
taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil
võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see
läheks kokku videoväljundiga.

Vajutage klahvile (heliväljundi
sünkroniseerimine).

Ekraanile kuvatakse .

Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie
sekundi jooksul klahvile .

1.
OPTIONS

2. OK

[Rotate +90]

[Rotate -90]

[Zoom]

[Duration per slide]

[Slide Animation]

[Picture Settings]

1.

OPTIONS

2. OK

[Repeat]

[Repeat A-B]

OK
OK
OK

[Shuffle]

1.

2.
BACK

3.

4.

5.

1. AUDIO SYNC

AUDIO SYNC

2.
+/-

9
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9
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Taasesitamine iPodist

Taasesitamine MP3 mängijast

Rohkem taasesitamisfunktsioone

Videovalikud

Ühendades ja paigaldades Philips iPod aluse
(müüakse eraldi), saate oma kodukinosüsteemi
kasutada oma iPodis olevate meediafailide
(muusika, filmid ja pildid) taasesitamiseks.

Ühendage alus (ei kuulu komplekti) peaseadme
ühenduspessa (vaadake peatükki  Philips iPod
aluse ühendamine ja seadistamine' leheküljel
17).

Asetage oma iPod alusele ning lülitage sisse.

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse .

Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida
iPodi klahvide abil.

Oma MP3 mängijale või mõnele teisele välisele
helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks
selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija
selle seadmega.

Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga
(vaadake peatükki  MP3 mängija ühendamine'
leheküljel 17).

Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt
klahvile , kuni ekraanile
kuvatakse kirje .

Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida
MP3 mängija klahvide abil.

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või
piltide taasesitamisel plaadilt, USB seadmelt või
iPodist.

Videot vaadates avaneb ligipääs mitmetele
kasulikele funktsioonidele.

Mõned videovalikud pole saadaval mõnede
videoallikate puhul.

Video taasesitamise ajal vajutage klahvile
.

Ilmub videovalikute menüü.

Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi , et
valida ja kohandada:

(heli keel): Muudab
videoheli keelt.

(subtiitrite keel):
Muudab video subtiitrite keelt.

(otsing aja järgi): Liigub
kiiresti videos kohani, mille aja sisestate.

(pealkirjad): Valib konkreetse
pealkirja.

(peatükid): Valib konkreetse
peatüki.

(nurkade nimekiri): Valib
erinevaid vaatamisnurki.

(pilt pildis valik): Kuvab
pilt pildis (Picture-In-Picture) akna.

(suurendus): Suurendab videopilti.
Vajutage klahve, et suurendusastet
muuta.

(kordamine): Valib või lülitab
kordusreþiimi välja.

(lõigu kordamine): Kordab
kahe punkti vahemikku peatükis. Vajutage
klahvile , et kordust alustada ning
taaskord klahvile , et kordus lõpetada.
Vajutage klahvile , et kordus lõpetada.

(pildiseaded): Valib
eelseadistatud pildiseadistuse. Need
seadistused on saadaval ka peamenüüs
(vaadake peatükki 'Värviseadete valimine'
leheküljel 28).

1.

2.

3. iPod DOCK
iPod DOCK

4.

1.

2.
AUDIO SOURCE

MP3 LINK

3.

1.
OPTIONS

2. OK

[Audio Language]

[Subtitle Language]

[Time Search]

[Titles]

[Chapters]

[Angle List]

[PIP Selection]

[Zoom]

[Repeat]

[Repeat A-B]

OK
OK
OK

[Picture Settings]

'

'

/
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USB seadme ühendamine MP3 mängija ühendamine

Philips iPod aluse ühendamine ja
seadistamineMärkus

Märkus

H

H

H

H

H

Kui mäluseade ei mahu USB
ühenduspessa, peate seadme ühendamisel
kasutama USB kaablit.

Selle kodukinosüsteemi abil ei ole võimalik
sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks
digitaalsest kaamerast on vaja kasutada
eraldi programmi.

USB seade peab olema FAT või DOS
failisüsteemis formaaditud ning vastama
MSC (Mass Storage Class) standarditele.

USB seadmetelt taasesitamsie kohta saab
veel informatsiooni peatükist
'Taasesitamine USB mäluseadmelt'
leheküljel 23.

Lisainformatsiooni MP3 mängijast
taasesitamise kohta saate peatükist
'Taasesitamine MP3 mängijast' leheküljel
24.

