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TÄHELEPANU!

Kliendi tarbeks:

Lugege hoolikalt informatsiooni, mis asub DVD
mängija põhja all või tagaküljel, ja sisestage
seerianumber allapoole. Hoidke see info alles.

Mudeli number:

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

HTS9800W

ETTEVAATUST!

NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT. VÄLTIGE KOKKUPUUDET LASERKIIREGA.

LASER
Tüüp...............................Semikonduktor laserkiir

GaAlAs

Lainepikkus ....................650~660 nm (DVD)

.................................784~796 nm (CD)

Väljundi võimsus ............7 mW (DVD)

.................................10 mW (CD)

Laserkiire kalle................60 kraadi
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See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosagedusnõuetele.

See seade vastab järgmistele
direktiividele: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC

OLULINE INFORMATSIOON MÄRKUSED
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OLULINE INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel.
Dolby“, Pro Logic“ ja kahekordse D

sümbolid on Dolby Laboratories'e
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.

DivX, DivX Certified ning nendega seostatud
logod on DivXNetworks kaubamärgid ning teid
kasutatakse litsentside alusel.

Microsoft, Windows Media ja Windows'i logo
Microsoft Corporation'i kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Oma vana toote äraviskamineTeie toode on
disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest
materjalidest ja komponentidest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline
ristiga märgitud prügikasti sümbol,
siis see tähendab, et toode vastab
Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ
nõuetele. Palun viige end kurssi
kohalike eraldiseisvate elektriliste ja
elektrooniliste toodete

kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja
ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Tulenevalt erinevate plaaditootjate poolt toodetud
plaadiformaatide mittekooskõlale võib Teie DVD
süsteem/mängija/salvestaja nõuda mängitavuse
täiustamist või uuendamist. DVD tehnoloogia
edasiarenemisega muutuvad need täiustamised
tavaliseks ja lihtsalt läbiviidavaks. Suunduge
netilehele www.philips.com/support tarkvara
uuendamiseks.

Siinkohal, Philips Consumer Electronics, B. U.
Peripherals & Accessories deklareerib, et see
toode on vastavuses Direktiivi 1999/5/EC
peamiste tingimustega ja teiste tähtsate sätetega.
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Progressiivne skaneerimine:

Piirkonnakood:

Super Audio CD (SACD):

Ruumheli:

Pealkiri:

VIDEO OUT pesa:

WMA:

Kuvab ekraanipildi
kõik horisontaalsed read ühekorraga ekraanile.
Süsteem on võimeline tavaformaadis DVD videosid
ümber muutma progressiivsesse formaati, nii et neid
oleks võimalik taasesitada progressiivsel ekraanil.
See funktsioon vähend tunduvalt vertikaalset
resolutsiooni.

Funktsioon, mis lubab plaate
taasesitada 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).

See heliformaat on välja
töötatud olemasolevate CDde põhjal, kuid sisaldab
suuremal hulgal informatsiooni, mis omakorda
võimaldab kõrgema kvaliteediga heli. On olemas
kolme tüüpi plaate: ühekihilised, kahekihilised ning
hübriidplaadid. Hübriidplaadid sisaldavad nii tavaliste
heli CDde kui ka Super Audio CDde informatsiooni.

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.

DVD süsteemi tagaosas asuv pesa,
mis edastab videosignaali televiisorisse.

WMA on lühend Windows Media Audio'st ja
vastab heli kokkupakkimistehnoloogiale, mis on
loodud Microsoft Corporation'i poolt. WMA andmeid
saab kodeerida Windows Media Player'i versiooni 9
või Windows Media Player'i XP versiooniga.
Failitunnuseks on ".wma" või ".WMA"

-

-

TÄHTSAMAD TERMINID SISUKORD
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ÜLDINE INFORMATSIOON

HOIATUS!
Seade ei sisalda eraldi kasutatavaid osi. Palun
jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
personali hooleks.

Õige koha leidmine

Piisav ruum ventilatsiooniks

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ning
tolmu

ETTEVAATUST!

0
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0

0

0

0

0

0

Asetage seade lamedale, kõvale ja kindlale
pinnale. Ärge asetage seadet vaibale.

Ärge asetage seadet teiste seadmete peale, mis
võivad selle kuumaks minna (näiteks vastuvõtja
või võimendi).

Ärge pange midagi seadme alla (näiteks CD-
plaate, ajakirju).

Paigaldage see seade vooluvõrgu pistikupesa
lähedusse, millele on kerge ligi pääseda.

Asetage seade kohta, kus on tagatud piisav
ventilatsioon, et vältida sisemist ülekuumene-
mist. Jätke vähemalt 10 cm (4,5 tolli) vaba ruumi
piisavaks ventilatsiooniks seadme peale ja taha
ning 5 cm (2,3 tolli) vasakule ja paremale küljele,
et vältida üleskuumenemist.

1 DVD süsteem

1 AV subwoofer

1 AV juhtmevaba vastuvõtjakarp

1 ühenduskarp

2 keskmist kõlarit

2 esimest kõlarit ja alust

2 tagumist kõlarit ja alust

3 x 1 paari kruvisid seinale kinnitamiseks

3 x 1 paari kronsteine seinale kinnitamiseks

1 kaugjuhtimispuldi patarei

1 VGA kaabel (AV subwooferi ja ühenduskarbi
omavahel ühendamiseks)

4 x kõlarijuhtmeid

2 x voolujuhtmeid

1 x mikrofiiber puhastuslappi (DVD süsteemi
jaoks)

Kiiresti alustamise juhend

H

H

Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate
asjade lähedusse.

Ärge asetage seadmele ohtlikke asemeid (nagu
näiteks vedelikega täidetud esemed, süüdatud
küünlad)

Plaadi puhastamiseks kasutage mikrofiiber
puhastuslappi ja pühkige plaati suunaga keskelt
väljapoole, ainult ühes suunas.

Ärge kasutage lahusteid nagu näiteks benseen,
vedeldi, jaekaubanduses olevad puhastusvahendid
või antistaatilised spreid, mis on mõeldud plaatide
jaoks.

Kuna DVD süsteemi optiline seade (laser) töötab
kõrgemal võimsusel kui tavalised DVD või CD
mängijad, siis puhastusplaadid, mis on mõeldud
tavaliste DVD või CD mängijate jaoks, võivad
kahjustada optilist seadet (laserit). Seega, hoiduge
puhastus CD-plaatide kasutamisest.

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasõbralikule
paberile. Elektrooniline seade sisaldab erinevaid
materjale, mida on võimalik käidelda. Kui te viskate
ära vana seadme, siis viige see jäätmekäitlus-
keskusesse. Palun järgige kohalikke pakendite,
vanade patareide ja seadmete kohta käivaid
jäätmekäitlusalaseid seaduseid.

Seadistamise ettevaatusabinõud

Komplekti kuuluvad tarvikud

Plaatide puhastamine

Jäätmekäitlus

Analoog:

Külgede suhtarv:

AUDIO OUT pesa:

Bitimäär:

Peatükk:

Komponentvideo väljundpesad:

DivX 3.11/4x/5x/6.x:

Plaadimenüü:

Dolby Digital:

Dolbu Digital EX:

Dolby Pro Logic II:

DTS:

HDMI :

HDCP:

JPEG:

MP3:

Multikanalid:

Lapsevanema kontroll:

Taasesituse kontroll (PBC):

Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu
digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Kuvatava pildi vertikaal- ja hori-
sontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on
horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

Pesad DVD süsteemi tagaosas,
mis saadavad audiosignaali teisele süsteemile (TV,
Stereo jne)

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

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.

Pesad DVD
süsteemi tagaküljel, mis saadavad kõrgekvaliteedilise
signaaliga videopildi televiisorisse, millel on olemas
komponentvideo In pesad (R/G/B, Y/Pb/Pr jm).

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

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

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

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

See on täiustatud maatriks kode
erimistehnoloogia, mis tagab parema Dloby Sur
round ruumilisusefekti. See loob viis täislaialast väl
jundkanalit kahekanalilistest allikatest. Kodeeritakse
ainult süsteeme, mis pärinevad 5.1 kanalilt, mitte aga
tavalisest 4-kanalilisest Dolby Pro Logic ruumhelist

(see materjal sobib taasesitamiseks ka Pro Logic
dekoodritega).

Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist
erinev ruumhelisüsteem. Formaat on välja töötatud
mitme erineva firma poolt.

Kõrgde f in i t s ioon iga mu l t imeed ia
kasutajaliides on kõrge kiirusega digitaalne liides, mis
on võimeline edastama kokkupakkimata kõrge
definitsiooniga video ja digitaalset mitmekanalilist
heli. See edastab täiuslikku pildi- ja helikvaliteeti,
täiesti vaba mürast. HDMI on täielikult tagasiühilduv
DVI-ga. Nagu on nõutud HDMI standardi poolt, lõpeb
HDMI või DVI toote ühendamine ilma HDCP-ga video-
või audioväljundi puudumises.

Kõrge ribalaiusega digitaalne sisukaitse on
spetsifikatsioon, mis võimaldab turvalist digitaal
andmete edastust erinevate seadmete vahel (et
vältida autoriseerimata kopeerimiskaitset).

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildi
andmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint
Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib
suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao
pildikvaliteedis.

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.Page 53

DVDde puhul salvestatakse iga
heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise
salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või
enamasse kanalisse.

DVD funktsioon, mis
limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi
sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud
varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on
aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara
eatase on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

Viitab video CD või
SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib
taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat
SVCD-dele salvestatuid menüüvaateid saate Te
nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka
otsingufunktsiooniga tarkvara.

-

-
-
-

-

-

-
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus
Puudub HDMI heliväljund 0

0

Te ei kuule heli HDMI väljundist, kui allikaseade on ainult DVI/HDCP
ühilduv.

HDMI ühenduse kaudu ei ole võimalik kuulata SACD või
kopeerimiskaitsega DVD audioallikaid.

Puudub HDMI videoväljund 0

0

HDMI ühendusi saab teha ainult HDMI varustatud seadmetele, millel on
HDCP. Kui Te soovite ühendada DVI ühenduse (varustatud HDCP-ga),
siis Te vajate eraldi adapterit (DVI-st HDMI-i).

Veenduge, et selle DVD süsteemi resolutsioon ühtib seadmega, mille
olete ühendanud HDMI abil. Vaadake "DVD süsteemimenüü valikud -
video seadistusmenüü.”

HTS9800W tagumiste kõlarite ja
juhtmevaba võrgul on
omavaheline konflikt

0

0

0

Te peate lülitama teisele sageduskanalile, et vältida sagedust konflikti
teise juhtmevaba seadmega.

Et vahetada sageduskanalit, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil
all nuppu SOUND 5 sekundi jooksul.

Te näete kanalinumbreid (1-4) vilkumas DVD süsteemi ekraanipaneelil
vilkumas.

PEASEADE
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1. STANDBY ON

2. PLAY-PAUSE

3. Stop

4. /

5. SOURCE

6. + – VOLUME

7. Helitugevuse indikaator

8. EJECT

9. Süsteemi ekraanipaneel

10. Plaadipilu

B

]

P

^ _

?

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab seadme säästureþiimile või lülitab
seadme sisse.

DISC: alustab/katkestab taasesituse

TUNER: alustab eelhäälestatud raadiojaama
installatsiooni Plug & Play reþiimis (ainult
peaseadmelt)

Katkestab valitud funktsiooni.

DISC: peatab taasesitamise

TUNER: *kustutab eelhäälestatud raadiojaama.

DISC: valib soovitud loo või allhoidmine kerib
tagasi- või edasisuunas

TUNER: ots ib raadiosagedust edas i /
tagasisuunas

Valib vastava aktiivse allikareþiimi: DISC, TUNER
FM, TV, või AUX/DI.

Reguleerib helitugevust.

Avab / sulgeb plaadiliuguri.

Otsevaade Külgvaade

Pieskârienu jûtîgâs vadîbas



KAUGJUHTIMISPULT
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1. SOURCE

2. DISPLAY

3. PROGRAM

4. SYSTEM MENU

5.

6. OK

7. /

8.

9. MUTE

10. VOL + -

11. ANGLE

12. SUBTITLE

qQ\[

^ _

P

@

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valib vastava aktiivse allikareþiimi: DISC, TUNER
FM, TV, või AUX/DI.

Kuvab hetkeolukorra või plaadi informatsiooni.

TUNER: vajutage ja hoidke all, et alustada
automaatset/käsitsi programmide eelseadista-
mist.

Siseneb või väljub süsteemimenüüsse.

Valib menüüs liikumise suundasid.

TUNER: vajutage või , et valida
eelseadistatud raadiojaamu.

TUNER: vajutage või , et valida automaatne
häälestamine.

Kinnitab valiku.

DISC: kerib tagasi- või edasisuunas või valib
soovitud loo.

TV: valib eelmise/järgmise kanali (ainult Philipsi
televiisorite puhul)

TUNER: otsib raadiosagedust edasi/tagasi-
suunas

väljub toimingust

DISC: peatab taasesitamise või vajutage ja
hoidke all, et plaat välja võtta.

TUNER: nupuvajutus koos allhoidmisega
kustutab eelsalvestatud raadiojaama

Vaigistab või taastab heliesituse.

Reguleerib helitugevust.

Valib DVD plaadilt kaamera nurga (kui olemas).

Valib subtiitrite keele.

q Q

\ [
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus
Seadistamis- /süsteemimenüüs
ei ole valikute tegemine
võimalik

0

0

Vajutage nuppu STOP kaks korda enne seadistamis-
/süsteemimenüü valimist.

Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.

P

DVD mängija ei alusta
taasesitust

0

0

0

0

0

0

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

Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi (PAL või NTSC) ning
piirkonnakoodi.

Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime.

Vajutage klahvile SYSTEM MENU, et seadistamismenüü välja lülitada.

Te peate sisestama salasõna, et muuta lapsevanema kontrolli
reitingutaset või avada plaat taasesitamiseks.

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

Kõlaritest ei kostu heli 0

0

Vajutage klahvile SURR, et valida õiged ruumheli seaded.

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

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.

Kaugjuhtimispult ei tööta
korralikult

0

0

0

0

0

Valige õige reþiim (näiteks SOURCE) enne funktsiooninupule vajutust
( , , ).

Vähendage vahemaad DVD süsteemi ning kaugjuhtimispuldi vahel.

Asendage patareid uutega.

Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Kontrollige, et patareid on sisestatud korralikult.

Q ^ _

DivX filmide esitamine ei ole
võimalik

0 Kontrollige, et DivX fail oleks DivX 5.x/6.x kodeerijaga kodeeritud
kodukino süsteemis ('Home Theatre').

DVD süsteem ei tööta 0 Ühendage voolujuhe mõneks minutiks lahti seinakontaktist. Seejärel
ühendage uuesti voolujuhe ja proovige kasutada seadet nagu tavaliselt.

Plaati ei saa plaadipesast välja 0 Ühendage voolujuhe paariks minutiks lahti seinakontaktist. Ühendage
juhtmed tagasi ja proovige kasutada nagu tavaliselt.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

ETTEVAATUST!

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
lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem Lahendus

Puudub vool 0

0

Kontrollige kas voolujuhe on ühendatud korralikult.

Vajutage DVD süsteemi esipaneelil nuppu STANDBY ON , et seade
sisse lülitada.

B

Puudub pilt. 0

0

0

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

Vajutage klahvile SOURCE ning valige plaadireþiim.

Kui progressiivne skaneerimise funktsioon on aktiivne, aga ühendatud
televiisor ei toeta progressiivset signaali või kaablid ei ole korralikult
ühendatud, siis vaadake lehekülge 25-56 korrektset progressiivse
skaneerimise seadistamist või deaktiveerige progressiivne
skaneerimise toiming nagu on kirjeldatud allpool:

þ
þ

1) Lülitage televiisori progressiivne skaneerimise re iim välja või tavaline
re iim sisse.

2) Vajutage EJECT , et avada plaadiliugur.

3) Vajutage kaugjuhtimispuldil .

4) Vajutage kaugjuhtimispuldil SUBTITLE.

p

Q

Pilt on täielikult moonutatud või
must-valge

0

0

0

0

0

Kui see juhtub 'TV TYPE' seadistuse muutmisel, siis oodake 15 sekundit
automaatse taastamise toimimiseks.

Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel,
siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise toimimiseks.

Kontrollige videoühendust.

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

Puhastage plaati.

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.

Puudub heli või moonutatud heli 0

0

0

Reguleerige helitugevust.

Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid.

Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage SOURCE
klahvile, et valida soovitud allikas (näiteks TV või AUX/DI), et valida
seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.

Mõned funktsioonid (vaatenurga
muutmine, subtiitrid,
mitmekeelne heli) ei hakka tööle

0

0

DVD plaadil ei ole võimalik vahetada subtiitrite ega taustamuusika keelt.

Need funktsioonid on antud plaadi puhul keelatud.

KAUGJUHTIMISPULT
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13. REPEAT

14. SURR.

15. REPEAT A-B

16. SOUND

17. NIGHT (ainult DVD re iimis)

18. CD UP SAMP.

19. BASS/TREBLE

20. Audio

21. ZOOM

22. TV VOL + -

23. PLAY

24.

25. DISC MENU

26. RETURN/TITLE

27. Numbriklahvid (0-9)

28. DIM

29. STANDBY

þ

Q

`

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valib erinevate kordusreþiimide vahel.

Valib mitmekanalise ruumheli- või stereoreþiimi

Kordab plaadilt kindla lõigu.

Kordab plaadilt kindla lõigu.

Valib heliefekti.

Vajutage ja hoidke all, et valida teine
edastuskanal tagumiste juhtmevaba kõlarite
jaoks.

Optimeerib heliväljundi dünaamikat.

Konverteerib muusika CD plaadi kõrgemasse
sämpl ingmäära parema hel ikva l i teed i
saamiseks.

Valib BASS (madalad toonid) või TREBLE
(kõrged toonid) helireþiimi ja kasutage VOLUME
nuppe, et muuta toonide tasemeid.

Valib audio keele (DVD) või audiokanali (CD).

Suurendab pilti TV ekraanil.

Reguleerib televiisori helitugevust (ainult Philips
televiisori puhul).

DISC: alustab taasesitust.

DISC: katkestab taasesituse.

Siseneb või väljub plaadi sisukorra menüüst.

VCD versioonide 2-0 puhul ainult: Stopp-reþiimis
lülitab sisse/välja taasesituse kontrolli (PBC)
reþiimi. Taasesituse ajal suundub tagasi
peamenüüsse.

Suundub tagasi eelmisesse menüüsse

Kuvab pealkirja menüü (kui olemas)

Sisestab loo/pealkirja järjekorranumbri plaadil

Sisestab eelhäälestatud raadiojaama numbri.

Valib ekraanipaneeli heledustaseme.

Vajutage ja hoidke all, et seadistada unetaimeri
funktsiooni.

Lülitab televiisori energiasäästu reþiimile.



KAUGJUHTIMISPULT
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

4.

5.
SOURCE

6.

Avage patareipesa.

Sisestage kaks R06 või AA tüüpi patareid,
järgides polaarsuse (+ -) viiteid pesa sees.

Sulgege patareipesa kaas.

Suunake kaugjuhtimispult otse infrapuna
sensori (IR) suunas DVD süsteemi esipaneelil.

Valige allikas, mida soovite juhtida vajutades
nuppu kaugjuhtimispuldil.

Valige soovitud funktsioon (näiteks ).^_

ETTEVAATUST!