Selle seadmega on võimalik taasesitada meediafaile,
mis on salvestatud järgmistele USB
andmekandjatele:

flash mäluseade

mälukaardilugeja

väline kõvaketas (vajalik vooluühendus)

digitaalne kaamera

Ühendage iPodi alus (ei kuulu komplekti)
peaseadme ühenduspessa.

Asetage oma iPod alusele ning lülitage see
sisse.

Video vaatamiseks iPodilt:

ühendage iPodi alus videokaabli abil
televiisoriga;

seejärel lülitage iPodil sisse seade .

Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Kodukinosüsteem kontrollib Teie iPodi
vastavust. Mõnede iPodide äratundmine
võib võtta pisut rohkem aega kui tavaliselt.

H

H

H

H

H

H

1.
iPod DOCK

2.

3.

TV ON

4.
iPod DOCK

9
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Märkus

Märkus

H

H

H

Kui iPod on alusel, siis iPodi reþiimis
laetakse ka iPodi akut.

Lisainformatsiooni iPodist taasesitamise
kohta saate peatükist 'Taasesitamine
iPodist' leheküljel 24.

Kasutage RJ45 otsekaablit. Ärge kasutage
ristkaablit.

Internetiga ühendamine

Teil on võimalik ühendada seda seadet ka internetti,
et saaksite sooritada tarkvarauuendusi ja nautida
BD-Live rakendusi (vaadake ka peatükki  BD-Live'
leheküljel 22). Veenduge, et Teil on püsiühendus
ning tulemüür ei ole sisse lülitatud. Võrgukaabel ei
kuulu komplekti.

Ühendage kodukinosüsteem lairibamodemi või
-ruuteriga.

Lülitage sisse televiisor ning valige sellel õige
vaatamisallikas.

Vajutage klahvile , valige menüüs
(seaded) ja vajutage klahvile .

Valige menüüs (eriseadete
seadistamine) > (võrk) >
(järgmine).

Vajutage klahvile .
Kodukinosüsteem hakkab otsima
võrguühendust. Kui võrguühendust ei
õnnestu saavutada, valige menüüs
(uuesti proovimine) ja vajutage
taasühendamiseks klahvile .

Valige menüüs (lõpetamine) ja
vajutage menüüst väljumiseks klahvile .

'

1.

2.

3. [Settings]
OK

4. [Advanced Setup]
[Network] [Next]

5. OK

[Retry]

OK

6. [Finish]
OK

9
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Klahv Tegevus

AUDIO

PROGRAM

AUDIO SOURCE

1.

2. USB

3.

4.

REPEAT

OPTIONS

/ Eelsalvestatud raadiojaama
valimine.

/ Raadiosageduse otsimine.

Raadiosageduse
täppishäälestamine.

Vajutage ja hoidke all, et valitud
raadiojaama seadme mälust
kustutada.

Raadiore iimis mono ja stereo
vahel valimine.

Raadiojaamade
programmeerimine
raadiore iimis.

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile
(vaadake peatükki  Heli

ühendamine televiisorist või lisaseadmetest'
leheküljel 14).

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil
ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata
sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga
(vaadake peatükki  USB seadme ühendamine'
leheküljel 17).

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.

Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja
vajutage klahvile (Play).

Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida
järgmiste klahvide abil:

Üksiku faili või kogu kausta
kordamine. Segaminiesitus
kaustas.

Ligipääs video valikutele video
taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Videovalikud' leheküljel
24). Ligipääs piltide valikutele
piltide taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Pildivalikud' leheküljel
25). Ligipääs audiovalikutele heli
taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Audiovalikud' leheküljel
25).

a b

q Q

\[

P

þ

þ

'

'

- Menüüdes navigeerimine.

Valiku või seadistuse kinnitamine.

Taasesitamise alustamine või
jätkamine.

Taasesitamise katkestamine.

Taasesitamise lõpetamine.

/ Järgmise või eelmise pealkirja,
peatüki või faili valimine.

/ Kiire otsing tagasisuunas ja
edasisuunas. Otsingukiiruse
muutmiseks vajutage sellele
klahvile korduvalt.

/ Pildi pööramine päripäeva või
vastupäeva.

/ Eelmise või järgmise pildi juurde
liikumine.

9

Q

Q

`

P

a b
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Klahv Tegevus

Navigeerimis
klahvid

OK

Heli taasesitamine televiisorist või
lisaseadmetest

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Märkus

H Veenduge, et olete enne kodukinosüsteemi
ühendanud televiisoriga, kui hakkate
meediafaile USB seadmelt taasesitama.