0

0

0

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

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

Patareid sisaldab keemilisi ühendeid,
seega peab jäätmeid käitlema keskkonna-
sõbralikult.
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TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

RAADIO ANDMED

DVD ANDMED

PEASEADE

AV SUBWOOFER

EESMISED JA TAGUMISED KÕLARID

KESKMINE EESMINE ja TAGUMINE KÕLAR

AV JUHTMEVABA VASTUVÕTJAKARP

ÜHENDUSKARP

Väljundi võimsus ...................................800 W RMS
Eesmine vasak/parem........................125 W / kanâls
Eesmine keskmine..............................125 W /kanâls
Tagumine vasak/parem........................85 W / kanâls
Tagumine keskmine ...........................105 W / kanâls
Subwoofer ..........................................150W / kanâls
Sageduse vastuvõtt .................20 Hz – 6 kHz / -3 dB
Mürasuhe..........................................> 65 dB (CCIR)
Sisendi tundlikkus
- AUX In......................................................1000 mV
- TV In...........................................................500 mV

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

26 dB vaigistamistundlikkus ......................FM 20 dB
Kujundipeegeldusmäär ..............................FM 25 dB
IF peegeldusmäär.......................................FM 60 dB
Mürasuhe...................................................FM 60 dB
AM mürasummutamismäär .......................FM 30 dB
Harmooniline moonutus .....................FM Stereo 3%
Sageduste vastuvõtt ....FM 180 Hz – 10 kHz / +-6 dB
Stereoeraldus ................................FM 26 dB (1 kHz)
Stereoalgus.............................................FM 23.5 dB

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

DivX 3.11, 4.x & 5.x un 6.0/ XviD
Video DAC .....................................12 Bi t , 108 MHz
Signaali vastuvõtt ...................................PAL / NTSC
Video formaat ............................................4:3 / 16:9
Video S/N .........................56 dB (miinimumväärtus)
Koondvideoväljund............................1.0 Vp-p, 75 W
Audio DAC .......................................24 / 96 kHz
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
SACD D/A ühendus............................................PCM
SACD äralõike sagedus ..................................50 kHz

Toitevool .....................................220 – 230 V; 50 Hz
Energiatarbimine...............................................15 W
Energiatarbimine säästure iimilþ ..................< 0.5 W
Mõõtmed (l x k x s)....273 mm x 284 mm x 144 mm
Kaal .................................................................2.8 kg

Toitevool .....................................220 – 230 V; 50 Hz
Energiatarbimine.............................................150 W
Energiatarbimine säästure iimil ....................< 0.5 W
Süsteem .....................................Bassirefleksüsteem
Takistus...............................................................4
Kõlari draiver ..........................165mm (6.5”) woofer
Sageduse vastuvõtt ..........................30 Hz – 120 Hz
Mõõtmed (l x k x s)....300 mm x 399 mm x 300 mm
Kaal ..................................................................12 kg

Süsteem ..................................2poolne, kinnine kast
Takistus...............................................................6
Kõlarite draiverid ..2 x (3"x3") lame koonus woofer +
1 x (1"x4") linttviiter
Sageduse vastuvõtt .........................120 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)....106 mm x 1220 mm x 32 mm

(kõrgus koos alusega)
Kaal ........................4.75 kg / kumbki (koos alusega)

Süsteem......................2poolne, suletud kinnine kast
Takistus...............................................................6
Kõlarite draiverid.2 x (3"x3")lame koonus woofer + 1
x (1"x4") linttviiter
Sageduse vastuvõtt .........................120 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)......497 mm x 139 mm x 32 mm

(kõrgus koos alusega)
Kaal ..........................1.5 kg / kumbki (koos alusega)

Toitevool .............................110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Energiatarbimine...............................................60 W
Energiatarbimine säästure iimil ....................< 0.5 W
Mõõtmed (l x k x s)..................242.5 mm x 157 mm

x 117.5 mm
Kaal ...............................................................1.56 kg

Mõõtmed (l x k x s) .......182 mm x 35 mm x 62 mm
Kaal ...............................................................0.27 kg

MPEG-4/

t i

Bitti

þ

þ

Ω

Ω

Ω

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
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Unetaimeri seadmine

Süsteemi ekraani tumeduse
reguleerimine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Philipsi televiisori juhtimiseksUnetaimer võimaldab süsteemil automaatselt ümber

lülituda Eco Power energiasäästureþiimile ettemäära-
tud ajal.

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu
, kuni ekraanipaneelile ilmub "SLEEP XX).

(XX = 15, 30, 45, 60 või OFF).

Et valida järgmine väljalülitusaeg, siis vajutage
uuesti nuppu , kuni jõuate soovitud
väljalülitumisajani.

Ekraanipaneelile kuvatakse kiri SLEEP” juhul,
kui unetaimeri reþiim on aktiivne.

Enne kui seade lülitub Eco Power
energiasäästureþiimi, siis kuvatakse ekraanile
viimase 10 sekundi näit.
“SLEEP10” – “SLEEP9”... “SLEEP1” “SLEEP”

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu
DIM, kuni ekraanile kuvatakse tekst “OFF” või
vajutage nuppu .

Aktiivses reþiimis vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu , et valida soovitud heledustase:
DIM 1 : 70% heledus
DIM 2 : 50% heledus
DIM 3 : 25% heledus
DIM OFF : normaalne heledus

Vajutage nuppu SOURCE, kuni ekraanipaneelile
ilmub "TV".

Vajutage nuppe või kasutage
, et valida telekanal.

Vajutage , et reguleerida televiisori
helitugevuse taset.

Vajutage ja hoidke all nuppu , et
televiisor välja lülitada.

1.
DIM

2.
DIM

STANDBY

DIM

1.

2.
numbriklahve (0-9)

3. TV VOL + -

4. STANDBY

Ü

Ü

”

– –

/

Unetaimeri väljalülitamiseks

H

H

B

^ _

B

MUUD FUNKTSIOONID

Esimene samm: Kõlarite
kokkupanemine

Teine samm: Paigutamine parima
tulemuse saamiseks

1.

2.

3.

Ühendage kõlarialus tarnitud kõlarite juhtmega.
Sobitage kõlarijuhtme värv pesavärviga
kõlarialuste põhjas.
Hoidke all pesa lapatsit, kui sisestate
kõlarijuhtme kooritud osa pessa. Seejärel
vabastage lapats, et lukustada juhtme asend.

Sobitage värvilised kleebised kõlarite tagaküljel
ja kõlarialuste siseküljel. Asetage kõlarid nagu
näidatud ja veenduge, et ühendused sobivad.
Vaadake ülevalpool olevat joonist.

Kinnitage kõlarialus tarnitud kruvidega.

Philipsi HTS9800W kodukino süsteemi on lihtne
paigaldada. Süsteemi õige asetus tagab optimaalse
helinaudingu.

Siinsed asendidiagrammid on ainult juhendid,
mis pakuvad suurepärast süsteemi eistust, te
võite leida teisi asendivalikuid, mis on paremini
sobivad Teie ruumipaigutusega ja pakuvad
helinaudingut.

Kõlarite asetamisel veenduge, et:

Kasulikud nipid:
0 Kui te ühendate kõlarijuhet, siis veenduge, et

ükski kummiga kaetud juhtmeosa ei satuks
pessa.

H

0

0

0

keskmised kõlarid (FRONT CENTER, REAR
CENTER) peavad olema samal kõrgusel
normaalsel kuulmistasemel parima heliesituse
saamiseks.

Eesmised kõlarid peavad olema paigutatud
võrdsele kaugusele televiisorist, parempoolne
kõlar FRONT RIGHT paremal pool televiisorit ja
vasakpoolne kõlar FRONT LEFT vasakul pool
(nagu näidatud allpool).

Tagumised kõlarid peavad olema paigutatud
võrdsele kaugusele televiisorist, parempoolne
kõlar REAR RIGHT paremal pool televiisorit ja
vasakpoolne kõlar REAR LEFT vasakul pool
(nagu näidatud allpool).

Kõlarite asetamine

PEAMISED ÜHENDUSED
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Mõlemad
värvilised
kleebised
peavad
sobima

Kõlarialuste põhjavaade



Subwooferi asetamine

DVD süsteemi asetamine

Ühenduskarbi asetamine

AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi asetamine

Optimaalse esituse jaoks asetage AV subwoofer
ruumi nurka. Hoidke seda vähemalt ühe meetri
kaugusel televiisorist. Reguleerige selle asendit, kuni
saavutate harmoniseeriva kõla subwooferi ja kõlarite
vahel.

Veenduge, et DVD süsteemi paremale küljele jääks
piisavalt ruumi plaadi sisestamiseks / väljavõtmiseks.

Külgvaade Otsevaade

Te võite asetada ühenduskarbi televiisori taha / riiulile
/ lauale, et peita juhtmete ühendusi.

Kinnitamiseks paigaldage kaasasoleva takja-tüüpi
kinnituse üks pool ühenduskarbile ja teine kohta,
kuhu soovite ühenduskarbi kinnitada.

Te võite asetada AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi
ruumi tahaotsa sobivale kaugusele nii, et Te saate
ühendada tagumised kõlarid (REAR CENTER, REAR
LEFT, REAR RIGHT) karbiga.

0

0

0

Veenduge, et AV juhtmevaba vastuvõtjakarp on
paigutatud vooluvõrgu lähedusse, millele on
lihtne ligi pääseda.

Veenduge, et AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi
esikülg (Philipsi logoga) on suunatud DVD
süsteemi suunas.

Optimaalse juhtmevaba esituse jaoks veenduge,
et AV juhtmevaba vastuvõtjakarp ei ole asetatud
suletud piirkonda.

PEAMISED ÜHENDUSED
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Uz aizmu-
gurçjiem
skaïruòiem

Uz
maiòstrâvas
rozeti

Uz
aizmugurçjiem
skaïruòiem
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HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

H

H

H

H

Vajutage klahvile (SURROUND), et
valida: MULTI-CHANNEL või STEREO.

Erinevate ruumheli re iimide toimimine sõltub
kasutatavate kõlarite arvust ning plaadile
salvestatud heliinformatsioonist.þ

Multikanalilises re iimis on võimalik kasutada
järgnevaid väljundre iime: Dolby Digital, DTS
(Digital Theatre System) Surround ning Dolby
Pro Logic II.

Kui ruumheli re iimis esitada stereore iimis
salvestusi ning raadiosaateid, siis on võimalik, et
kuulda on ka mõningaid ruumheli heliefekte.
Kuid monore iimis salvestused (ühe kanaliga
heli) ei kostu ruumheli kõlaritest üldse. Siiski,
ruumheli kõlaritest ei tule heli monoallikatelt
(ühekanaliline heli).

Toimingud BASS (madalad toonid) ja TREBLE
(kõrged toonid) võimaldavad def ineerida
heliedastamise seadeid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule või
.

Viie sekundi jooksul kasutage nuppe , et
reguleerida madalate ja kõrgete toonide
tasemeid ( MIN, - 2, -1, 0, +1, +2 või MAX).

Kui helitugevuse reguleerimise nuppe ei
kasutata viie sekundi jooksul, siis taastub nende
nuppude tavapärane helitugevuse reguleerimise
funktsioon.

Valige eelhäälestatud re iimide hulgast oma plaadi
sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili
eripära kõige paremini esiletoovaim digitaalne
heliefekt.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Filmiplaatide taasesitamisel TV re iimis on
võimalik valida:

CONCERT, DRAMA, ACTION või SCI-FI

Muusikaplaatide esitamisel TUNER ning AUX/DI-
re iimis on võimalik valida:

ROCK, DIGITAL, CLASSIC vai JAZZ.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendami-
seks kasutage klahve .

Kõige vaiksem kasutatav helitugevus on VOL
MIN”, kõige valjem VOL MAX”.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi .
Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanile

kuvatakse tekst “MUTE”.
Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvile

või suurendage helitaset.

SURR.

1. BASS
TREBLE

2. VOL + -

SOUND

VOL + /

MUTE

MUTE

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

þ

þ
þ

þ þ

þ

þ

þ

”

”

Kasulik nipp:

Kasulik nipp:

0

0

Teil ei ole võimalik valida ruumheli reþiimi, kui
süsteemi seadistusmenüü on sisse lülitatud.

Valige konstantseks heliväljundiks CONCERT või
CLASSIC.

kaugjuhtimispuldil

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

@

@

Madalate ja kõrgete toonide
reguleerimine

Digitaalsete heliefektide valimine

Helitugevuse reguleerimine



44

RAADIO TOIMINGUD

Automaatne eelhäälestamine Käsitsi eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada
vabalt valitud järjekorranumbrist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
kuni ekraanipaneelile ilmub "TUNER FM".

Vajutage nuppe või kasutage
, et valida mälupesa number, kust alustada.

Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni
ilmub "AUTO"

Kui raadiojaam on salvestatud juba mõnda
mälupessa, siis seda raadiojaama ei salvestata
teist korda.

Kui ei valida ühtegi mälupesa numbrit, siis
automaatne eelhäälestamine algab mälupesast
(1) ja kõik järgmised mälupesad kirjutatakse üle.

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult
oma lemmikraadiojaamad.

Vajutage klahvile .

Kasutage nuppe , et valida soovitud järje-
korranumber, mille alla salvestada raadiojaam.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri
valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe

(või kasutage kaugjuhtimispuldi
).

Ekraani le kuvatakse eelhää lestatud
raadiojaama järjekorranumber ning sagedus.

Raadioreþiimis vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvile , et valida raadiojaam.

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

Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see
eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.

1. SOURCE

2. numbriklahve
(0-9)

3. PROGRAM

1. PROGRAM

2.

4.
PROGRAM

numbri-
klahve (0-9)

1.

2.qQ

\ [

q
Q

qQ

P

”

Ü

Ü

Ü

Ü

H

Eelhäälestatud raadiojaama
valimine

Eelhäälestatud raadiojaama
kustutamine

DVD süsteemi
ekraanipaneel

(ainult näiteks)

PEAMISED ÜHENDUSED
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Kolmas samm: DVD süsteemi, AV subwooferi ja esikõlarite ühendamine

Enne kui alustate…

Kui Te soovite paigaldada DVD süsteemi seinale, siis
vaadake peatükki "Lisaühendused" enne ühenduste
tegemist. DVD süsteem

Et muuta voolujuhet,
siis eemaldage DVD
süsteemi kate.Vooluvõrku

Pikendage FM
rõngassaba
antenn ja asetage
selle lõpuosa kohta,
kus vastuvõtt on
kõige parem.

AV subwoofer

Ühenduskarp

Vooluvõrku

Televiisorisse

TV tagapaneeli
näidis

Keskmine
kõlar

Eesmised
kõlarid

Ühendage oma kõlar kaasasoleva
kõlarialusega, vaadake "Esimene
samm: Kõlarite kokkupanemine".
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Neljas samm: Tagumiste
juhtmevaba kõlarite ühendamine
Tagumised kõlarid (REAR LEFT/REAR RIGHT/REAR
CENTER) tuleb ühendada AV juhtmevaba
vastuvõtjakarpi, mis võtab vastu signaale DVD
süsteemist.

Kui Te soovite paigaldada DVD süsteemi seinale, siis
vaadake peatükki "Lisaühendused" enne ühenduste
tegemist.

Ühendage kaasasoleva kõlarijuhtme kooritud
juhtmeots kõlarialuse põhjas olevasse pessa.
Vaadake "Esimene samm: Kõlarite kokku-
panemine".

Ühendage värvilised kõlaripistikud sobivasse
kõlaripessa AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi
põhjas. Mugavaks ühendamiseks on iga
kõlaripesa värvikodeeringuga: tagumine
parempoolne REAR RIGHT (hall), tagumine
keskmine REAR CENTER (pruun) ja tagumine
vasakpoolne REAR LEFT (sinine).

Enne kui alustate…

1.

2.

Kasulikud nipid:
0 Et vältida soovimatut müra, siis ärge asetage

t a g u m i s i k õ l a r e i d D V D s ü s t e e m i l e ,
vooluadapterile, televiisorile või mõnele muule
kiirgavale allikale liiga lähedale.

keskmine kõlar

AV juhtmevaba
vastuvõtjakarp

AV juhtmevaba
vastuvõtjakabi põhjavaade

Parempoolne
kõlar

Vasakpoolne
kõlar
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RAADIO TOIMINGUD

Raadiojaamade otsimine

Raadiojaamade eelhäälestamine

1. SOURCE

2.

3. punktis 2

4.

1. SOURCE

2. (PLAY PAUSE)

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
kuni ekraanipaneelile ilmub "TUNER FM".

Vajutage korraks kaugjuhtimispuldil või .
Kuvatakse SEARCH“, kuni leitakse piisava

tugevusega raadiosignaal

Vajaduse korral korrake kirjeldatud
tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.

Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama,
vajutage korduvalt klahve või
lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava
signaali.

Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 FM
eelhäälestatud raadiojaama. Raadiojaamade pro-
grammeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:

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

Vajutage süsteemipaneelil nuppu , et
valida raadiore iim TUNER.

Kuvatakse tekst AUTO INSTALL PRESS
PLAY”.

Vajutage , kuni ekraani-
paneelile ilmub kiri "INSTALL TUNER."

Kõik piisava tugevusega raadiojaamad
salvestatakse automaatselt.

Kui häälestamine on lõppenud, hakkab
mängima kõige viimasena häälestatud
raadiojaam.

\ [

^ _

]

Ü

Ü

Ü

Ü

“

kasutades automaatset häälestamist (ainult
esimese seadistuse jaoks).

automaatne eelhäälestamine

käsitsi eelhäälestamine

þ
”

Kasulikud nipid:

Kasulikud nipid:

0

0

0

Kui FM raadiojaamad edastavad RDS andmeid
(raadio andmesüsteem), siis kuvatakse ja
salvestatakse RDS nimi.

Süsteem väljub eelhäälestusre iimist, kui 20
sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
Kui Plug and Play funktsiooni ajal ei leita
kehtivaid sagedusi, kuvatakse ekraanile kiri
”PLEASE CHECK FM ANTENNA”.

0

0

0

Automaatne häälestamine

DVD süsteemi
ekraanipaneel
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

PBC (Taasesituse
kontroll)

MP3/JPEG Nav
(MP3/JPEG navigaator)

Password (Salasõna)

DIVX Subtile
(DivX subtiitrid)

Default
(Originaalseaded)

Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse
kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate interaktiivselt, järgides ekraanil
olevat menüüd.
{Off} –VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja

alustab koheselt taasesitust.

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

{On}

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrri

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

–

–

{Without Menu} Valige see, et kuvada kõik MP3/pildi CD plaadil olevad failid.

{With Menu} Valige, et kuvada ainult MP3/pildi CD plaadi kaustamenüü.

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna.
Sisestage kuukohaline salasõna, et taasesitada keelatud plaati või kui küsitakse
salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on . Et muuta parooli:

1)

2) Kasutage , et sisestada kuuekohaline salasõna väljale {OLD
PASSWORD}. Kui Te teete seda esimest korda, siis salasõna on '136900'.

3) Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale {NEW PASSWORD}.

4) Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale
{CONFIRM PWD }.

5) Vajutage kinnitamiseks ja väljuge menüüst.

136900

Vajutage , et siseneda salasõna muutmise leheküljele ('Password Change Page').OK

numbriklahve (0-9)

OK

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DiVX subtiitreid.

– Inglise kirjastiilide valimine, mis on sellel DVD
plaadimängijal võimaldatud

– Kuvab subtiitreid muudes kirjastiilides.

{Standart}

{Others} (Citi)

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

PEAMISED ÜHENDUSED
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DVD süsteemi paigaldamine seinale
Te võite paigaldada DVD süsteemi seinale. Valige
koht, kus miski ei takista plaadiava paremal küljel.

Asetage DVD süsteem näoga allapoole mitte-
kriimustavale pinnale. Veenduge, et süsteemi
põhi on Teie suunas. Vajutage konksudele
külgedel ja vabastage süsteemi kate.

Tõstke katet ülesse ja eemaldage see DVD
süsteemist.

Vajutage konksudele aluse sisekülgedel, et
eemaldada DVD süsteemi põhi.

Puurige augud, seejärel sisestage plastikust
seinatüüblid ja keerake kruvid (ei ole kaasas)
seina.

Riputage DVD süsteem õrnalt kruvidele
veendudes, et need sobituvad DVD süsteemi
tagaküljel olevatele kronsteinidele ja lukustuvad
asendisse.

ETTEVAATUST!
Te peate kutsuma kvalifitseeritud töömehe
puurima ja paigaldama kruvid (ei ole kaasas)
seina. ÄRGE TEHKE seda iseseisvalt, et vältida
ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi
inimestele.

Kasulikud nipid:
0 Philips ei ole vastutav õnnetuste või kahjustuste

eest, mille on tinginud oskamatu paigaldus,
kasutus, kuritarvitus või looduslik katastroof.

1.

2.

3.

4.

5.
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Te võite paigaldada kõlarid seinale. See samm on vajalik ainult keskmisele kõlarile.
Eemaldage keskmise kõlari alus, keerake lahti
kõlarite taga olevad kruvid ja eemaldage need.
Vaadake ülevalpool olevaid jooniseid.

Kasutage kaasasolevaid kruvisid, et kinnitada
kaasasolevad kronsteinid kõlarite tagaküljele.

Puurige augud seina, kuhu soovite kõlareid
riputada. Seejärel sisestage plastikust
seinatüüblid ja keerake kruvid (ei ole kaasas)
seina.

Riputage kõlarid õrnalt kruvidele veendudes, et
need sobituvad kõlarite tagaküljel olevatele
kronsteinidele.

ETTEVAATUST!
Te peate kutsuma kvalifitseeritud töömehe
puurima ja paigaldama kruvid (ei ole kaasas)
seina. ÄRGE TEHKE seda iseseisvalt, et vältida
ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi
inimestele.

Kasulikud nipid:
0 Philips ei ole vastutav õnnetuste või kahjustuste

eest, mille on tinginud oskamatu paigaldus,
kasutus, kuritarvitus või looduslik katastroof.

1.

2.

3.

4.

Keskmise kõlari
ettevalmistamine

Eesmiste ja tagumiste
kõlarite ettevalmistamine
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Setup (HDMI
seadistus)

{HDMI Video}

{Auto}

– Valige see, et veelgi täiustada HDMI
videoväljundit.

See videoväljund järgib automaatselt ekraani poolt
toetatud resolutsiooni.