23
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Blu-ray funktsioonid

Bonus View funktsioon

BD-Live

Ligipääs BD-Live funktsioonile

BD-Live funktsioonis navigeerimine

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

BD-Live teenuste saadavus sõltub plaadist.

Kui Te kasutate BD-Live funktsiooni, siis
avatakse teenusepakkujale ligipääs Teie
plaadi ja kodukinosüsteemi sisule.

Enne BD-Live funktsiooni kasutamist
veenduge, et kodukinosüsteem on
internetiga ühendatud ja õigesti
seadistatud (vaadake peatükki 'Internetiga
ühendamine' leheküljel 18).

Kui BD-Live sisu allalaadimiseks pole
piisavalt mälu, siis kustutage lokaalne mälu
(vaadake peatükki 'Lokaalse mälu
kustutamine' leheküljel 32).

AM ja digitaalset raadiot ei toetata.

Raadio

Lisafunktsioonid on saadaval Blu-ray plaatidele.

Kui Blu-ray plaat toetab Bonus View (tuntud ka kui
pilt pildis) funktsiooni, on Teil võimalik väikeses
lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks
kommentaare).

Kui vajalik, siis võimaldage Bonus View või pilt
pildis (Picture-In-Picture) funktsioon Blu-ray
plaadi menüüs.

Taasesitamsie ajal vajutage klahvile
.

Bonus View video ilmub ekraanile väikeses
lisaaknas.

Bonus View video sulgemiseks vajutage taas
klahvile .

BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad
eriteenuseid, näiteks online vestlus, mängud ja
teised online boonused (nagu filmitreilerid).

Vajutage Blu-ray plaadi menüüs
navigeerimisklahvidele, et valida BD-Live ikoon.

Vajutage klahvile .
Algab BD-Live laadimine. Laadimise aeg
sõltub plaadist ja Teie internetiühendusest.

Vajutage navigeerimisklahvidele, et navigeerida
BD-Live funktsioonis

Valimiseks vajutage klahvile .

Ühendage antenn ja häälestage raadiojaamad
(vaadake peatükki  Raadio ühendamine ja
seadistamine' leheküljel 16).

Vajutage klahvile .
Ekraanipaneelile kuvatakse .
Kuvatakse ka raadiojaama nimi, kui seda
edastatakse jaama poolt.

Raadio funktsioonide valimiseks kasutage
järgmisi klahve:

1.

2. BONUS
VIEW

3.
BONUS VIEW

1.

2. OK

1.

2. OK

1.

2. RADIO
RADIO

3.

9

9

9
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See peatükk aitab Teid, kui soovite kodusüsteemiga
taasesitada mitmetest erinevatest allikatest, näiteks
plaadid, USB mäluseadmed, iPodid, MP3 mängijad
ja FM raadio.

Kontrollige, et:

Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on
kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick
Start Guide) ja käesolevas kasutusjuhendis
(vaadake peatükki Kodukinosüsteemi
ühendamine'
leheküljel 12).

Olete lõpetanud esmakordse seadistamise.
Esmakordne seadistamine ilmub, kui lülitate
kodukinosüsteemi esimest korda sisse. Kui Te
seadistust ei lõpeta, siis Teil palutakse see iga
kord uuesti teha, kui kodukinosüsteemi sisse
lülitate.

Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks
õigele vaatamiskanalile lülitanud.

Kui (vooluindikaator) on punane, siis on
kodukinosüsteem puhkere iimis.

Vajutage peaseadmel või kaugjuhtimispuldil klahvile
(Standby-On), et kodukinosüsteem sisse lülitada.

Kui (vooluindikaator) on valge, siis on
kodukinosüsteem sisse lülitatud.

Vajutage peaseadmel või kaugjuhtimispuldil klahvile
(Standby-On), et kodukinosüsteem puhkereþiimi

lülitada.

See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma
videote või muusika jaoks.

Kasutage klahve kaugjuhtimispuldil.

Pöörake helitugevuse muutmise ketast peaseadmel.

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile või
vajutage klahvile .

H

H

H

B

B

B

B

?

@

@
?

þ

Helitugevuse suurendamiseks või
vähendamiseks

Heli vaigistamiseks või taastamiseks

+/-

+

Enne kui alustate

Sisse ja puhkere iimi lülitamine

Heli valimine

þ

Sisse lülitamine

Puhkere iimi lülitamine

Helitugevuse reguleerimine

þ

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Kuigi Teie kodukinosüsteem tarbib
puhkereþiimis olles väga vähe elektrit,
toimub siiski mingisugune tarbimine. Kui
Te ei plaani kodukinosüsteemi pikema aja
jooksul kasutada, siis eemaldage voolujuhe
seinapistikust.

Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI
CEC fonktsiooni, siis saate
kodukinosüsteemi ja televiisorit kontrollida
ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake
peatükki 'EasyLink funktsiooni
seadistamine' leheküljel 30).
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Bassi- / sopranhelide reguleerimine

Eelseadistatud heliefektide valimine

Ambisound reþiimi muutmine

Siin on Teil võimalik muuta kõrgsageduslikke
(sopran) või madalasageduslikke (bass) helisid, nii
et need vastaksid Teie video- või

muusikaeelistustele.

Vajutage klahvile või .

Vajutage klahvile , et valida soovitud
bassi- või sopranhelide tase.

Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt,
mis sobib Teie video- ja muusikaeelistustega kõige
paremini.

Vajutage korduvalt klahvile ning
valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Rõhutatud kõrged ja madalad
helid. Sobib kõige paremini
action-filmide vaatamiseks ja rock
/ pop muusika kuulamiseks.

Selged keskmised ja kõrged helid.
Sobib kõige paremini draamade
vaatamiseks ja jazz muusika
kuulamiseks.

Neutraalne heli. Sobib kõige
paremini live kontserdiplaatide
vaatamiseks ja klassikalise
muusika kuulamiseks.

Mõõdukad madalad ja tugevad
keskmised helid. Sobib kõige
paremini arvutimängude ja
peomuusika jaoks.

Mõõdukad keskmised helid ja
ruumheliefekt, saavutamaks
selgeid vokaale ning
spordiväljakutel valitsevat
atmosfääri.

Rõhutatud keskmised helid selge
vokaali ja kõne jaoks.

Ambisound reþiim tagab Teile suurepärase
helinaudingu.

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
plaadile parim võimalik Ambisound heliväljund.

Automaatselt valitakse parim
Ambisound reþiim Teie video ja
muusika jaoks. Vaikimisi sisse
lülitatud.

Suurepärane multikanaliline heli,
et rikastada filmivaatamise
kogemust.

Stereoheli kahest esimesest
kõlarist. Sobib kõige paremini
muusika kuulamsieks.

1. TREBLE BASS

2. +/-

SOUND MODE

Helireþiim Kirjeldus

ACTION/ ROCK

DRAMA/ JAZZ

CONCERT/
CLASSIC

GAMING/
PARTY

SPORTS

NEWS

AMBI SOUND

Ambisound Kirjeldus
Reþiim

AUTO

MULTI-
CHANNEL

STEREO

?
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Plaatide taasesitamine
Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitama
erinevaid plaate, alatest videoplaatidest (Blu-ray,
DVD, VCD) kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud
meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG
pilte ja MP3 muusikat).

Plaadisahtli avamiseks vajutage klahvile .

Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete
plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida
soovite esitada.

Plaadisahtel sulgub automaatselt. Plaat
taasesitatakse või kodukinosüsteem
siseneb plaadi peamenüüsse.
Ekraanipaneelile kuvatakse .

Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida
järgmiste klahvide abil:

Ligipääs videoplaadi peamenüüle.

- Menüüdes navigeerimine.

Valiku või seadistuse kinnitamine.

Taasesitamise alustamine või
jätkamine.

Taasesitamise katkestamine.

Taasesitamise lõpetamine.

/ Järgmise või eelmise pealkirja,
peatüki või faili valimine.

/ Kiire otsing tagasisuunas ja
edasisuunas. Otsingukiiruse
muutmiseks vajutage sellele
klahvile korduvalt.

/ Pildi pööramine päripäeva või
vastupäeva.

/ Eelmise või järgmise pildi juurde
liikumine.

Heliplaatide puhul: loo, kogu
plaadi kordamini või
segaminiesitus. Videoplaatide
puhul: peatüki või pealkirja
kordamine.

Plaadi informatsiooni kuvamine.

Ligipääs video valikutele video
taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Videovalikud' leheküljel
23). Ligipääs piltide valikutele
piltide taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Pildivalikud' leheküljel
24). Ligipääs audiovalikutele heli
taasesitamise ajal (vaadake
peatükki 'Audiovalikud' leheküljel
25).

Heli keele muutmine.

Subtiitrite keele muutmine.
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