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli)

Subtitle (Subtiitrid)

Disc Menu
(Plaadimenüü)

Parental
(Lapsevanemakontroll)

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:

See toiming keelab plaatide vaatamise, mis ületavad Teie poolt seatuid limiite. See
töötab ainult DVD plaatidel, mille tervele plaadile või osadele stseenidele plaadil on
eatase määratud.

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

Eataseme hinnangud on riigipõhised. ('1' näitab materjali, mis on kõige vähem
solvav ja ' ' kõige rohkem solvav). Eataseme piirangu tühistamiseks ja kõikide
plaatide taasesitamiseks valige ' '.

2) Kasutage kaugjuhtimispuldi , et sisestada kuuekohaline
parool.

DVD plaate, mis on kõrgema hinnanguga kui seatud tase, ei taasesitata ilma
kuue-kohalist koodi sisestamata.

Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud hinnanguga, kuigi filmi hinnang on
trükitud plaadiümbrisele. See eataseme piirangu süsteem ei keela selliste plaatide
taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole tasemete hinnanguid, seega
eataseme piirangusüsteem ei oma sellistele plaatidel mingit tulemust.

\[ OK

8
8

numbriklahve 0-9

Märkus:
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Component
(Komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab loodud ühendusele televiisori ning DVD
süsteemi vahel.

– Valige see, kui olete ühenduskarbi ühendanud
televiisoriga komponentvideopesade kaudu (Y Pb Pr).

– Valige see, kui ühenduskarbi ühendanud televiisoriga
SCART-videopesade kaudu.

{ }

{RGB}

YUV

HDMI Setup
(HDMI seadistus)

See pakub pildiseadistusi, mis täiendavad plaatide taasesitusel pildi ilmet ja
kvaliteet.

– Valige sobiv ekraaniformaat.

See toiming on olemas ainult siis, kui Te olete valinud
{TV DISPLAY - 16:9 WIDE SCREEN }

Valige see, et näidata 4:3 formaadis pildiplaati laiekraan
televiisoril mitte-lineaarsete venitustega (ekraani
keskosa on venitatud vähem kui külgi).

Valige see, et näidata 4:3 formaadis pildiplaati laiekraan
televiisoril ilma venitusteta. Mustad ribad on kuvatud
mõlemale ekraani küljele.

Kui see valik on valitud, siis ei tehta ühtegi külgede
suhtarvu muudatusi.

{WIDE SCREEN FORMAT }toimingut ei ole võimalik valida, kui HDMI
televiisor on seatud {480p }või { 576p }seadistusele.

– Valige see, et veelgi täiustada HDMI videoväljundit.

Progressiivne väljund 480 reaga NTSC televiisor jaoks.
Selle valimine keelab ära {WIDE SCREEN FORMAT
}toimingu.

Progressiivne väljund 576 reaga PAL televiisor jaoks.
Selle valimine keelab ära {WIDE SCREEN FORMAT
}toimingu.

– (Kui HDMI televiisor on ühendatud)

Progressiivne väljund kuni 720 reaga.

– (Kui HDMI televiisor on ühendatud)

Ülerealaotusega väljund kuni 1080 reaga.

{Wide Screen Format}

{Superwide}

{4:3 Pillar Box}

{Off}

{HDMI Video}

{480p}

{576p}

{720p}

{1080i}

Märkus:

PEAMISED ÜHENDUSED
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Televiisori tagapaneeli näidis

Kuues samm: Progressiivse
skaneerimisega televiisori
ühendamine

TÄHTIS!

0

0

Progressiivse skaneerimise videokvaliteet
on võimalik ainult juhul, kui te kasutate Y Pb
Pr ühendusi ning teil on progressiivse
skaneerimise funktsiooniga televiisor.

ÄRGE kunagi ühendage korraga SCART ja Y
Pb Pr kaableid, see võib pildikvaliteeti
halvendada.

1.

Y Pb Pr

2.

AUX IN

3.

Kasutage kaasasolevat komponentvideo
kaableid (punane, sinine, roheline), et ühendada
ühenduskarbi väljundid vastavatesse
komponentvideo sisendisse (või märgistatud:
Pr/Cr Pb/Cb Y või YUV) oma televiisoril.

Ärge ühendage SCART pesa ühenduskarbist
televiisoriga.

Et kuulda TV kanaleid läbi selle DVD süsteemi,
siis kasutage audikaableid (valge/punane - ei ole
komplektiga kaasas), et ühendada pesad
vastavate televiisorite AUDIO OUT pesadega.
kontaktiem.

Jätkake täpsemat progressiivse skaneerimise
seadistamist leheküljelt 23-24.

H

HDMI televiisori
tagapaneeli näidis

HDMI OUT
pesa asub
DVD
süsteemi
katte all

HDMI ühilduva seadme ühendamine
HDMI ühendab kokkupakkimata ja töötlemata
digitaalseid ülekandeid kõrgeima ja parimalt
defineeritud heli/pildikvaliteeti. Selle isehäälestuv
võime vajab ainult ühte kaablit audio/video väljundi
jaoks.

Avage DVD süsteemi tagakaas vabastades kaks
konksu süsteemi põhjas.

Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et
ühendada väljundpesa (DVD
süsteemi tagaküljel) HDMI IN sisendpesaga
HDMI ühilduval seadmel (näiteks HDMI TV,
HDCP ühilduv TV).

Kui Te olete lõpetanud vajalikud ühendused,
installeerimise ja seadistuse, siis vaadake
lehekülge 37 ja 40 optimaalse HDMI audi ja video
seadete jaoks.

1.

2.
HDMI OUT

3.

Kasulikud nipid:
0

0

HDMI on tagasiühilduv mõnede DVI seadmetega
kasutades sobivat adapterpistikut.
Enamik vanemaid DVI-võimelisi seadmeid ei ole
ühilduvad HDCP-ga ja taasesitus ei ole võimalik.
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Analoog audio/video seadme
ühendamine
Te saate ühendada analoog audio/video seadme
(näiteks videomakk, kaabel/satelliidikarp, televiisor
või kassetimängija) ühenduskarpi, et nautida
kodukino audiosüsteemi ruumheli võimalusi.

Kasutage audiokaableid (punane/valge - ei ole
kaasas), et ühendada (R/L) sisendpesad
ühenduskarbil AUDIO OUT väljundpesadega
analoog audio/video seadmel.

Et kuulata heliesitust, siis vajutage korduvalt
, et valida "AUX" esitusallikaks.

H

AUX IN

SOURCE

Kasulikud nipid:
0

0

DVD süsteemist videomakiga salvestamine ei ole
võimalik.
Ühendatud videoseadme (näiteks videomakk)
pildi vaatamiseks ühendage seadme VIDEO OUT
väljundpesa televiisori VIDEO IN sisendpesaga ja
valige televiisoril õige sisendkanal.

Digitaalse audioseadme
ühendamine
Te saate ühendada digitaalse audioseadme (näiteks
CD kirjutaja) ühenduskarpi, et nautida kodukino
audiosüsteemi ruumheli võimalusi.

Kasutage koaksiaalkaablit (ei ole kaasas).
Ühendage sisendpesa ühenduskarbil
digitaalse audioseadme DIGITAL OUT väljund-
pesaga.

Et kuulata heliesitust, siis vajutage korduvalt
, et valida "DI" esitusallikaks.

H

DIGITAL IN

SOURCE

Kasulikud nipid:
0

0

0

Te ei saa kuulata ega salvestada SACD või MP3-
CD taasesitust, kui te kasutate digitaalset
ühendust.
Taasesitusel läbi DIGITAL IN ühenduse seadke
selle mängija digitaalseks väljundiks PCM
formaat.
Lugege alati teise seadme kasutusjuhendit
täpsemate juhendite saamiseks ühendamiste ja
kasutamise kohta.
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Progressive
(Progressiivne)

Progressiivses skaneerimise re iimis saate te nautida kõrgekvaliteedilist pilti
vähemate võbelustega. See töötab ainult siis, kui olete ühendanud DVD süsteemi Y
Pb Pr pesad televiisoriga, mis toetab progressiivset videosisendit. Vastasel juhul ei
ilmu pilt ekraanile või on see moondatud.

See valik on võimalik ainult siis, kui Te olete valinud {YUV }komponendivalikutest
{COMPONENT }.

–

Kui ekraanile ei kuvata pilti, oodake 15 sekundit, kui tehakse automaatne
ümberlülitus. Vastasel juhul lülitage progressiivne skäneerimine välja:

1) vajutage DVD süsteemil nuppu .

2) Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

3) Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

þ

–

{Off}

EJECT

SUBTITLE

Progressiivse skaneerimise funktsioon on välja lülitatud.

{On} Progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus:

p

Q

Picture Setting
(Pildiseaded)

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

– (Standar ) Originaal värviseadistus.

– (Bright) Vibreeriv värviseadistus.

– (Soft) Soojem värviseadistus.

– (Personal) Valige see, et muuta pildi värve vastavalt
oma soovidele. Muuta on võimalik pildi heledust,
kontrasti, värvitooni ja värvide küllastatust.

Vajutage , et valida seadistus, mis vastab Teie
eelistustele ja vajutage kinnitamiseks . Valige null { }
keskmise seadistuse jaoks.

Väärtuse suurendamine muudab pildi heledamaks ja
vastupidi.

Väärtuse suurendamine muudab pildi teravamaks ja
vastupidi.

Väärtuse suurendamine muudab pildi tumedamaks ja
vastupidi.

Väärtuse suurendamine täiustab värve pildil ja
vastupidi.

{Standart}

{Bright}

{Soft}

{Personal}

OK 0

{Brightness}

{Contrast}

{Tint}

{Color}

d

q Q
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Night Mode (Ööre iim)þ Kui ööre iim on aktiveeritud, siis valju helitugevus pehmendatakse ja nõrk
helitugevus tuuakse kuuldavale tasemele. See toiming on võimalik ainult DVD
videoplaatidel, millel on Dolby Digital re iim.

– Lülitab ööre iimi sisse.

– Lülitab ööre iimi välja. Valige see, kui soovite kuulata
ruumheli täisdünaamilises ulatuses.

þ

þ

þ

þ

{On}

{Off}

Lip Sync (Pildi ja heli
sünkroonsus)

See toiming võimaldab reguleerida heli viivitusaega, kui video taasesitus on
aeglasem heliväljundi voog, mille tulemuseks on pildi ja heli asünkroonsus.

Avage pildi ja heli sünkroniseerimise seadistusmenüü. Kasutage nuppe , et
seadistada viivitusaeg audioesitusele.

q Q

TV Type (TV tüüp) Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See DVD
süsteem võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.
See valik ei ole võimalik, kui ühendatud on HDMI televiisor.

– PAL süsteemis televiisor.

– NTSC süsteemis televiisor.

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

{PAL}

{NTSC}

{Multi}

TV Display (TV ekraan) 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}

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

PEAMISED ÜHENDUSED

19

Välise FM antenniterminali
ühendamine
Kui FM raadiosageduste vastuvõtt on kehv, siis saate
kasutada FM koaksiaalkaablit (ei ole kaasas), et
ühendada FM 75 koaksiaalkaabel (peidetud
tagakaane sisemusse) otse välise FM antenni-
terminaliga.

Avage DVD süsteemi tagakaas vabastades kaks
konksu süsteemi põhjas.

Ühendage FM silmusantenn lahti FM 75
koaksiaalkaablist.

Ühendage 75 koaksiaalkaabel FM koaksiaal-
kaabli, mis on ühendatud välise FM antenni
terminaliga, ühte otsa.

Ω

Ω

Ω

1.

2.

3.
-

Kasulikud nipid:
0 Asetage antennid võimalikult kaugele

televiisorist, videomakist või teistest kiirgavatest
allikatest, et vältida soovimatuid häireid.



Esimene samm: DVD süsteemi
sisselülitamine

Teine samm: Televiisori
häälestamine

H

H

H

Vajutage nuppu , et valida:
DISKS FM RADIO TV AUX DI

DISKS ...
VÕI

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , ,
või .

Vajutage nuppu .
Süsteemi ekraanipaneelil kuvatakse kiri

"Standby", mis kaob aeglaselt.

Keerake nuppu , kuni ekraanile
kuvatakse tekst DISC” (või vajutage kaug-
juhtimispuldil klahvile ).

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale
Video In sisendkanalile. Televiisoriekraanile
ilmub sinine DVD taust.

Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele
kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve
kasutades allapoole liikuda, kuni leiate Video In
sisendkanali.

Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase
kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V
IN või VIDEO. Lisainformatsiooni saamiseks
lugege oma televiisori kasutusjuhendit.

Mõnede televiisorite kaugjuhtimispuldil asub
klahv, millega saate valida erinevate video-
re iimide vahel.

SOURCE

DISC TV
TUNER AUX/DI

STANDBY

1. SOURCE

DISC

2.

Ü

Ü Ü

Ü

Ü

2 2 2 2 2

B

Enne kui alustate …

Veenduge, et Te olete teinud kõik vajalikud
ühendused enne jätkamist.

”

þ

Lülitamine energiasäästu re iimileþ

ALUSTAMINE
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Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.

q
SYSTEM MENUVIHJE:

37

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Analog Output
(Analoogväljund)

HDMI Audio (HDMI heli)

Speaker Setup (Kõlarite
seadistus)

CD Upsampling (CD
sämplingumäär)

See toiming võimaldab Teil seadistada analoogväljund, mis vastaks DVD süsteemi
taasesituse võimalustega.

– Valige see, et muuta kanaliväljund stereoks, mis
edastab heli ainult eesmistest kõlaritest ja
subwooferist.

Valige see, et võimaldada ruumheli heliväljundit
kõikidest kõlaritest ja subwooferist.

{Stereo}

{6.1 Multi-channel}

{Multi-channel} – Valige see, et võimaldada ruumheli heliväljundit
kõikidest kõlaritest (välja arvatud tagumine keskmine
REAR CENTER) ja subwooferist.

–

HDMI ühenduse puhul saate Te valida HDMI heliväljundi ühenduse. Valikud
kuvatakse siis, kui Te olete ühendanud HDMI seadme (vaadake lehekülge 19).

Valige see, et HDMI heli välja lülitada.

Valige see, kui Teie HDMI televiisor või vastuvõtja
ei ole võimeline dekodeerima mutikanalilist heli.

DVD süsteemi ja sisendseadme vahelise ühenduse loomine võib võtta veidikene aega.

{Off}

{PCM Only}

–

– Valige see, kui Te olete ühendanud DVD süsteemi
multikanalilise dekoodri/vastuvõtjaga.

–

{All}

ainult

See toiming võimaldab Teil optimeerida heli ümbruskonda sobivaks.

Suundub üksikute kõlarite helitaseme seadistus-
menüüsse. Lugege " Viies samm: Kõlarite kanali
seadistamine".

Suundub kõlarite kauguse seadistusmenüüsse. Lugege
" Viies samm: Kõlarite kanali seadistamine".

{Speakers Volume}

{Speakers Delay}

–

–

See toiming võimaldab muuta muusika CD kõrgemale sämplingumäärale
kasutades selleks keerulist digitaalsignaali muutmisprotsessi parema
signaalikvaliteedi saamiseks. Kui te selle funktsiooni aktiveerite, lülitub süsteem
automaatselt stereore iimi.

Märkus: Kui Te vajutate nuppu SURR kaugjuhtimispuldil, et valida multikanaliline
re iim, siis see keelab ära CD sämplingumäära toimingu.

þ

þ
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

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.

{Lock} –

– Kõiki plaate on võimalik taasesitada.

Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edas-
pidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise sala
sõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '136900'
(vaadake, Eelistuste seadistusmenüü - salasõna “).

-

„

{Unlock}

OSD Language
(Ekraanilolev keel)

Valige eelistatud keel DVD süsteemi ekraanil olevale menüü jaoks.

Screen Saver
(Ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest.

– Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani,
kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks
kui 15 minutiks.

– Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja
funktsiooni toimimist.

{On}

{Off}

DivX(R) VOD code
(DivX(R) VOD
registreerimiskood)

Philips annab teile DivX VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis
võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX VOD teenuse kaudu. Vajutage , et
näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks .

Kasutage oma registratsioonikoodi videofilmide laenutamiseks ja ostmiseks
DivX VOD teenuse kaudu internetileheküljel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid
ning salvestage videofilm CD-R/RW plaadile selle taasesitamiseks DVD mängijal.

Märkus: DivX VOD leheküljelt salvestatud videofilme on võimalik taasesitada
ainult selles DVD mängijas. Lisainformatsiooni saamiseks külastage
internetilehekülge www.divx.com/vod.

®
®

®

®

Q
OK

Kolmas samm: Keele eelistuste
seadistamine
Keelevalikud erinevad sõltuvalt riigist või regioonist.
Need ei pruugi vastata kasutusjuhendis näidatud
illustratsioonidele.

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud
eelnevalt, hoolimata erinevatest plaadi keeltest.

Plaadiesitusreþiimis 'DISC' vajutage klahvile
.

Vajutage korduvalt , et valida {GENERAL
SETUP PAGE}.

Vajutage , et valida {OSD LANGUAGE},
seejärel vajutage .

Vajutage , et valida keel ja vajutage
kinnitamiseks .

Te võite valida eelistatud keele, mida seade kasutab
automaatselt alati, kui Te sisestate plaadilugejasse
DVD. Kui plaadi valikute hulgast puudub Teie poolt
määratud keel, siis kasutatakse iga plaadi puhul tema
originaalkeelt.

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

Vajutage korduvalt , et valida {PREFERENCE
PAGE}.

Vajutage , et valida üks allolevatest
valikutest, seejärel vajutage .

Valige DVD plaadi eelistatud filmimuusika keel.

Valige DVD eelistatud plaadi subtiitrite keel.

Valige DVD plaadi eelistatud plaadimenüü keel.

1.
SYSTEM MENU

2.

3.

4.
OK

1.
SYSTEM MENU

2.

3.

Q

\ [

Q

\ [

P

Q

\ [

Q

{Audio}

{Subtitle}

{Disc Menu}

Süsteemimenüü OSD keel

Audio, subtiitrite ja plaadimenüü keeled

ALUSTAMINE
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Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.

q
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4.
OK

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige
{OTHERS}.

numbriklahve (0-
9)

OK

5. 3-4

1.
SYSTEM MENU

2.

3.

4.
OK

Vajutage , et valida keel ja vajutage
kinnitamiseks .

Kasutage kaugjuhtimispuldi
, et sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX'

(lugege peatükki Keelekood“) ja vajutage
kinnitamiseks .

Korrake samme teiste seadete jaoks.

Televiisorile sobiva värvisüsteemi valimine

Et DVD oleks võimeline mängima selles DVD
süsteemis, siis peavad DVD, TV ja DVD mängija
värvisüsteemid sobima. Enne TV süsteemi muutmist
määrake ära oma televiisori värvisüsteem.

Plaadiesitusreþiimis 'DISC' vajutage klahvile
.

Vajutage korduvalt , et valida {VIDEO SETUP
PAGE}.

Vajutage , et valida {TV TYPE}, seejärel
vajutage .

Valige see, kui ühendatud televiisoris on olemas
PAL süsteem. See muudab NTSC süsteemis
salvestatud plaadi videosignaali ning väljundi
PAL reþiimi.

Valige see, kui ühendatud televiisoris on olemas
NTSC süsteem. See muudab PAL süsteemis
salvestatud plaadi videosignaali ning väljundi
NTSC reþiimi.

Valige see, kui ühendatud televiisor sobib
kasutamiseks nii NTSC kui PAL süsteemis
(multisüsteemne). Väljundisignaal vastab siis
plaadi videosignaalile.

Valige sobiv valik ning vajutage kinnitamiseks
klahvile .

Järgige TV ekraanil olevaid informatsiooni, et
kinnitada valik (kui on).

Kui ilmub tühi/moonutatud TV ekraan, siis
oodake 15 sekundit, et toimuks automaatne
taastamine.

\ [

Q

\ [

Q

“

Kasulikud nipid:
0

0

DVD taasesituse ajal ei saa te muuta audio ja
subtiitrite keelt vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppudele AUDIO ja SUBTITLE. Siiski, see ei
muuda vaikimisi seadeid, mida olete teinud.
Mõnede DVD plaatide puhul saab subtiitrite /
audio / menüü keelt muuta ainult DVD
plaadimenüü kaudu.

{PAL}

{NTSC}

{Multi}

Ü

Ü

Neljas samm TV seadistamine

ALUSTAMINE

Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.

q
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

DVD seadistusmenüüsse
pöördumine
DVD süsteemi seadistamine viiakse läbi televiisori
kaudu, võimaldades Teil kohandada DVD süsteemi
vastavalt Teie enda isiklikele vajadustele.

Plaadire iimis 'DISC' vajutage .
Ilmub seadistusmenüü.

Vajutage nuppe , et valida üks
seadistusmenüü lehekülgedest ja seejärel
vajutage .

Kui Te ei pääse ligi eelistuste lehele {Preference
Page}, siis vajutage , et väljuda
menüüst. Vajutage kaks korda enne,
kui vajutate uuesti nupule .

Kasutage nuppe , et valida seadistusvalik ja
vajutage ligipääsemiseks nupule .

Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage
kinnitamiseks ja suunduge tagasi eelmisele
valikule.

Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse valikute
juhendeid ja seletusi.

Kui valik on menüüs halli värvi, siis see
tähendab, et seadistus ei ole saadaval või seda ei
saa praegu muuta.

Väljumiseks vajutage .

1. SYSTEM MENU

2.

OK

SYSTEM MENU
(STOP)

SYSTEM MENU

3.

4.
OK

5. SYSTEM MENU

Ü

Ü

Ü

\ [

P

\[

Q
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DivX plaatide taasesitamine
See DVD süsteem toetab DivX filmide taasesitamist,
mille olete kirjutanud arvutist CD-R/RW plaadile.

Sisestage DivX plaat.

Kui DivX plaat sisaldab väliseid subtiitreid, siis
ilmub subtiitrite menüü televiisori ekraanile
valikute tegemiseks.

Sel juhul vajutage kaugjuhtimispuldil ,
et sisse või välja lülitada subtiitrite kuvamist.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Kui mitmekeelsed subtiitrid on salvestatud DivX
plaadile, siis vajutage , et vahetada
taasesituse ajal subtiitrite keelt.

1.

2.

SUBTITLE

3. PLAY

SUBTITLE

H

H

Q

Kasulikud nipid:
0

0

0

Toetatakse subtiitrite faile, mis lõpevad (.srt,
.smi, .ssa, .ass), kuid neid ei kuvata failide
navigatsioonimenüüs.
Subtiitrite failinime peab olema sama kui filmi
failinimi.
On võimalik kuvada ainult kuni 35 sümbolilisi
subtiitreid.

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:

23

TV ekraani seadistamine Progressiivse skaneerimise seadistamine
(ainult progressiivse skaneerimisega
televiisoritel)

Seadke DVD mängija ekraani külgede suhtarv
vastavusse ühendatud televiisori ekraaniga.

Valitud formaat peab olemas olema plaadil. Kui seda
ei ole, siis TV ekraani seade ei mõjuta taasesituse ajal
esitatavat pilti.

Plaadiesitusreþiimis 'DISC' vajutage klahvile
.

Vajutage korduvalt , et valida {VIDEO SETUP
PAGE}.

Vajutage , et valida {TV DISPLAY}, seejärel
vajutage .

Valige see, kui Teil on tavaline
televiisor ja soovite, et pildi
mõlemad küljed lõigatakse või formaaditakse, et
mahtuda TV ekraanile.

Valige see, kui Teil on tavaline
televiisor. Sel juhul kuvatakse
ekraanile lai pilt koos mustade
ribadega ekraani all- ja ülaosas.

Valige see, kui Teil on
laiekraan televiisor.

Valige sobiv valik ning
vajutage kinnitamiseks klahvile .

Progressiivne skaneerimine näitab kaks korda
rohkem kaadreid sekundis kui läbi põimunud
skaneerimine (tavalised normaalsed TV süsteemid).
Peaaegu kaks korda suurema ridade arvuga pakub
progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolut-
siooni ja -kvaliteeti.

1) Teie televiisor on võimeline vastu võtma
progressiivseid signaale, milleks on vajalik
progressiivne skaneerimisega TV on vajalik.

2) Te olete ühendanud DVD süsteemi televiisori
külge kasutades Y Pr Pb võimalust (vaadake
lehekülge 17).

Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise
re iim välja või tavalisele re iimile (vaadake
televiisori kasutusjuhendit).

Vajutage kaugjuhtimispuldil , kuni kiri
'DISC' ilmub ekraanipaneelile.

Lülitage televiisor sisse ja valige õige video
sisendkanal.

Televiisori ekraanile ilmub sinine DVD
taustaekraan.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.

Vajutage , et valida {Video Setup Menu}.

Valige {Component}> {YUV}, seejärel vajutage
kinnitamiseks .

1.
SYSTEM MENU

2.

3.

4.
OK

1.

2. SOURCE

3.

4. SYSTEM
MENU

5.

6.
OK

Q

\[

Q

Q

þ þ

{ }

{4:3 Letter Box}

{16:9 Wide Screen}

OLULINE!
Enne progressiivse skaneerimise toimingu
võimaldamist peate te veenduma, et:

4:3 Pan Scan

Ü

ALUSTAMINE

Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.
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7.
OK

8.

9.
OK

Teie televiisoris ei ole pilti niikaua, kuni Te
lülitate televiisoril sisse progressiivse
skaneerimise re iimi.

10.

11.
OK

1.
(EJECT)

2.

3. SUBTITLE

Valige {Progressive}> {On}, seejärel vajutage
kinnitamiseks .

Televiisori ekraanile ilmub allolev menüü.

Vajutage , et märgistada menüüs ja
vajutage kinnitamiseks .

Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise
re iim sisse (vaadake televiisori kasutus-
juhendit).

Televiisori ekraanile ilmub allolev menüü.

, et märgistada menüüs ja
vajutage kinnitamiseks .

Seadistamine on lõpetatud ja Te saate alustada
kõrge kvaliteediga

Oodake 15 sekundit, mille järel toimub
automaatne taastamine.

VÕI

Deaktiveerige progressiivse skaneerimise
toiming vajutades DVD süsteemi
esipaneelil.

Vajutage kaugjuhtimissüsteemil .

Vajutage kaugjuhtimissüsteemil .
Televiisori ekraanile ilmub sinine DVD tausta-

ekraan.

q

q

p

[OK]

þ

[OK]

þ

Vajutage

Ü

Ü

Ü

Kui ei ole pilti:

H

Q

Kasulik nipp:
0 On olemas mõned progressiivse skaneerimise

televiisorid ja kõrgsageduslikud televiisorid, mis
ei ole ühilduvad selle DVD süsteemiga. Selle
tulemusel esitatakse ebaloomulikku pilti
taasesitades DVD VIDEO plaati progressiivse
skaneerimise reþiimil. Sellistel juhtudel lülitage
progressiivne skaneerimise funktsioon välja nii
DVD süsteemil kui ka televiisoril.

ALUSTAMINE

Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.
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MP3 muusika ja JPEG piltide
taasesitamine samaaegselt

Super Audio CD plaatide (SACD)
taasesitamine

1.

2.
PLAY

3.

PLAY

4.
DISC MENU

1.

2.

PLAY

Sisestage MP3 plaat, mis sisaldab nii muusikat
kui ka pilte.

Valige MP3 lugu ning vajutage taasesitamise
alustamiseks (või kaugjuhtimispuldil

).

MP3 loo taasesituse ajal valige TV ekraanilt
pildikaust nuppude abil ja vajutage

(või kaugjuhtimispuldil ).
Pildifaile esitatakse üksteise järel kuni kausta

lõpuni.

Samaaegsest taasesitusest väljumiseks vajutage
, seejärel .

SACD plaate on olemas kolme tüüpi: ühekihilised,
kahekihilised ning hübriidsed. Hübriidsetel plaatidel
on olemas nii SACD kui ka CD kihid, selle DVD
mängijaga on võimalik taasesitada ainult SACD kihti.

Sisestage plaadiliugurisse SACD plaat.
Ekraanile kuvatakse plaadimenüü.

Taasesitamine algab peale automaatselt.
Kui SACD plaadil on olemas nii multi

kanalilised kui ka stereoreþiimis salvestatud
lood, taasesitatakse esimesena multikanalilised.

Stereoreþiimis salvestatud lugude taasesita-
miseks valige klahvide abil menüüst
soovitud lugu ning vajutage klahvile .
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Kasulikud nipid:
Kasulikud nipid:

0

0

0

0

MP3 plaadi kuulamisel on loomulik lühijalalise
helikatkestuse toimumine.
MPEG-4/DivX esituse ajal on loomulik lühiajalise
pikseliseerimine, mis on tingitud digitaal-
andmete kehvast olukorrast internetist alla-
laadimisel.
Erinevate formaatidega mitme-sessiooniliste
plaatidel on olemas kasutamiseks ainult esimene
sessioon.

SACD plaatide programmeerimine pole võimalik.

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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Pildiplaadi taasesitamine
(slaidishow)

Enne kui alustate…

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja
seadistama õige Video In sisendkanali.
(Vaadake "Õige vaatamiskanali leidmine").

Toetatavad JPEG pildiformaadid

H Sisestage pildiplaat (Kodak Picture CD, JPEG).

/

Fail peab lõppema '*.JPG' ja mitte '*.JPEG'.

Kuvatakse ainult DCF-standardiga liikumatuid
pilte ja JPEG pilte, näiteks TIFF. Liikuvate piltide,
liikuvate JPEG-de ja teiste formaatide või piltide,
mis on muudes formaatides kui JPEG, või heliga
piltide taasesitamine ei ole võimalik.

DVD süsteemil võib kuluda rohkem aega, et
kuvada plaadi sisu televiisori ekraanile, kui ühel
plaadil on palju pilte või lugusid.

Ü

Ü

Ü

Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitus.
JPEG plaadi puhul ilmub TV ekraanile

pildimenüü. Vajutage (või ), et
alustada slaidiesitust.

Taasesituse ajal vajutage .
TV ekraanile ilmub 12 eelvaatega pilt.

Vajutage , et kuvada teised pildid
eelmisel/järgmisel leheküljel.

Kasutage nuppe , et valida üks
piltidest ja vajutage , et alustada esitust.

Vajutage , et suunduda tagasi pildi
CD menüüsse.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
valida erinevaid suurendusfaktoreid:

Kasutage nuppe , et liikuda mööda
suurendatud pilti.

Taasesituse ajal kasutage nuppe , et
pöörate pilte TV ekraanil.

: pildi horisontaalne pööramine
: pildi vertikaalne pööramine
: pildi pööramine vastupäeva
: pildi pööramine päripäeva

PLAY

1.

2.

3.
OK

4. DISC MENU

1. ZOOM

2.
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Eelvaate funktsioon

Piltide suurendamine

Piltide pööramine

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:

Viies samm: Kõlarite kanali
seadistamine
Te saate seadistada viivitusaega (ainult keskmine,
tagumised kõlarid ja subwoofer) ja helitaset
üksikutele kõlaritele eraldi. Need seadistused lubavad
Teil optimeerida heli vastavalt ümbruskonnale ja
seadetele.

Vajutage , et peatada taasesitus, seejärel
vajutage .

Vajutage korduvalt , et valida {AUDIO SETUP
PAGE}.

Vajutage , et valida {SPEAKER SETUP
PAGE}, seejärel vajutage .

Sisenege alammenüüsse vajutades .

Vajutage nuppe , et märgistada üks
allolevatest valikutest ja seejärel vajutage .

1 ms viivitusaja suurendamist/
vähendamist vastab 30 cm muutusele kauguses.
Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui
tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui
esikõlarid.

Vajutage nuppudele , et reguleerida
seadistust vastavalt Teie ruumheli vajadustele.

Vajutage kinnitamiseks .

Enne kui alustate …

{Speakers Volume}

{Speakers Delay}

0

0

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SURR,
et valida mitmekanaline ruumhelireþiim
enne kõlarite seadistuste muutmist.

Helihäirete korral vajutage ja hoidke all
nuppu SOUND, et valida teine edastuskanal
juhtmevaba kõlarite jaoks.

1.
SYSTEM MENU

2.

3.

4.

5.

Märkus:

6.

7. OK
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Üksikute kõlarite helitugevuse seadistami-
seks (-6dB ~ +6dB).

Viivitusaja seadistamine keskmisel ja
tagumisel kõlaritel vastavalt istumisasendile/
kaugusele.

Q

0

0

Kasulikud nipid:
0

0

Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui
tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui
esikõlarid.
Testtooni esitatakse automaatselt, et abistada
Teid iga kõlari helitaseme seadistamisel.

25

ALUSTAMINE

Vajutage , et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage , et väljuda menüüst.

q
SYSTEM MENUVIHJE:
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Taasesitamiseks sobivad plaadid

Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad
esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

Piirkonnakoodid

TÄHTIS!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Digital Versatile Discs (DVD-d)

Video CD-d (VCD-d)

Super Video CD-d (SVCD-d)

Super Audio CD-d (SACD-d)

Lõpetatud Digital Video plaadid + Recordable
[Rewritable] (DVD + R[W])

Audio Compact Discs (CD-d)
MP3 / Windows Media™ Audio plaadid,

pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)-l.
JPEG/ISO 9660/UDF formaat
JPEG toetatav resolutsioon kuni 3072 x

2048 pikslit
Toetatav sämplingusagedus: 32 kHz, 44.1

kHz, 48 kHz
Toetatav bitimäärad: 32~256 (kbps),

varieeruvad bitimäärad

MPEG-4 failid CD-R[W]-l:
Lihtne profiil
Edasiarenenud lihtne profiil (640-480)

DivX plaadid CD-R[W]-l / DVD-R[W]-l:
DivX 3.11, 4.x ja 5.x ja 6.x
QPEL (Quarter Pixel) toetatud

XviD failid CD-R(W)/DVD+R(W)-l

DVD plaadid ning mängijad on tähistatud
spetsiaalsete piirkonnakoodidega. Enne kui hakkate
plaati taasesitama, veenduge, et plaat on mõeldud
samale piirkonnale kui mängijagi.

Selle DVD seadme piirkonnakood on märgitud
seadme tagapaneelile.

0

0

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

Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning
ärge asetage sellele muid esemeid peale
plaatide. See võib põhjustada rikkeid
seadme töös.

∅

Kasulikud nipid:
0

0

CD-R/RW või DVD-R/RW plaatide esitamine ei
pruugi olla võimalik igas olukorras, sõltuvalt
plaadi tüübist või salvestamistingimustest.
Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage
see seadmest ning proovige esitada mõnda teist
plaati. Valede seadetega plaate ei ole võimalik
selle DVD mängijaga taasesitada.

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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MP3/JPEG/ MPEG-4/Windows
Media™ Audio plaatide
taasesitamine
See mängija on võimeline esitama Windows Media™

Audio, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD & SVCD faile, mis
on isiklikult salvestatud CD-R(W) plaadile või
kommerts CD-dele.

Sisestage plaat.
Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi

kataloogi- ja failisüsteemi keerukuse tõttu.
TV ekraanile ilmub plaadimenüü.

Kui plaadimenüü sisaldab erinevaid kaustu, siis
kasutage nuppe , et valida soovitud kaust ja
kausta avamiseks vajutage .

Vajutage , et valida lugu/fail ja vajutage
kinnitamiseks .

Taasesitus algab valitud failist ja kestab kuni
kausta lõpuni.

Taasesituse ajal võite;

Vajutada , et valida muu lugu/fail
samast kaustast.

Vajutada , et otsida kiiresti
muusikalugu edasi- ja tagasisuunas.

Valida teise kausta plaadilt: vajutage , et
suunduda tagasi peamenüüsse, seejärel
kasutage nuppe, et teha oma valik ja
vajutage kinnitamiseks .

Vajutage , et panna taasesitus pausile. Vajutage
, et taastada taasesitus.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Enne kui alustate …

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja
seadistama õige Video In sisendkanali.
(Vaadake "Õige vaatamiskanali leidmine").

1.

2.

OK

3.
OK

OK

4.
PLAY

5.

Ü
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PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-
del)

Filmimuusika keele muutmine

Kaameranurga vahetamine

Taasesituse kontroll (ainult VCD plaatidel)

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

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
sobiv subtiitrite keel.

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

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
olemasolevate keelte vahel.

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
plaadil pakutavate audiokanalite vahel (STEREO,
LEFT MONO, RIGHT MONO või MIX MONO).

See valik on olemas ainult DVD plaatidel, mis
sisaldavad lõike filmituna mitme kaameranurga alt.
See võimaldab Teil vaadata pilti erinevate
kaameranurkade alt.

Vajutage korduvalt , et valida soovitud
kaameranurk.

PBC taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada
video cd-plaate interaktiivselt järgides ekraanil olevat
menüüd. Sellele funktsioonile pääseb ligi ka eelistuste
menüü abil (vaadake lehekülge 44).

Kui taasesitus on peatatud, siis vajutage
, et vahetada 'PBC ON' ja 'PBC OFF' vahel.

Kui Te valite 'PBC ON', siis plaadimenüü (kui
on olemas) ilmub ekraanile. Kasutage nuppe

või et valida esitusvalik
ja vajutage kinnitamiseks .

Kui Te valite 'PBC OFF', siis videoplaat hüppab
üle indeksmenüü ja taasesitab otse algusest.

H

H

H

H

H

SUBTITLE

AUDIO

AUDIO

ANGLE

DISC
MENU

numbriklahve (0-9),
OK

Audiokanali vahetamine VCD-de puhul

VCD plaatidel taasesituse kontrolli (PBC)
toiminguga (ainult versioon 2.0)

Ü
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PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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Plaatide taasesitamine Põhifunktsioonide kasutamine
taasesitamisel1. SOURCE

2.

3.

4.

5. (EJECT)

PLAY
PAUSE PLAY

PLAY PLAY

(PREV / NEXT)
numbriklahve (0-9)

(PREV / NEXT)

PLAY

Vajutage nuppu , kuni seadme ekraanile
ilmub kiri “DISC”

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale
Video In kanalile (lugege ka Õige kanali
leidmine”).

Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.

Sisestage plaat plaadiavasse.
Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole.

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

Kui te sisestate 8cm plaadi, siis sisestage see
ava keskele.

Taasesitamine algab automaatselt.
Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadi

sisukord, siis vaadake lehekülge 30 Plaadi-
menüü kasutamine”.

Kui plaadi puhul kehtib lapsevanemakontroll,
peate selle taasesitamise võimaldamiseks
sisestama kuuekohalise koodi (lugege lähemalt
leheküljelt 42).

Plaadi eemaldamiseks vajutage või
vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu

.

Taasesituse ajal vajutage klahvile (
) või kaugjuhtimispuldil .

Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi
või kaugjuhtimispuldil ).

Vajutage klahve või
kasutage , et sisestada
soovitud loo/peatüki järjekorranumber.

Kui kordusreþiim on aktiveeritud, siis
nuppudele vajutamine taasesitab veelkord
seda sama lugu/peatükki.

Vajutage ning hoidke all klahve
.

Otsimise ajal klahvide ja all
hoidmine suurendab/vähendab otsimise kiirust.

Vajutage klahvile (või kaugjuhtimispuldil
), et jätkata taasesitust.

Vajutage klahvile (Stop).
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Taasesituse katkestamine

Muu loo/peatüki valimine

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

Taasesituse peatamine
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PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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Kordus/juhuesitusfunktsioonide
valimine

Muud toimingud video taasesitusel
(DVD/VCD/SVCD)

H

H

H

Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt
kaugjuhtimispuldil klahvile , et valida
kordusesituse re iim.

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)

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

Kasutage nuppe või
kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage , et

alustada taasesitust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

REPEAT

numbriklahve
(0-9) OK

DISC
MENU

þ

DVD

VCD/SVCD/CD

MP3/SACD/DivX/Windows Media Audio

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

TM

Kasulik nipp:
0 Kui PBC reþiim on sisse lülitatud, siis ei ole

võimalik kordusesitus VCD plaatide puhul.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

q Q \ [

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:
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Plaadiinformatsiooni ning tegevuse
kuvamine

Taasesituse jätkamine viimati lõpetatud
kohast

Suurendamine

Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon (näiteks:
pealkirja või peatüki järjekorranumber, möödunud
taasesitusaeg, heli-, subtiitrite keel). Paljusid
operatsioone on võimalik sooritada ilma taas-
esitamist katkestamata.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Televiisori ekraanile kuvatakse nimekiri

plaadiinformatsiooniga.

Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve
ja ning sellele ligi pääsemiseks vajutage
klahvile .

Sisestage abil soovitud
järjekorranumber/aeg või tehke oma valik
klahvide ja abil ning kinnitage klahviga .

Taasesitamine jätkub valitud kohast või valitud
pealkirjast/peatükist/palast.

See DVD süsteem võimaldab alustada plaadi esitust
viimati lõpetatud kohast (võimalik ainult viimase 10
plaadi puhul, mis on salvestatud ilma faili/
kaustamenüüta.

Sisestage üks viimasest 10 esitatud plaadist.

Kui ekraanipaneelile ilmub "LOADING", siis
vajutage (või kaugjuhtimispuldil ) ja
taasesitus algab viimati lõpetatud kohast.

Stopp-reþiimis vajutage uuesti (Stop).

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

Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
valida erinevaid suurendusfaktoreid:

Kasutage nuppe , et liikuda mööda
suurendatud ekraanipilti.

Taasesitus jätkub.

Vajutage korduvalt , et suunduda tagasi
originaal suurusesse.

1. DISPLAY

2.

OK

3. numbriklahvide 0-9

OK

1.

2.
PLAY

3.

1. ZOOM

2. ZOOM
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Et lõpetada jätkamisre iimiþ

PLAADI TOIMINGUD

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.VIHJE:


