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Ominaisuuksia
Tämä 7-osainen digitaalinen 300-Watt (LX8200SA) DVD-
kotiteatterilaitteisto antaa yhtä korkealuokkaisen
dynaamisen äänentoiston kuin mihin olet tottunut
hyvinvarustetuissa elokuvateattereissa, ja sillä on monia
kotiteatteritekniikan parhaista ominaisuuksista.

Muita ominaisuuksia ovat:

Sisäänrakennettu DTS ja DolbyR Digitaalinen
dekooderi, tukee DolbyaR ProLogic ja 3D sound
Sen ansiosta kotiteatterijärjestelmää voi käyttää
elokuvateatterien kaltaisen katselu- ja kuunteluelämyksen
aikaasaamiseen.

Liitännät lisälaitteille
Näiden avulla DVD-järjestelmään voidaan liittää muita
audio- ja av-laitteita, niin että voidaan hyödyntää
järjestelmän surround-kaiuttimia.

Turvataso (vain alueen 1 soittimissa)

Antaa mahdollisuuden asettaa ikäluokitusrajan, niin että
lapset eivät voi katsoa DVD-elokuvaa, jonka ikäluokitus on
korkeampi kuin asetettu raja.

Lapsilukko
Antaa mahdollisuuden estää tiettyjen DVD-levyjen toisto,
riippumatta katselun estävästä tasoasetuksesta.

Uniajastin
Mahdollistaa laitteen toiminnan katkaisemisen valmiustilaan
automaattisesti ennalta asetetum ajan kuluttua.

Plug & Play
Tallentaa muistiin kaikki vastaanotettavat radioasemat
automaattisesti, kun virta kytketään.

Toistettavat levyt
DVD-video toistaa seuraavat levyt :
– Kaikki valmiiksi äänitetyt audio CD -levyt
– Kaikki viimeistellyt audio CDR ja audio CDRW

-levyt
– Kaikki VCD-, Super VCD-, SACDs ja DVD-levyt
– Kaikki viimeistellyt DVD+R- ja DVD+RW-levyt.
– MP3-levyt (CD-ROM-levyt joilla on MP3-

kappaleita)

Käyttöalue
DVD-levyt ja –laitteet on varustettu käyttöaluerajoituksilla.
Ennen kuin yrität toistaa levyä, tarkista että levyn ja laitteen
aluekoodi on sama.

Tämän DVD-videon aluekoodi on 2.

Mukana tulevat tarvikkeet
– kauko-ohjain ja kaksi AA-paristoa
– KA-kehäantenni ja ULA-lanka-antenni
– Audiojohto
– Scart-johto ja Component (Pr/Cr Pb/Cb Y) video-johto
– neljä satelliittikaiutinta ja yksi keskikaiutin sekä viisi

kaiutinjohtoa
– aktiivinen subwoofer-kaiutin virta- ja kaiutinjohtoineen
– verkkojohto
– viisi kaiutinpidikettä ja viisi ruuvia.
– neljä minikaiutinjalkaa ja kahdeksan ruuvia
– kaksi kaiutinjalustaa
– tämä käyttöohje

Jos näistä jokin puuttuu tai on viallinen, ota yhteys myyjään.

Ympäristötietoa
Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme
pyrkineet siihen, että pakkauksesta on helppo erotella kolme
päämateriaalia: pahvi (laatikko), styroxmuovi (pehmike) ja
polyeteeni (pussit, vaahtomuovi).

Laitteeseen käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos purkaminen hoidetaan asiantuntijan toimesta.
Pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen
laitteiden hävittämisessä suosittelemme noudatettavaksi
annettuja paikallisia ohjeita.

Asennus
� Aseta laite tasaiselle, kovalle ja tukevalle alustalle.

� Laitteen eteen tulee jättää riittävästi tilaa levykelkan
avautumista varten.

� Kaappiin tai hyllyyn upotetun laitteen ympärille joka puolelle
tulee jättää noin 10 cm tyhjää tilaa riittävän ilmanvaihdon
takia.

� Laite on suojattava liialta kuumuudelta, kylmyydeltä ja
kosteudelta.

Hoito
� Kun levy on likaantunut, puhdista se

puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä
suoraan reunaan päin.

� Suojaa laite, paristot ja levyt kosteudelta,
sateelta, hiekalta ja (lämmityslaitteiden tai
auringonpaisteen aiheuttamalta) liialta
kuumuudelta. Pidä levykelkka suljettuna, ettei linssiin pääse
pölyä.

� Älä käytä puhdistukseen mitään liuottimia, puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.

� Linssi saattaa sumentua, kun laite tuodaan kylmästä
lämpimään, jolloin levyä ei voi toistaa. Anna laitteen olla
lämpimässä, niin kauan että kosteus haihtuu.

Johdanto ja yleistä

JOHDANTO JA YLEISTÄ

2
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Toiminnot

Ylä- ja Etupaneeli

TOIMINNOT

SOUND
VOLUME

SURROUND

SOURCEOPEN/CLOSE

iR
SENSOR

STANDBY-ON
ECO POWER

               DVD VIDEO /SACD DIGITAL SURROUND SYSTEM

1 2 3 4 2 6 7 8 95 0 ! @ %$#

PROGSTOP/CLEARSEARCH/PREV PLAY/PAUSE CLOCK/TIMERSEARCH/NEXT

1 STANDBY ON / ECO POWER y
– lyhyt painallus kytkee laitteen toimintaan tai

valmiustilaan.
– pitkä painallus kytkee laitteen Eco Power -

valmiustilaan.

2 S SEARCH / PREV
SEARCH / NEXT T

– Disc-toiminnossa: paina toistuvasti siir tyäksesi
edelliseen / seuraavaan osaan / kappaleeseen.

– Disc-toiminnossa, pitkä painallus hakee nopeasti
taaksepäin / eteenpäin tai lyhyt painallus siir tää
edelliseen / seuraavaan MP3-albumiin.

– Tuner-toiminnossa: pienemmän tai suuremman
radiotaajuuden viritys.

– Clock-toiminnossa, tuntien ja minuuttien asetus.
– TV/AV-toiminnossa: Philips-television kanavanvaihto

(vain kauko-ohjaimesta).

3 ■  STOP / CLEAR
– Disc-toiminnossa, toiston pysäytys tai ohjelman poisto.
– Tuner-toiminnossa, ohjelmoinnin pysäytys tai

esiviritetyn aseman poisto (vain soittimesta).
– Clock-toiminnossa, pois kellon asetuksesta tai

ajastimen peruutus (vain soittimesta).
– Plug & Play -toiminnossa, pois toiminnosta.

4 ÉÅ PLAY / PAUSE
– levyn toiston aloitus tai keskeytys.
– Plug & Play –asennuksen aloitus (vain soittimesta).

5 Levykelkka

6 PROG
– Disc-toiminnossa, CD-kappaleiden ohjelmointi tai

FTS-toiminnon (favourite track selection) kytkentä /
katkaisu.

– Tuner-toiminnossa, pikavalittavien radioasemien
ohjelmointi.

– Clock-toiminnossa, 12- tai 24-tuntisen näytön valinta.

7 CLOCK / TIMER
– paina lyhyesti, kun haluat näyttää tai asettaa kellon.
– paina pitkään, kun haluat asettaa ajastimen.

8 OPEN  /  CLOSE
– avaa ja sulkee levykelkan.

9 SOURCE
– ohjelmalähteen tai liitetyn oheislaitteen valinta (TV/AV,

DISC, TUNER, AUX tai DI [Digital In]).

0 Näyttö
– antaa käyttäjälle tietoa toiminnasta.

! SURROUND
– monikanavaisen surround-toiston (Dolby Digital, DTS

tai Dolby Surround) 3D-ääni tai stereotoiston valinta.

@ SOUND
– erilaisten äänitoimintojen valinta : CONCERT,

DRAMA, ACTION, SCI-FI, CLASSIC, JAZZ, ROCK tai
DIGITAL.

# iR-ilmaisin
– vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit.

$ VOLUME
– äänenvoimakkuuden pääsäädin.

% n
– liitäntä kuulokkeelle .

Sama voidaan tehdä kauko-ohjaimen vastaavilla
painikkeilla (katso seuraava sivu)
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^ DISC MENU (vain disc-toiminnossa)
– levyn sisältövalikon näyttö tai poisto.
– kytkee / katkaisee PBC-toiminnon toiston ollessa

pysäytetty.
– palauttaa PBC-menun toiston aikana.

& SYSTEM MENU (vain disc-toiminnossa)
– laitteistovalikon näyttö tai poisto.

* 3 4 1 2

– Tuner-toiminnossa: pikavalittavan radioaseman valinta
(1 tai 2).

– suunnan valinta levyn sisällön / laitteiston valikoissa.

( REPEAT
– osan, kappaleen, albumin, nimikkeen tai levyn uusinta.

) REPEAT A-B
– tietyn jakson uusinta levyltä.

¡ SUBW +/-
– subwoofer-kaiuttimen tason säätö.

REAR +/-
– takakaiuttimien (surround) tason valinta.

CENTER +/-
– keskikaiuttimen tason valinta.

TV VOL +/-
– Philips-television äänenvoimakkuuden säätö.

™ SLEEP
– uniajastimen asetus (automaattinen katkaisu).

£ DIM
– näytön kirkkauden valinta.

≤ VOICE
– parantaa tilavaikutelmaa ja puhetta

monikanavatoiminnossa.

∞ MUTE
– toiston äänen katkaisu tai palautus.

§ RESUME
– jatkaa levyn toistoa keskeytyksen jälkeen.

≥ OK
– valinnan tekeminen tai vahvistaminen.

• Numeropainikkeet (0-9)
– Disc-toiminnossa, kappaleen/osan numeron syöttö.
– Tuner-toiminnossa, esiviritetyn radioaseman syöttö.
– TV/AV-toiminnossa: kanavanumeron syöttö.

ª y

– paina, kun haluat kytkeä laitteen valmiustilaan.
– pitkä painallus kytkee laitteen Eco Power -

valmiustilaan.

TOIMINNOT

Kauko-ohjain

Muistettavaa kauko-ohjaimesta:

1 Valitse ensin ohjattava laite painamalla kauko-
ohjaimesta  jotain ohjelmalähteen painiketta
(esim. DISC tai TUNER).

2 Valitse sitten toiminto (esim. É, S , T).

9

^

&

*

3

2

4

!
@
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TÄRKEÄÄ!
– Tarkista, että kaikki muut kytkennät on tehty,
ennen kuin liität verkkojohdon pitorasiaan.
– Älä tee tai muuta mitään kytkentöjä virran
ollessa kytkettynä.
– Arvokilpi sijaitsee laitteen takapaneelissa tai
pohjassa.

Antennien yhdistäminen

MW-sisäantenni
Yhdistä mukana tuleva MW-kehäantenni MW-
liitäntään. Käännä antennia, kunnes vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.

Fix the claw 
to the slot

MW

ULA-sisäantenni
Yhdistä mukana tuleva ULA-
antenni FM 75 Ω-liitäntään.
Säädä antennin asentoa, niin että
vastaanotto on mahdollisimman
hyvä.

Huomaa:
– Pidä kohinan välttämiseksi antenni mahdollisimman
kaukana televisiosta, kuvanauhurista tai muusta
säteilylähteestä.

ULA-ulkoantenni
Paras ULA-stereovastaanotto saadaan yhdistämällä laite
75 ohmin koaksiaalijohdolla (ei mukana) ULA-ulkoantenniin
kuvassa näytetyllä tavalla.

MW

FM/MW
ANTENNA

FM 75 Ω

Kytkennät

KYTKENNÄT

Kiinnitä ripa alussa
olevaan rakoon

L CR SLSR

++

MW

FM/MW
ANTENNA

FM 75 Ω

S-VIDEO

CVBS

VIDEO OUT

AUDIO

AUX
IN

TV
IN

LINE
OUT

DIGITAL
OUT

CENTER
OUT

DIGITAL
IN

WOOFER
LINE OUT

SURROUNDFRONT CENTER

SPEAKER SYSTEMS (6Ω)

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

CDR

SCART OUT

AUDIO 
INPUT
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KYTKENNÄT

Kaiuttimien yhdistäminen
Yhdistä mukana tulevat kaiuttimet käyttäen oheisia
kaiutinjohtoa; johdon ja liitännän värin tulee olla sama.

1 Paina kaiutinliitintä ylöspäin (tai alaspäin), työnnä johtimen
paljas osa kunnolla liittimeen ja vapauta liitin.

8 mm

a b c

2 Yhdistä subwoofer-kaiuttimen audiotulo liitäntään
WOOFER LINE OUT ja muut kaiuttimet seuraavasti:

Kaiuttimet    -  +
Vasen etukaiutin (L) (FL) musta valkoinen

Oikea etukaiutin (R) (FR) musta punainen

Keskikaiutin (C) musta vihreä

Vasen Surround-kaiutin (SL) musta sininen

Oikea Surround-kaiutin (SR) musta harmaa

Ennen kaiuttimien yhdistämistä;

● Asenna kaiutinjalat (katso
mukana tulevaa Asennusopasta)
tai asenna kaiuttimet
minikaiutinjalkoihin kuvan
mukaisesti.

● Poista suojus, vasta kun
kaiuttimien kytkennät ja
asennukset on tehty.

Huomaa:
– Varmista, että yhdistät kaiutinjohdot oikein. Väärä kytkentä
saattaa aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa laitetta.
– Paras äänentoisto saadaan käyttämällä mukana tulevia
kaiuttimia.
– Yhdistä vain yksi kaiutin kuhunkin kaiutinliitinpariin +/-.
– Älä käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on matalampi
kuin mukana tulevissa kaiuttimissa. Katso tämän
käyttöohjeen TEKNISET  TIEDOT.

Television yhdistäminen
Televisio on yhdistettävä DVD-järjestelmään, jotta DVD-levyjä
voidaan katsoa. Muita audio- ja av-laitteita voidaan yhdistää
DVD-järjestelmään hyödyntämään kotiteatterijärjestelmän
surround-äänentoistomahdollisuuksia.

TÄRKEÄÄ!
– Järjestelmä voidaan yhdistää televisioon eri
tavoin (kuten kuvasta näkyy). Television
ominaisuuksista riippuen valitaan vain yksi
kytkentätapa.
– ÄLÄ yhdistä televisiota käyttäen component
(Pr/Cr Pb/Cb Y) video -liitäntöjä, ellei televisio
hyväksy progressiivisia signaaleja.

Jos televisiossa on SCART-tuloliitäntä
● Yhdistä tuleva Scart-johto laitteen SCART OUT -liitännästä

television vastaavaan SCART VIDEO IN -liitäntään.

Jos televisiossa on S-Video-tuloliitäntä
● Yhdistä tuleva S-Video laitteen S-Video-liitännästä

television vastaavaan S-Video-liitäntään.

Jos televisio  hyväksyy progressiiviset signaalit
(Progressive Scan TV)

● Yhdistä tulevat Pr /Cr Pb/Cb Y-johto laitteen
Pr/Cr Pb/Cb Y -liitännöistä television, kuvanauhurin tai
muun av-laitteen vastaaviin Pr /Cr Pb/Cb Y -liitäntöihin.
Progressive scan video -laatu on mahdollinen vain tämän
lähtöliitännän kautta.

Jos televisiossa ei ole SCART- eikä S-Video-
tuloliitäntää tai Pr/Cr Pb/Cb Y

● Yhdistä videojohdolla (ei mukana) laitteen CVBS-liitäntä
television videotuloon.

Voit kuunnella tv-kanavia DVD-
kotiteatterijärjestelmän kautta.

● Yhdistä mukana tulevat audiojohdot laitteen
AUDIO-TV IN (L/R) -liitännöistä television, kuvanauhurin
tai muun av-laitteen vastaaviin AUDIO OUT -liitäntöihin.

++

MW

FM/MW
ANTENNA

FM 75 Ω

S-VIDEO

CVBS

VIDEO OUT

AUDIO

AUX
IN

TV
IN

LINE
OUT

DIGITAL
OUT

CENTER
OUT

DIGITAL
IN

WOOFER
LINE OUT

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

CDR

SCART OUT

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

TAI

TAITAI
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Lisälaitteiden liittäminen
Muita audio- ja av-laitteita voidaan yhdistää DVD-järjestelmään
hyödyntämään kotiteatterijärjestelmän surround-
äänentoistomahdollisuuksia.

TÄRKEÄÄ!
– Mukana ei ole audio-videojohtoja muita
lisälaitteita varten.
– Kytkentöjä tehdessäsi varmista, että johdojen
värit vastaavat liitäntöjen värejä.
– Katso aina liitettävän laitteen käyttöohjeesta,
mikä on paras mahdollinen kytkentätapa.
– Joissakin DVD-levyissä on kopioinninesto, joten
levyä ei voi kopioida kuvanauhurilla.

Analogiset audioliitännät

Muiden laitteiden kuuntelua varten
Yhdistä AUX IN (R/L) –liitännät yhdistetyn av-laitteen
(kuten kuvanauhuri, Laser Disc –soitin tai kasettidekki)

Tallennusta varten
Yhdistä LINE OUT (R/L) –liitännät yhdistetyn analogisen
audiolaitteen (kuten kasettinauhuri tai tallentava CD-soitin)
AUDIO IN -liitäntöihin.

KYTKENNÄT

Digitaaliset audioliitännät

Tallentavan CD-soittimen toiston kuuntelua
varten
Yhdistä laitteen DIGITAL IN -tuloliitäntä tallentavan CD-
soittimen DIGITAL OUT -lähtöliitäntään.

Huomaa:
– Et voi kuunnella SACD- tai MP3-CD-toistoa, jos käytät
digitaalista kytkentää.
– Jos tulevan digitaalisen signaalin audioformaatti ei vastaa
DVD-kotiteatterijärjestelmän ominaisuuksia, tuloksena on
voimakkaasti vääristynyt ääni tai ei lainkaan ääntä.

Tallennusta varten
Yhdistä laitteen DIGITAL OUT -lähtöliitäntä tallentavan
CD-soittimen DIGITAL IN -tuloliitäntään.

Huomaa:
– Jos DVD-levyissä on digitaalisen signaalin kopioinninesto,
digitaalinen tallennus ei ole mahdollista.

Keskikaiuttimen korvaaminen televisiolla
Voit poistaa keskikaiuttimen ja ohjata äänentoiston
television kautta, jos siinä on CENTER IN –liitäntä. Yhdistä
television CENTER IN -liitäntä DVD-videon CENTER
OUT -liitäntään.

Varoitus:  Varo koskemasta takapaneelin
liitäntöjen nastoihin. Staattinen sähkönpurkaus
saattaa vahingoittaa laitetta.

tallentava CD-soitin VCR /
LaserDisc-soitin /

kasettidekki nauhuri /
tallentava CD-soitin

L CR SLSR

++

MW

FM/MW
ANTENNA

FM 75 Ω

S-VIDEO

CVBS

VIDEO OUT

AUDIO

AUX
IN

TV
IN

LINE
OUT

DIGITAL
OUT

CENTER
OUT

DIGITAL
IN

WOOFER
LINE OUT

SURROUNDFRONT CENTER

SPEAKER SYSTEMS (6Ω)
CDR

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

SCART OUT

AUDIO IN

AUDIO OUT

DIGITAL IN DIGITAL OUT

Television

CENTER

IN
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Surround-äänentoistojärjestelmän
kokoaminen
Yhdistä kaikki kaiuttimet ja tee järjestelmän asetukset oikein,
niin että voit nauttia digitaalisesta elokuvaelämyksestä
omassa kodissasi (katso “Kytkennät - Kaiuttimien
yhdistäminen”). Tunnet aivan kuin olisit itse mukana
tapahtumien keskellä, koska ääni kuuluu joka puolelta
ympäriltäsi. Subwoofer-kaiutin voi parantaa järjestelmän
bassotoistoa merkittävästi.

TÄRKEÄÄ!
Asetu istumaan tavalliseen kuuntelupaikkaasi, niin
että voit säätää kaiuttimien tasapainon oikein.

Kaiuttimien paikat
Paras tilavaikutelma saadaan sijoittamalla kaiuttimet
seuraavasti.

Etukaiuttimien
(vasen)

Etukaiuttimien
(oikea)

Subwoofer-
kaiuttimen

Keskikaiuttimen

Surround-kaiuttimien
(oikea) 

Surround-kaiuttimien
(vasen) 

KATSELUASENTO

1 Aseta vasen ja oikea etukaiutin yhtä kauas televisiosta ja
suunnilleen 45 asteen kulmaan kuuntelupaikkaan nähden.

2 Aseta keskikaiutin television päälle tai alle, jotta keskikanavan
ääni kohdentuu oikein.

3 Aseta surround-kaiuttimet kuuntelijan korvien korkeudelle
kuuntelijaan päin tai kiinnitä seinään.

4 Aseta subwoofer-kaiutin lattialle television lähelle.

Huomaa:
– Älä sijoita etukaiuttimia liian lähelle televisiota
magneettikentän aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi.
– Jos surround-takakaiuttimet sijoitetaan kauemmas
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet, tilavaikutelma heikkenee.
– Kaikki kaiuttimet on asennettava tukevasti, ettei vahinkoja
pääse tapahtumaan ja että äänentoiston laatu on hyvä.

Äänenvoimakkuustason muuttaminen
Kaiuttimien äänijakaumaa voidaan muuttaa toivotun
tilavaikutelman saamiseksi, paitsi käytettäessä CDDA DTS
-levyjä.

● Säädä keskikaiuttimen taso painikkeella CENTER +/-.
➜ “CEN XX” näytetään.

● Säädä surround-takakaiuttimien taso painikkeella
REAR +/-.
➜ “SL XX” tai “SR XX” näytetään.

Huomaa:
– “XX” tarkoittaa äänenvoimakkuuden tasoa välillä -6 ... +6.
– CDDA DTS -levyt: katso kohtaa “Järjestelmän asennus

(DVD) – Ääniasetukset ( ) – Kaiuttimet ”, kun haluat
muuttaa keskikaiuttimen, takakaiuttimien ja subwooferin
äänenvoimakkuuksia.

Subwooferin asennus
1 Liitä subwoofer-kaiuttimen audiotuloliitäntä mukana tulevalla

subwooferin johdolla DVD-järjestelmän WOOFER LINE
OUT -liitäntään.

2 Liitä subwoofer-kaiuttimen verkkojohto pistorasiaan ja kytke
virta.
➜ Kaiutin alkaa toimia automaattisesti vastaanottaessaan
audiosignaalin. Jos audiosignaalia ei tule, toiminta katkeaa
automaattisesti.

3 Valitse subwoofer-kaiuttimen takana olevalla kytkimellä
vaiheistukseksi joko 0o tai 180o kuuntelupaikan mukaan;
kumpi antaa paremman bassotoiston.

4 Säädä subwoofer-kaiuttimen äänenvoimakkuustaso
painikkeella SUBW +/- (-6 ... +6).
➜ “SUB XX” näytetään.

Paristojen asettaminen kauko-
ohjaimeen

1 Avaa paristolokero.

2 Aseta paristot lokeroon oikeinpäin
merkkien “+“ ja “-“ mukaan.

3 Sulje kansi.

VAROITUS!
– Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niitä
ei pitkään aikaan tarvita.
– Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erilaisia
paristoja.
– Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne
tulee hävittää asianmukaisesti.

Esivalmistelut

ESIVALMISTELUT
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Virran kytkeminen
järjestelmään

1 Kun kaikki kytkennät on tehty, liitä laitteen ja subwoofer-
kaiuttimen verkkojohdot pistorasiaan.

● Kun kytket virran ensimmäisen kerran, kuvaruutuun
saattaa ilmestyä teksti “AUTO INSTALL - PRESS
PLAY“. Aloita asennus painamalla ÉÅ play-painiketta
tai lopeta painamalla ■ -painiketta (katso
“Radiovastaanotto - Plug & Play”).

2 Valitse ohjelmalähde painamalla painiketta SOURCE
(tai TV/AV, DISC, TUNER tai AUX/DI).
➜ Valittu ohjelmalähde näytetään.

● DVD- tai VCD-levyjen katselua varten on liitettävä televisio
(katso “Kytkennät – Television yhdistäminen”). Kytke
televisioon virta ja valitse oikea videokanava (esim. EXT1,
EXT2, AV1, AV2). Katso ohjeet television käyttöohjeesta.
➜ Aloitusruutu ilmestyy näkyviin televisioon.

● Voit liittää DVD-järjestelmään muita laitteita ja käyttää
hyväksi kotiteatterijärjestelmän surround-
äänentoistomahdollisuuksia. Esimerkiksi, liitä televisio ja
valitse ohjelmalähteeksi TV/AV tai liitä kuvanauhuri ja valitse
ohjelmalähteeksi AUX.

TÄRKEÄÄ!
– Jos televisiossa näkyy vain mustavalkoinen kuva
tai jos kuva on vääristynyt, katso kohtaa  “NTSC/
PAL-asetus” ja “Järjestelmän asennus (DVD) – TV-
järjestelmä”.
– Jos et saa kunnon kuvaa tai ääntä, katso kohtaa
“Järjestelmän asennus (DVD)” ja muuta
tarvittaessa asetuksia.

NTSC/PAL-asetus
Aseta DVD-järjestelmän asetukseksi NTSC tai PAL
television mukaan. Tehdasasetus on PAL.  Asetus on
muutettava, jos liität DVD-järjestelmän pelkän
NTSC-järjestelmän televisioon.

1 Valitse disc-toiminto
painikkeella SOURCE tai
DISC.
➜ Varmista, että levykelkassa
ei ole levyä.

2 Paina kauko-ohjaimesta
painiketta DISC niin kauan,
kunnes nykyinen asetus
(NTSC tai PAL) ilmestyy näyttöön.

3 Jos haluat muuttaa asetusta, toista vaihe 2.

ESIVALMISTELUT

Järjestelmän asennus (DVD)
Järjestelmän asennus tehdään television kautta, jolloin on
mahdollista muokata DVD-järjestelmää omien vaatimusten
mukaan. Jos jollain levyllä ei ole valittuja toimintoja, käytetään
levyn omia asetuksia.

Pääsy System Setup -menuun
1 Paina painiketta SYSTEM MENU ja valitse sen jälkeen

kuvake  kuvaruudun valikkoriviltä painikkeella 4.
➜ Toisto pysähtyy.

2 Valitse vaihtoehto liikkumalla toiminnosta toiseen

(     ) painikkeilla 1  2 3 4.

3 Vahvista korostettu valinta painamalla painiketta OK.

4 Poista menu painamalla uudelleen painiketta
SYSTEM MENU.

Kuva-asetukset 

TV Shape

Black Level shift

Video shift

On

1en 1en st1

panscan

Adv. Picture Options Settings...

Personal colour Settings...

Colour settings 1 Personal

P-Scan Aspect Ratio Off

PScan Output 480P

TV System PAL

ö TV Shape (Kuvaformaatti)

Valitse liitettävän television kuvasuhde.

Jos sinulla on tavallinen
televisio ja DVD-levy on
formatoitu laajakuvakatselulle,
valitse 4:3 letter box. Kuvaruudun
ala- ja yläreunassa näkyy leveät
palkit.

Jos sinulla on tavallinen
televisio ja DVD-levyä ei
ole formatoitu
laajakuvakatselulle,
valitse 4:3 panscan
(oletusasetus). Kuva peittää koko kuvaruudun, niin että osa
kuvasta leikataan automaattisesti pois.

Jos sinulla on
laajakuvatelevisio,
valitse 16:9 (myös
laajakuvatelevisiosta on valittava
“full size” [täyskuva]).

☞
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Huomaa:
– Jos olet yhdistänyt DVD-järjestelmän Progressive
Scan -televisioon käyttäen component (Pr /Cr Pb/Cb Y) video
-liitäntää, katso oikeat kuvasuhdeasetukset kohdasta “P-Scan
Aspect Ratio” .
– Levyssä tulee olla valittu formaatti, Jos näin ei ole, TV
Shape –asetus ei vaikuta toistettuun kuvaan.

ö Black level shift (Mustantason tason muutos)
(vain NTSC lähtö)

Valitse On, jos vaihdat tv-järjestelmäksi NTSC:n ja toistat
NTSC-yhteensopivia DVD-levyjä. Tämä parantaa
värikontrastia ja kuvaa.

ö Video shift (Kuvansiirto)

Käytä tätä asetusta muuttaaksesi kuvan paikkaa televisiossa
vierittämällä sitä vasemmalle tai oikealle.

ö Colour settings (Väriasetukset)

Voit valita jonkin esisäädetyistä väriasetuksista: Personal
(Henkilökohtainen), Rich (Voimakas), Natural
(Luonnollinen), Soft (Pehmeä) tai Animation (Animaatio).

ö Personal colour (Omat väriarvot)

Tässä on mahdollista määrittää Saturation (Kylläisyys),
Brightness (Valoisuus) ja Contrast (Kontrasti) omat
asetukset. Muuta parametrien arvoja painikkeilla 3 4 ja
paina sen jälkeen painiketta OK.

ö Adv. Picture Options (koskee vain
Pr/Cr Pb/Cb Y Progressive Scan Video -lähdön
kautta yhdistettyä televisiota)

DCDi (New Directional Correlation Deinterlacing) –
DCDi:n kytkeminen (valitse “Y”) parantaa kuvanlaatua
merkittävästi varsinkin hidastetussa toistossa.
Se laskee reunan kulman aj täyttää kuvaruutuun puuttuvat
pikselit.

True Life – säädä asetusta (+0~+5) niin saat
dynaamisemman kuvan lisäämällä kuvan kontrastia ja värien
voimakkuutta.

ö P-Scan Aspect Ratio (koskee vain
Pr/Cr Pb/Cb Y Progressive Scan Video -lähdön
kautta yhdistettyä televisiota)

Tässä on mahdollista säätää kuvaruudun kuvan suhteita.

Non Linear Stretch – näyttää 4:3-kuvan 16:9-televisiosta
epälineaarisesti venytettynä (ruudun keskiosaa venytetään
vähemmän kuin sivuja).

4:3 Pillar Box – näyttää 4:3-kuvan 16:9-televisiosta
venyttämättä.

Off - ei kuvasuhteen säätöä.

ö PScan-lähtö (television kytkentä vain
Pr/Cr Pb/Cb Y Progressive Scan Video -lähdön
kautta)

Tätä asetusta voidaan käyttää vain PAL DVD -levyille.

480P – valitse tämä asetus, jos toistat PAL DVD -levyjä
NTSC-yhteensopivalla televisiolla.

Unprocessed – valitse tämä asetus säilyttääksesi PAL
DVD-levyn toisto PAL-lähdössä.

ö TV System (TV-järjestelmä) (NTSC/PAL-vaihto)

Tämä asetus koskee vain CVBS-lähtöjä (RCA ja SCART).
Siinä voidaan valita yhdistetyn television mukainen
värijärjestelmä.

Asetusta ei tarvitse muuttaa, jos televisio on PAL-
yhteensopiva. Tehdasasetus on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn
videosignaalin ja toistaa PAL-formaatissa.

Jos televisio on sekä NTSC- että PAL-yheensopiva,
valitse AUTO.

Jos televisio on NTSC-yhteensopiva, valitse NTSC.
Se ei tue PAL-formaatin DVD-levyjä eikä PAL DVD -levyjen
toisto ole mahdollista.

Huomaa:
– Pientä kuvahäiriötä voi esiintyä muuntamisen takia. Tämä
on normaalia. AUTO format on sopivin asetus parhaan
kuvanlaadun kannalta.

Ääniasetukset 

Digital output

Analogue output

Night mode

Karaoke vocal

PCM output

Stereo

On

48 KHZ

All

1en 1en st1

Speakers Settings...

Off

ö Digital output (Digitaalilähtö)

Tässä kohdassa voidaan määrittää liitetylle oheislaitteelle
sopiva digitaalinen lähtösignaali.

Valitse All, jos olet yhdistänyt digitaalisen lähdön
monikanavaisella dekooderilla varustettuun oheislaitteeseen.

Valitse PCM only (oletusasetus), jos yhdistetty oheislaite ei
pysty dekoodaamaan monikanavaista audiota.

Valitse Off, kun haluat katkaista digitaalisen lähdön
toiminnan.

Huomaa:
– Digitaalinen lähtösignaali ei ole käytettävissä SACD- ja
MP3-levyiltä.
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ö Analogue output (Analogiilähtö)

Valitse Stereo, 3D sound (3D-ääni) (TruSurround) tai
Multichannel (Monikanava (6ch)) DVD-
kotiteatterijärjestelmän toistomahdollisuuksien mukaan.

Tämä toiminto voidaan valita myös kauko-
ohjaimesta painikkeella SURROUND.

ö Night mode (Yötile)

Valitse On, kun haluat tasata äänenvoimakkuutta, mikä
tarkoittaa, että voimakkaat kohdat hiljenevät. Esimerkki, levy
toistuu samalla äänenvoimakkuudella läpi koko elokuvan.

ö Karaoke vocal (Karaoke-laulu) (ei toimi tässä mallissa)

ö Speakers (Kaiuttimet)

Tässä valitaan kaiutinasetukset, äänen tasapaino, viiveaika ja
testataan kaiutinasetukset.

Äänen tasapainoa voidaan säätää myös kauko-
ohjaimesta painikkeilla SUBW +/-, REAR +/-,
CENTER +/-.

Huomaa:
– Kaiutinasetukset aktivoituvat vain käytettäessä
monikanavaisia lähtösignaaleja (sekä DVD- että SACD).
Kaiutinasetuksia ei sovelleta toistoon SACD-stereotoiminnossa.
– Testiääni laaditaan automaattisesti. Kunkin kaiuttimen
äänitason määrittämisen avustamiseksi vasemmanpuoleinen
etukaiutin on aina päällä asetusprosessin aikana.

1en 1en st1

ö PCM Output (PCM-ulostulo)

Jos yhdistät DVD-järjestelmän oheislaitteeseen käyttäen
DIGITAL OUT -liitäntää, voit joutua muuttamaan PCM
output -asetusta.

Valitse 96 KHZ, jos lisälaite pystyy käsittelemään digitaalista
tulosignaalia, jonka näytetaajuus on 96 kHz.

Valitse 48 KHZ, jos lisälaite ei pysty käsittelemään 96 kHz:n
digitaalista tulosignaalia, muuta silloin vakiosignaaliksi,
jonka näytetaajuus on 48 kHz.

Kielen valinta 

Audio Language

Subtitle

Menu

English

English

English

1en 1en st1

ö Audio Language , Subtitle, Menu
(Audio/dialogikieli,  Tekstitys,  Valikko)

Tässä valitaan puhekieli, tekstityskieli ja kuvaruudun tai
DVD-levyjen valikkojen kieli, jota käytetään aina kaikilla
toistettavilla levyillä. Oletusasetus on englanti.

Jos levyllä ei ole valittavissa kieliä, valitaan kunkin levyn
alkuperäinen kieli.

Ominaisuuksien asetukset 

Access control

Status window

PBC

On

Enter code...

 

On

1en 1en st1

OnHelp text

ö Access Control (Käyttökontronlli)
(katso seuraava sivu)

ö Status window (Tilanäyttö)

Jos valitaan On, soittimen nykyinen tila näytetään
kuvaruutuun.

ö PBC (Playback Control –  VCD only)
PSD (toiston valvonta – vain VCD-levyt)

Jos valitaan On, toistettaessa video CD –levyä PBC-
toiminnossa kuvaruutuun ilmestyy valintoja varten PBC-
menu (jos sellainen on).

Jos valitaan Off, video CD –levyn toisto alkaa
automaattisesti kun levy on syötetty.

Toiminto voidaan valita myös kauko-ohjaimesta
painikkeella DISC MENU.

ö Help text (Yardim hatti)

Jos valitaan On, näkyyviin tulee selostus valikkoriviltä
valituista kuvakkeista.

ESIVALMISTELUT
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Katselun rajoittaminen sisältää seuraavat toiminnot:
Lapsilukko
Turvataso
Vaihda maa
Vaihda koodi

TÄRKEÄÄ!
– Philips ei vastaa levyjen katseluneston
toimivuudesta. Varmista, että omat levysi toimivat
Parental Controls –asetusten mukaisesti, ennen
kuin annat lasten käyttää laitetta.
– Joistakin DVD-levyistä puuttuu ikäkoodaus,
vaikka se on painettu levyn koteloon. Näille
levyille ikärajoitus ei toimi.

Lapsilukko (DVD/VCD)
Valmistajat eivät luokittele tai koodaa kaikkia DVD-levyjä.
Voit estää tietyn DVD-levyn toiston lukitsemalla sen
riippumatta sen ikäluokituksesta.

Levyn lukitseminen/lukituksen poistaminen

1 Paina painiketta SYSTEM MENU ja valitse menupalkista

 painamalla neljä kertaa painiketta 4.

2 Valitse Access control (Käyttökontonlli) valvonta
painikkeella 2.

3 Anna numeropainikkeilla (0-9) 4-numeroinen koodi.
Tarvittaessa anna koodi toisen kerran.

4 Siirry kohtaan Child lock (Lapsilukko) painikkeilla 3 4.

5 Valitse Ç (lukittu) tai É (lukitus poistettu) painamalla
painiketta 2 ja sen jälkeen 3 4.

6 Vahvista painikkeella OK.
➜ Nyt kiellettyjä levyjä ei voi toistaa ilman, että annetaan
ensin 4-numeroinen koodi.

7 Poistu menusta painamalla painiketta SYSTEM MENU.

Levyn toistaminen sen jälkeen, kun se on
lukittu

1 Syötä levy.
➜ “Child safe”-menu näytetään.

2 Sinua pyydetään syöttämään 4-numeroinen koodi
kohtaan Play once tai Play always.
➜ Jos valitaan Play once, levykelkassa oleva levy voidaan
toistaa.
➜ Jos valitaan Play always, levy vapautuu ja sitä voidaan
toistaa milloin vain, myös vaikka Lapsilukko on toiminnassa
Ç (lukittu).

Käyttökontonlli

KÄYTÖNVALVONTA

Huomaa:
– Soittimen muistiin mahtuu 120 vapautettua (‘Child
safe’) levynimikettä. Levy lisätään luetteloon, aina kun
valitaan ‘Play Always’.
– Joka kerta kun jokin ‘child safe’-levy toistetaan, se
liitetään luetteloon ylimmäksi. Kun luettelo on täynnä,
alimmainen putoaa pois, kun lisätään uusi levy.
– Kaksipuolisilla DVD-levyillä ja multi-volume VCD-levyillä
voi olla eri ID eri puolia tai osia varten. Kumpikin puoli on
silloin vapautettava erikseen.

Levyn toiston estäminen

1 Syötä levy.
➜ Toisto alkaa automaattisesti.

2 Paina painiketta 9 ilmaisimen { näkyessä.
➜ Ilmaisin | ilmestyy ja levy on nyt lukittu, eikä sitä voi
toistaa syöttämättä 4-numeroista koodia.
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Turvataso (DVD)
(vain alueen 1 soittimissa)
Mahdollistaa katselun rajoittamisen. Joillakin DVD-levyillä voi
olla katselunesto, joka koskee koko levyä tai vain tiettyjä
kohtauksia. Luokitusasteikko on 1-8 ja se or maakohtainen.
Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun tai näyttää
niiltä vaihtoehtoiset kohtaukset.

Toiston estävän tason asettaminen

1 Paina painiketta SYSTEM MENU ja valitse menupalkista

 painamalla neljä kertaa painiketta 4.

2 Valitse Access control (Käyttökontonlli) valvonta
painikkeella 2.

3 Syötä 4-numeroinen koodi.  Tarvittaessa syötä koodi
toisen kerran.

4 Siirry kohtaan Parental level (Turvataso) painikkeilla 3 4.

5 Valitse parhaillaan DVD-soittimessa olevalle DVD-levylle
taso 1 – 8 painamalla painiketta 2 ja sen jälkeen 3 4.

6 Vahvista painikkeella OK.

7 Poistu menusta painamalla painiketta SYSTEM MENU.

Luokitus - NO PARENT
Jos katselunestoa ei ole aktivoitu, kaikki levyt voidaan toistaa.

Luokitus – 1…8
Jos katselunestoksi on asetettu alle 8, vain alemman tai
saman tason levyt toistetaan, Esimerkiksi, jos laitteen asetus
on 6, vain ne levyt voidaan toistaa, joiden luokitus on 6, 4, 3
ja 1. Korkeamman luokituksen omaavia levyjä ei voi toistaa,
paitsi jos niillä on matalamman luokituksen omaavia
vaihtoehtoisia kohtauksia. Esimerkiksi levy voi olla sellainen,
että se on muuten kaikille sopiva ja luokitus on suurimmalta
osin 1. Mutta kuitenkin keskellä or kohtauksia, joiden
luokitus on 6 (ei lapsille sopivia).

Luokituksen selitykset
8 – Materiaali on tarkoitettu vain aikuisten

katsottavaksi grafiikan, seksin, väkivallan tai kielen
takia.

7 – Ei suositella alle 17-vuotiaiden katsottavaksi.
6 – Parental Guidance - Restricted; suositellaan, että

vanhemmat eivät anna alle 17-vuotiaiden lasten
katsoa ohjelmaa ilman aikuisen seuraa.

5 – Varattu.
4 – Ei sovellu alle 13-vuotiaille lapsille.
3 – Suositellaan vanhempien valvontaa.
2 – Varattu.
1 – General Audience; suositellaan kaikenikäisten

katsottavaksi.

Käytönvalvonta

KÄYTÖNVALVONTA

Vaihda maa (DVD)
1 Kun levyn toisto pysähtyy, paina painiketta SYSTEM

MENU ja valitse menupalkista  painamalla neljä kertaa
painiketta 4.

2 Valitse Access control (Käyttökontonlli) valvonta
painikkeella 2.

3 Anna 4-numeroinen koodi.

4 Siirry kohtaan Change country (Vaihda maa) painikkeilla
3 4.

5 Valitse maa painamalla painiketta 2 ja sen jälkeen 3 4.

6 Vahvista painikkeella OK.

Vaihda koodi (DVD/VCD)
1 Kun levy pysähtyy, paina painiketta SYSTEM MENU ja

valitse menupalkista  painamalla neljä kertaa painiketta 4.

2 Valitse Access control (Käyttökontonlli) valvonta
painikkeella 2.

3 Anna vanha 4-numeroinen koodi.

4 Siirry kohtaan Change code (Vaihda koodi) painikkeilla 3 4
ja vahvista painikkeella 2.

5 Anna uusi 4-numeroinen koodi.

6 Anna vahvistukseksi koodi toisen kerran.

Jos unohdat 4-numeroisen koodin

1 Valitse Access control (Käyttökontonlli).

2 Paina painiketta 9 neljä kertaa, kun 4-numeroista koodia
pyydetään, niin järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin
oletuskoodin.

3 Anna uusi 4-numeroinen koodi kaksi kertaa.
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Äänen säätö

TÄRKEÄÄ!
– Surround-tilavaikutelman kannalta on tärkeää,
että “Kytkennät” ja “Esivalmistelut” on tehty
huolellisesti loppuun.
– Keskikaiutin ja surround-kaiuttimet toimivat
vain silloin, kun järjestelmälle on valittu surround-
toiminto ja toistettava ohjelmamateriaali on
tallennettu tai lähetetään Dolby Digital, DTS tai
Dolby surround -äänenä.
– Stereolähetykset tai –tallenteet toistavat jotain
surround-kanavilta, silloin kun ne toistetaan
surround-toiminnossa. Sen sijaan monolähteet
eivät anna mitään ääntä surround-kaiuttimista.

Surround-toiminnon valinta
● Painamalla painiketta SURROUND toistuvasti valitse:

Multi-channel, 3D Sound tai stereo mode.
➜ Käytettävissä olevien surround-toimintojen määrä
riippuu kaiuttimien määrästä ja levyllä olevasta
äänimateriaalista. Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat seuraavat.

● Kun toistat SACD-levy, valitse painikkeella
SURROUND: SACD multi channel tai SACD stereo.

Multi-channel

–  Dolby Digital
Dolby Digital (käytetään myös nimitystä Dolby 5.1) MPEG Multichannel
antaa todentuntuisen ja dynaamisen äänentoiston aivan kuin
elokuvateatterissa. Oikea Dolby Digital –äänentoisto edellyttää kaikkien
viiden kaiuttimen (vasen/oikea etukaiutin, keskikaiutin, vasen/oikea
surround-kaiutin sekä subwoofer-kaiuttimen käyttämistä. Jokaisella
kanavalla on oma ainutlaatuinen tehtävänsä oikean äänen luomiseksi.
Vasen ja oikea etukaiutin sekä keskikaiutin toistavat yhdessä kahden
surround-kaiuttimen kanssa korkeat, matalat ja keskitaajuudet. Matala
jylinä, räjähdykset ja matalataajuiset tehosteet, jotka tunnet, tulevat
subwooferin kautta. DVD-levyjä löytyy runsaasti Dolby Digital –
menetelmällä tallennettuna.

–  DTS Surround
DTS Surround on elokuvateatterien surround-ääniformaatti, joka antaa
erinomaisen digitaalisen äänentoiston. DTS antaa korkeille äänille
puhtautta ja tarkkuutta. Parempi äänenlaatu johtuu rajoitetusta
äänensupistuksesta (3:1 eikä 11:1 niin kuin Dolby Digital) ja 20 bitin
resoluutiosta.

–  Dolby Surround
Dolby Surround –järjestelmä on kaksikanavainen analoginen formaatti,
joka tuottaa äänen neljän kaiutinkanavan kautta (vasen ja oikea
etukaiutin, keskikaiutin, surround-monokaiutin) kun käytetään Dolby Pro
Logic –dekooderia. Se on myös yhteensopiva stereojärjestelmien
kanssa, mutta silloin kuuntelijalla on vain kaksi äänikanavaa (vasen ja

oikea etukanava).

–  Matrix
Uusi surround-toistojärjestelmä, joka antaa hämmästyttävän runsaan ja
vaikuttavan viisikanavaisen surround-toiston (vasen/oikea etu, vasen/oikea

surround ja subwoofer).

3D Sound
Uusi surround-toistojärjestelmä, joka antaa hämmästyttävän runsaan ja
vaikuttavan surround-toiston vain kahden etukaiuttimen ja subwooferin
kautta.

Stereo
Kaikki ääni toistetaan vasemman ja oikean etukaiuttimen kautta. Tämä
on normaali stereotoisto.

Digitaalisen äänitoiminnon valinta
Digitaalisten äänitoimintojen avulla on mahdollista valita
erilaiset esisäädetyt asetukset, jotka muokkaavat
taajuusalueita valitun musiikkityylin mukaiseksi. Se parantaa
selvästi mielimusiikin tuomaa nautintoa.

● Valitse äänitoiminto painamalla toistuvasti painiketta
SOUND.

Kun toistat DVD/VCD-levyä tai TV/AV, valitse:
– CONCERT, DRAMA, ACTION tai SCI-FI

Kun toistat CD-/MP3-CD-/SACD- levyä tai
kuuntelet radiota tai lisälaitetta, valitse:
– CLASSIC, JAZZ, ROCK tai DIGITAL

Selkeän puheen valinta
Selkeä puhe -toiminto parantaa keski- ja surround-
kaiuttimen toistoa.

● Toiminto kytketään ja katkaistaan painamalla kauko-
ohjaimesta painiketta VOICE.

Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntämällä VOLUME-säädintä (tai painamalla
VOL +/-) voit lisätä tai pienentää äänenvoimakkuutta.

Vain Philips-televisiot
● Säädä television äänenvoimakkuutta painamalla kauko-

ohjaimesta painiketta TV  VOL +/-.

Kuuntelu kuulokkeella
● Liitä kuulokkeen pistoke laitteen edessä olevaan liitäntään

n.
➜ Kaiuttimet lakkaavat toimimasta.

Äänen tilapäinen katkaisu
● Paina painiketta MUTE.

➜ Toisto jatkuu ilman ääntä ja näkyviin ilmestyy "MUTE".

● Ääni palautetaan painamalla uudelleen painiketta MUTE.

Näytön himmentäminen
● Painamalla toistuvasti painiketta DIM voit valita näytön eri

kirkkaustasot.

Perustoiminnot

PERUSTOIMINNOT
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Tietoa levyistä

   
TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

● DVD-levyillä voi olla yksi tai useampi nimike, ja kussakin
nimikkeessä voi olla yksi tai useampi osa.

   
TRACK 1TRACK 2

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

● Video CD –levyillä voi olla yksi tai useampi kappale, ja
kussakin kappaleessa voi olla yksi tai useampi indeksi.

● Akemisen helpottamiseksi voit siirtyä helposti kappaleesta ja
indeksistä toiseen.

● Video CD –levyissä on Play Back Control (PBC), mikä
tarkoittaa ennalta levylle tallennettua määritettyä
toistojärjestystä (katso “VCD/SVCD-levyn erikoisuuksia”).

SACD Disc Types

Single layer Disc

Dual layer Disc Hybrid layer Disc

HD layer HD layer HD layerCD layer

● Super Audio CD –levyillä on vain kappaleita.
● Jos levyllä on SACD-tekstiä tai CD-tekstiä, se näytetään sekä

kuvaruutuun että soittimen etupaneeliin.
● Super Audio CD –levyjä on kolmenlaisia : yksikerros-,

kaksikerros- ja hybridilevyjä.
– Yksikerroslevyssä voi olla kumpaakin tietoa.
– Kaksikerroslevyssä voi olla kumpaakin tietoa, mutta
levylle mahtuu kaksinkertainen määrä.
– Hybridilevyssä voi olla kumpaakin tietoa, mutta lisäksi
siinä voi olla tavallinen CD-kerros, jolloin se voidaan toistaa
tavallisella CD-soittimella.

● Hybridilevystä (SACD- ja CD-kerrokset) soitin alkaa aina
toistaa SACD-kerrosta.

   

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

● Audio CD –levyissä on vain kappaleita.

Toisto

VAROITUS!
– Älä liikuta DVD-videota toiston aikana, ettet
vahingoita laitteistoa.
– Älä paina levykelkkaa äläkä laita levykelkkaan
mitään muuta kuin levy, muuten laitteen toiminta
saattaa häiriintyä.

1 Kytke järjestelmä toimintaan
painikkeella STANDBY ON/
ECO POWER y.

2 Avaa levykelkka painikkeella
OPEN/CLOSE.

3 Syötä levy etiketti puoli ylöspäin.

4 Sulje levykelkka painamalla
uudelleen painiketta
OPEN/CLOSE.
➜ Kestää hetken aikaa, kun laite tunnistaa levyn ja lukee
levyn valikon.

● Jotkut levyt käynnistyvät automaattisesti ja toiset näyttävät
kuvaruutuun Disc Contents -valikon. Jos valikko näytetään,
tee valintasi painikkeilla 3 4 1 2 ja vahvista painikkeella
OK tai valitse toisto numeropainikkeilla (0-9).

5 Aloita toisto painikkeella ÉÅ.

● SACD-, VCD- ja CD-levyjen toisto pysähtyy levyn lopussa.

Huomaa:
– Laite ei toista levyjä, joiden aluekoodi on eri kuin laitteen.
– (Ä) Jos estokuvake ilmestyy kuvaruutuun painiketta
painettaessa, se tarkoittaa, että toimintoa ei voi käyttää
syötetylle levylle.

Toiston keskeytys
1 Paina painikettaÉÅ.

➜ Kuva pysähtyy ja ääni lakkaa kuulumasta.

2 Toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta ÉÅ.

Toiston lopetus
● Paina painiketta Ç.

Käyttö

KÄYTTÖ

POWER ON/OFF
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Toiston jatkaminen viimeisimmästä
pysäytyskohdasta (DVD/VCD)

● Painamalla painiketta RESUME voidaan jatkaa toistoa siitä
kohdasta, johon se pysäytettiin (tämä koskee vain viittä
viimeksi soitettua DVD/VCD-levyä).

Toiston jatkamisen peruuttaminen ja
aloittaminen levyn alusta

1 Pysäytystoiminnossa: paina painiketta Ç.

2 Aloita toisto alusta painamalla painiketta ÉÅ.

Huomaa:
– Toiston jatkaminen pysäytyskohdasta koskee myös VCD- ja
SVCD-levyjä.
– Toiston jatkaminen pysäytyskohdasta ei ehkä toimi kaikilla
levyillä.

Siirto toiseen kappaleeseen/osaan
● Painamalla toistuvasti painiketta S tai T voidaan

toistossa siirtyä taaksepäin tai eteenpäin. Jokainen painallus
siirtää toiston edellisen tai seuraavan kappaleen/osan.

Huomaa:
– Jos on valittu REPEAT-toiminto, painikkeen S tai T
painaminen toistaa uudelleen saman kappaleen/osan.

Paluu saman kappaleen/osan alkuun kesken
toiston

● Paina painiketta S kerran.

Siirtyminen suoraan johonkin kappaleeseen/
osaan

● Anna halutun kappaleen/osan numero
numeropainikkeilla (0-9).

Pikahaku
1 Pikahaku taaksepäin tai eteenpäin aloitetaan painamalla

painiketta S tai T noin kaksi sekuntia.
Hakunopeus kasvaa, kun painiketta S tai T pidetään
taas painettuna.

2 Normaali toisto palautetaan painikkeellaÉÅ .

Uusinta
Uusinta voidaan valita vain toiston aikana.

DVD-levyt – osan/nimikkeen/levyn uusinta
● Valitse painamalla toistuvasti painiketta REPEAT :

➜ “REPEAT CHAPTER” – osan uusinta.
➜ “REPEAT TITLE” – nimikkeen.
➜ “REPEAT DISC” – levyn uusinta.

VSVCD/VCD/SACD/CD – Kappaleen/levyn
uusinta

● Valitse painamalla toistuvasti painiketta REPEAT :
➜ “REPEAT TRACK” – saman kappaleen uusinta.
➜ “REPEAT DISC” – koko levyn uusinta.

Uusinnan peruuttaminen
● Valitse “REPEAT OFF” painamalla toistuvasti painiketta

REPEAT

Huomaa:
– Uusinta ei ehkä toimi oikein joillakin DVD-levyillä.
– VCD-levyillä uusinta ei ole mahdollinen PBC-toiston
aikana.

Jakson A-B uusinta
Voit toistaa yhä uudelleen osasta /kappaleesta tietyn
jakson.

1 Aloita toisto painikkeella ÉÅ.

2 Kun toisto on edennyt siihen kohtaan, josta haluat
uusinnan alkavan, paina painiketta REPEAT A-B.

3 Kun toisto on edennyt siihen kohtaan, johon haluat uusinnan
päättyvän, paina uudelleen painiketta REPEAT A-B.
➜ Jakso toistetaan nyt jatkuvasti uudelleen.

4 Normaali toisto palautetaan painamalla uudelleen
painiketta REPEAT A-B.

Suosikkikappaleiden ohjelmointi
(Audio CD)
Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä
ohjelmoimalla toistettavien kappaleiden järjestyksen.
Muistiin mahtuu 20 kappaletta.

1 Kytke ohjelmointitoiminto valitsemalla kuvake tai
painamalla painiketta PROG pysäytystoiminnossa.
➜ “X? PROGRAM” tulee näkyviin.

2 Syötä haluamasi kappaleen numero S / T tai
numeropainikkeilla (0-9).
➜ Jos yrität ohjelmoida yli 20 kappaletta, " PROGRAM
FULL" tulee näkyviin.

3 Tallenna kappale muistiin painikkeella OK tai PROG.
✬ Tallenna lisää kappaleita toistamalla vaiheita 2-3.

4 Ohjelmoitu toisto aloitetaan painikkeella ÉÅ .

5 Lopeta toisto tai poistu ohjelmointitoiminnosta painamalla
painiketta Ç kerran.

6 Ohjelma poistetaan muistista painamalla uudelleen
painiketta Ç.

KÄYTTÖ
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DVD/VCD-levyjen
erityisominaisuuksia
Useita toimintoja voidaan käyttää suoraan kuvaruudussa
olevien valikkorivien avulla keskeyttämättä toistoa. (paitsi
Setup-menu ( ), katso “Järjestelmän asennus (DVD)”).

Siirtyminen valikkoriville
1 Paina painiketta SYSTEM MENU.

➜ Valikkorivi näytetään kuvaruudun yläreunaan.

Vasemmalta,
User Preference Settings (Omat asetukset) ™
Subtitle Language (Nykyinen tekstityskieli) ™
Audio Language (Nykyinen puhekieli) ™
Smart Colour (SmartColour) ™ Sound mode (Åanitila)

Vasemmalta ,
Frame by Frame (Kuva kuvalta) ™ Slow Motion
(Hidastus) ™ Scan Speeds (Selausnopeudet) ™
Camera Angle (Kamerakulma) ™ Enlarge Picture
Kuvan suurennus)

Vasemmalta,
Title (Nimike) ™ Chapter (Osa) ™ Time Search
(Aikahaku) ™ Favourite Track Selection
(Suosikkikappaleiden valinta)

2 Liiku valikkorivillä painikkeella 1   2.

3 Valitse painikkeilla 1  2 3 4 ja vahvista painikkeella OK.

4 Poista menu painamalla uudelleen painiketta
SYSTEM MENU.

TÄRKEÄÄ!
– Levyn formaatista riippuen jotkut toiminnot
voivat olla erilaisia tai rajoitettuja. Katso
toistettavan levyn kotelosta.
– Nykyinen tekstityskielen, Nykyinen puhekieli,
Smart-värin ja -Äänitila muuttaminen
menupalkista koskee vain nykyistä levyä, se ei
muuta käyttäjän tekemiä Omat asetukset.

Tekstityskielen vaihtaminen (DVD)
Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita
tekstityskieliä.

● Valitse valikkoriviltä  ja valitse kieli painikkeella 3 4.

Ääniraidan kielen vaihtaminen
Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita erikielisiä
ääniraitoja.

● Valitse valikkoriviltä  ja valitse kieli painikkeella 3 4.

VCD-levyt :
● Valitse painikkeella 3 4 haluamasi audiokanavat

äänentoistolle:
LEFT VOCAL ™ RIGHT VOCAL ™ STEREO ™
LEFT VOCAL

Huomaa:
– Jos haluamasi kieltä ei tule, vaikka painat painiketta monta
kertaa, tarkoittaa se sitä ettei kyseistä kieltä ole levyllä.

Kaiuttimien surround-toiston
muuttaminen

● Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeilla 3 4
järjestelmän toisto-ominaisuuksia vastaava surround-
toiminto: Multichannel, 3D Sound tai Stereo.

Kuva kuvalta toisto

1 Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeella 4.
➜ Toisto taukoaa.

2 Valitse edellinen tai seuraava kuva painikkeella 1  2.

3 Normaali toisto palautetaan painikkeella ÉÅ.

Hidastettu toisto

1 Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeella 4.

2 Valitse hidastusnopeus painikkeilla 1  2.

(1 = taaksepäin) –1, –1/2, –1/4, –1/8
(2 = eteenpäin) +1/8, +1/4, +1/2, +1

3 Normaali toisto palautetaan painikkeella ÉÅ.

Huomaa:
– Ääni ei kuulu hidastuksen aikana.
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Tietyn kohdan haku

1 Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeella 4.

2 Valitse hakunopeus painikkeilla 1 2.

(1 = taaksepäin) –32, –8 , –4
(2 = eteenpäin) +4, +8, +32

3 Normaali toisto palautetaan painikkeellaÉÅ.

Huomaa:
– Ääni häviää joidenkin pikahakunopeuksien aikana.

Katselu eri kuvakulmasta (DVD)
Joillakin DVD-levyillä on kohtauksia, jotka on kuvattu eri
kamerakulmista. Kuvakulmien valittavuus riippuu levyn
formaatista. Katso mahdollisuudet DVD-levyn kotelosta tai
levyn menusta.

● Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeella 3 4.
➜ Toisto vaihtuu valitulle kuvakulmalle.

Zoomaus lähelle
Toiminnolla on mahdollista suurentaa kuvaa kuvaruudussa ja
panoroida suurennettua kuvaa.

1 Siirry valikkorivillä kohtaan 

2 Kytke painikkeilla 3 4 ZOOM-toiminto ja valitse zoom-
kerroin: 1.33 tai 2 tai 4.

Suurennetun kuvan siirto kuvaruudussa
3 Vahvista valinta painikkeella OK.

➜ Panoroinnin kuvake ilmestyy kuvaruutuun.

4 Siirrä painikkeilla 1  2 3 4 zoomattua kuvaa vasemmalle,
oikealle, ylös ja alas.

5 Kun painiketta OK on painettu, vain panoroitu kuva näkyy
kuvaruudussa.

6 ZOOM-toiminnosta poistutaan valitsemalla valikkorivillä
zoom-kertoimen asetukseksi “Off” (kerroin 1).

Siirto toiseen nimikkeeseen/osaan
Joillakin levyillä on enemmän kuin yksi nimike tai osa. Jos
levylle on tallennettu nimike- tai osavalikko, voit aloittaa
toiston valitsemastasi kohdasta.

1 Valitse valikkoriviltä  (Nimike) tai  (Osa).

2 Valitse nimike/osanumero painikkeilla 3 4.
➜ Toisto alkaa automaattisesti.

Huomaa:
– Joillakin levyillä nimikkeen tai osan valinta ei ole mahdollista.

Toiston aloitus tietystä kohdasta
Toiminnolla on mahdollista aloittaa toisto annetun ajan
perusteella.

1 Siirry valikkorivillä kohtaan  ja valitse painikkeella 4.
➜ Toisto taukoaa.
➜ Kuvaruutuun ilmestyy aikalaatikko, jossa näkyy toistuvan
levyn kuluva aika.

2 Anna tunnit, minuutit ja sekunnit vasemmalta oikealle
aikaruutuun käyttäen numeropainikkeilla (0-9).
➜ Aina kun yksi kohta on syötetty, seuraava kohta syttyy.

3 Aloita levyn toisto valitusta ajasta painamalla painiketta OK.

Huomaa:
– Tämä ei ole mahdollista kaikilla levyillä.
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FTS-toiminto (Favourite Track Selection)
– FTS-toiminnossa on mahdollista tallentaa soittimen muistiin

tietyltä levyltä suosimiasi nimikkeitä ja osia (DVD) sekä
kappaleita ja indeksejä (VCD).

– FTS-ohjelma voi sisältää enimmillään 20 kohtaa (nimikettä,
osaa jne.).

– FTS-ohjelma tallentuu luetteloon ylimmäksi, kun toisto
aloitetaan. Kun luettelo on täynnä, uusi ohjelma korvaa
luettelossa alimpana olevan.

– Ohjelma voidaan valita ja toistaa milloin tahansa.

FTS-ohjelman koostamista varten on
valittava FTS-menu

1 Paina painiketta SYSTEM MENU.

2 Siirry valikkoriville  ja aloita valinta painikkeella 4.
➜ FTS-menu näytetään.

3 Menu poistetaan painamalla uudelleen painiketta
SYSTEM MENU.

DVD

FTS

Title

Chapter

Program

 VCD

FTS

Title

Index

Program

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia FTS-
menussa:

Nimikkeiden/kappaleiden tallennus

1 ValitseTitle painikkeella 4.

2 Valitse nimikkeen numero painikkeella 1 2 ja tallenna
muistiin painikkeella OK.
➜ Nimikkeen numero lisätään ohjelmaluetteloon.

● Jos haluat tallentaa kaikki nimikkeet, paina painiketta OK.

KÄYTTÖ

Osien/ indeksien tallennus

1 Kohdassa Title siirry nimikkeen numeron kohdalle
painikkeilla 1  2 ja aloita valinta painikkeella 4.
➜ Nimikkeen numero on merkitty ja korostus siirtyy
tämän nimikkeen ensimmäisen osan numeroon.

2 Valitse painikkeilla 1  2 osan numero ja tallenna muistiin
painikkeella OK.
➜ Valittu nimike/osa lisätään ohjelmaluetteloon.

FTS-ohjelman kytkentä/katkaisu

● Siirry kuvaruudussa kohtaan FTS ja valitse painikkeilla 1 2

On tai Off.

TAI

● Paina soittimesta painiketta PROG ja valitse On tai Off.

FTS-ohjelman poistaminen

1 Valitse Program painikkeella 4 .

2 Valitse numero painikkeilla 1 2 ja poista painikkeella OK.

Kaikkien FTS-ohjelmien poisto

1 Valitse Clear all painikkeella 4.

2 Poista painikkeella OK.

DVD-levyn sisällön tarkistus
1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC MENU.

➜ Jos toistuvalla nimikkeellä on valikko, tämä ilmestyy
kuvaruutuun. Muussa tapauksessa näytetään levyn valikko.

2 Valitse nimike tai osa painikkeilla 1 2 3 4 ja paina sen
jälkeen painiketta ÉÅ  tai OK.
➜ Valitun nimikkeen tai osan toisto alkaa.

● Menu poistetaan painamalla uudelleen painiketta
DISC MENU.

Huomaa:
– Toiminnossa voi olla eroja DVD-levystä riippuen.
– Joillakin DVD-levyillä ei ole mahdollista valita nimikettä tai
osaa.
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VCD/SVCD-levyjen
erityisominaisuuksia

PBC-toiminnon (PBC-toisto)
PBC-toistossa on mahdollista toistaa Video CD –levyjä
interaktiivisesti seuraamalla näytettyä valikkoa.

PBC-toiston kytkentä /katkaisu
● Toiston ollessa pysäytettynä valitse painikkeella

DISC MENU “PBC ON” tai “PBC OFF”.

Levyn toistaminen PBC-toiminnossa Jos PBC-
toiminnon asetus on Off

● Kun levy syötetään levykelkkaan, sen toisto alkaa
automaattisesti.

Jos PBC-toiminnon asetus on On
● Kun levy syötetään levykelkkaan, PBC-menu (jos sellainen

on) ilmestyy valintaa varten kuvaruutuun..

● Painikkeen DISC MENU painaminen toiston aikana
palauttaa PBC-menun.

Huomaa:
– PBC-toistossa ei voi käyttää toimintoja  TIME SEARCH ja
REPEAT.

SACD-, MP3- ja CD-levyjen
erityisominaisuuksia

Tekstitietoa
● Joissakin CD-, SACD- tai MP3-levyissä voi olla tekstitietoa

(esim. kappaleen nimi, albumin nimi, esittäjän nimi ym.), joka
näytetään kuvaruutuun toiston aikana.

 

CD

MP3-levyjen erityisominaisuuksia

Tuetut MP3-CD formaatit

– ISO 9660 formaatit
– Enintään 30 merkkiä
– Enimmillään hakemisto on 8 tasoa
– Albumien enimmäismäärä on 32
– Tuettu VBR bittinopeus
– Tuetut näytetaajuudet MP3-levylle ovat : 32 kHz,

44,1 kHz, 48 kHz
– Tuetut MP3-levyn bittinopeudet ovat: 96, 112, 128,

256 (kbps)

KÄYTTÖ

MP3-tiedostojen lataaminen Internetistä tai laulujen
kopioiminen laillisilta levyiltä on herkkä prosessi.

Äänen-
laatu

Siirton-
opeus Tiivistyssuhde n.

MP3-CD-levyn 
kokonaiskesto n. Huomautuksia

AM radio

FM radio

Lähes CD-
tasoinen

CD-
tasoinen

CD*

CD*

32 kbit/s

64 kbit/s

96 kbit/s

128 kbit/s

256 kbit/s

320 kbit/s

40 : 1

20 : 1

15 : 1

10 : 1

5 : 1

3 : 1

40 t

20 t

15 t

10 t

5 t

3 t

Äänenlaatu heikkenee huomattavasti 
– ei suositella

Äänenlaatu ja tiivistyssuhde 
tasapainossa

Tiivistyssuhde heikko – CD-levyt 
parempi vaihtoehto

Satunnaisten ‘hypähdysten’ esiintyminen MP3-levyjä
kuunneltaessa on normaalia.

Lisähuomautuksia MP3-levyjen toistosta

– SDMI—standardin mukaisesti digitaalinen lähtöliitäntä on
kytketty pois toistettaessa MP3-levyjä.
– Digital Audio MP3 (DAM) –tallennustekniikasta johtuen
vain digitaalinen musiikki toistuu.
– Levyn lukuaika saattaa ylittää 10 sekuntia yhdelle levylle
koottujen laulujen suuren määrän takia.
– Multisession-levyjen toistossa saattaa esiintyä
poikkeuksia.

Albumin/nimikkeen valinta
1 Valitse albumi painamalla jatkuvasti painikkeita S / T.

2 Valitse kappale painamalla toistuvasti painiketta S / T.

● Voit myös valita kappaleen suoraan numeropainikkeilla
(0-9).
➜ Toiston aikana numeropainikkeita käytetään kappaleen
valintaan.
➜ Kun toisto on pysäytetty, numeropainikkeita käytetään
albumin valintaan.

Audio Disc Mode

Album Track TimePlay

4 --/--- -.--.--

MP3

Vain seuraavat toiminnot ovat mahdollisia MP3-levyille.
– STOP / PLAY / PAUSE
– SKIP NEXT / PREVIOUS
– REPEAT (TRACK / ALBUM / DISC)

Uusintatoisto
● Valitse uusinta painamalla kauko-ohjaimesta toistuvasti

painiketta REPEAT :
➜ “REPEAT TRACK” – saman kappaleen uusinta.
➜ “REPEAT ALBUM” – saman albumin uusinta.
➜ “REPEAT DISC” – koko levyn uusinta.

Uusinnan peruuttaminen
● Valitse “REPEAT OFF” painamalla painiketta REPEAT.
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Plug & Play
Plug & Play toiminto tallentaa muistiin automaattisesti kaikki
kuultavissa olevat RDS asemat ja muut radioasemat.

Ensiasennus/virran kytkentä

1 Kun virta kytketään laitteeseen ensi kerran, näyttöön syttyy
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

2 Aloita asennus painamalla laitteesta painiketta ÉÅ.
➜ Näyttöön syttyy "INSTALL TUNER" ja sen jälkeen
"AUTO PROGRAM".
➜ Riittävän voimakkaat radioasemat tallennetaan muistiin
automaattisesti ensin ULA-alueelta ja sitten KA-alueelta.
Heikot RDS asemat tallennetaan ehkä myöhemmille
muistipaikoille.
➜ Kun kaikki vastaanotetut radioasemat on tallennettu
muistiin tai kun kaikki 40 muistipaikkaa ovat täynnä, viimeksi
esiviritetty radioasema (tai ensimmäinen RDS asema) alkaa
kuulua.

3 Jos ensimmäisellä pikavalintanumerolla on RDS-
asema, laite asettaa seuraavaksi RDS-kellon.
➜ "Näyttöön syttyy "INSTALL TIME" ja sen jälkeen
"SEARCH RDS TIME" .
➜ Kun RDS-aika on luettu, näyttöön ilmestyy "RDS TIME"
ja kellonaika tallennetaan muistiin.
➜ Jos RDS asema ei lähetä RDS aikaa 90 sekunnin
kuluessa, ohjelma keskeytyy automaattisesti ja näyttöön
syttyy “NO RDS TIME”.

● Jos ensimmäisestä muistipaikasta ei löydy RDS asemaa;
➜ Asennus päättyy automaattisesti.

Plug & Play uudelleenasennus

1 Paina laitteesta valmiustilassa paina laitteesta
painiketta ÉÅ     niin kauan, kunnes näyttöön syttyy
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

2 Aloita asennus painamalla uudelleen painiketta ÉÅ .
➜ Kaikki muistiin aikaisemmin viritetyt radio-asemat
korvataan uusilla.

Pois Plug & Play
● Paina laitteesta painiketta Ç.

➜ Jos Plug & Play asennusta ei viedä loppuun, toiminto
alkaa uudelleen alusta, kun virta seuraavan kerran kytketään.

Huomaa:
– Jos Plug & Play -asennuksessa ei löydy stereotaajuutta,
näyttö kehottaa tarkistamaan antennin " CHECK ANTENNA".
– Jos Plug & Play -asennuksessa ei paineta mitään
painiketta 15 sekuntiin, laite poistuu automaattisesti Plug &
Play toiminnosta.

Radiovastaanotto

Radioasemien viritys
1 Valitse TUNER-toiminto painikkeella SOURCE (tai kauko-

ohjaimesta painikkeella TUNER.

2 Valitse painamalla uudelleen painiketta TUNER aaltoalue:
FM tai MW.

3 Paina painiketta S tai T niin kauan kunnes taajuus
alkaa vaihtua, vapauta silloin painike.
➜ Järjestelmä virittää automaattisesti seuraavan
voimakkaan radioaseman.

● Kun virität heikkoa asemaa, paina painiketta S tai T
lyhyesti niin monta kertaa, kunnes vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.

4 Toista tarvittaessa vaihetta 3, kunnes löydät haluamasi
aseman.

Pikavalittavien asemien
tallennus
Voit tallentaa muistiin 40 pikavalittavaa asemaa.

Pikavalittavien radioasemien automaattinen
tallennus halutusta numerosta alkaen

1 Valitse Tuner-toiminnossa haluamasi pikavalintanumero
painamalla painiketta 1 tai 2 tai käyttämällä
numeropainikkeita (0-9).

2 Paina painiketta PROG niin kauan kunnes näytetään “
AUTO PROGRAM”.
➜ Jos jokin radioasema on jo tallennettu jollekin
pikavalintanumerolle, sitä ei tallenneta uudelleen toiselle
numerolle.
➜ Jos pikavalintanumeroa ei valita, automaattinen tallennus
alkaa pikavalintanumerosta (1) ja kaikki aikaisemmin
tallennetut asemat korvataan uusilla.

Pois pikavalintojen tallennuksesta
● Paina laitteesta painiketta PROG tai Ç.

Suosikkiasemien tallennus pikavalinnoille
1 Viritä haluamasi radioasema (katso kohtaa “Radioasemien

viritys”).

2 Paina painiketta PROG kaksi kertaa.
➜ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.

3 Laitteen ollessa viritintoiminnossa valitse haluamasi
pikavalintanumero kauko-ohjaimesta painikkeella 1 tai 2 tai
suoraan numeropainikkeilla (0-9).

4 Tallenna asema muistiin painamalla uudelleen painiketta
PROG.

● Tallenna muut radioasemat toistamalla vaiheita 1–4.

5 Poistu painamalla painiketta Ç.

Huomaa:
– Jos yrität ohjelmoida yli 40 radioasemaa,
"PROGRAM FULL" tulee näkyviin.
– Jos ohjelmoinnin aikana ei paineta mitään painiketta 15
sekuntiin, järjestelmä poistuu ohjelmointitoiminnosta
automaattisesti.

RADIOVASTAANOTTO
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TÄRKEÄÄ!
Eco Power –valmiustilassa ei ole mahdollista
näyttää kellonaikaa tai aktivoida kello/ajastin-
toimintoa.

Kellon asetus
Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin
näyttötoiminto (esim. "12:00 AM" tai "00:00").

1 Paina valmiustilassa painiketta CLOCK•TIMER kerran.

● Ohjelmalähdetoiminnossa (esim. DISC tai TUNER),
painiketta CLOCK•TIMER on painettava kaksi kertaa.

2 Valitse kellotoiminto painamalla painiketta PROG
toistuvasti.
➜ “12:00 AM“ tai “00:00“-ilmaisin alkaa vilkkua.

3 Aseta tunnit ja minuutit painamalla painiketta S tai T.
Nopeus kasvaa painettaessa jatkuvasti painiketta
S tai T.

4 Tallenna asetus muistiin painamalla uudelleen painiketta
CLOCK•TIMER.
➜ Kello alkaa käydä.

Pois tallentamatta asetusta muistiin
● Paina laitteesta painiketta Ç.

Kellon katsominen jonkin ohjelmalähteen
toimiessa

● Paina painiketta CLOCK•TIMER.
➜ Kellonaika näkyy muutaman sekunnin.
➜ Jos kelloa ei ole asetettu, näytössä näkyy "--:--".

Huomaa:
– Kellon asetus häviää muistista, kun verkkojohto irrotetaan
pistorasiasta tai jos sattuu sähköhäiriö.
– Jos kellon asetuksen aikana ei paineta mitään painiketta
90 sekuntiin, laite poistuu kellonasetustoiminnosta
automaattisesti.

Pikavalittavien radioasemien
kuuntelu

● Laitteen ollessa viritintoiminnossa valitse haluamasi
pikavalintanumero kauko-ohjaimesta painikkeella 1 tai 2 tai
suoraan numeropainikkeilla (0-9).
➜ Pikavalintanumero, aseman taajuus ja aaltoalue
näytetään.

Radioaseman poistaminen
pikavalinnasta

1 Valitse poistettava radioasema painamalla kauko-ohjaimesta
painiketta 1 tai 2 tai käyttämällä numeropainikkeita
(0-9).

2 Paina laitteesta painiketta Ç niin kauan kunnes näytetään
“ PRESET DELETED”.
➜ Poistettu radiotaajuus jää näyttöön.
➜ Kaikkien muiden numeroltaan suurempien pikavalittavien
radioasemien numero pienenee yhdellä.

● Jos haluat poistaa muita radioasemia toista vaiheita 1–2.

RADIOVASTAANOTTO / KELLO/AJASTIN

Radiovastaanotto Kello/Ajastin
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Ajastimen asetus
Laite voi kytkeä DISC tai  TUNER virittimen  automaattisesti
toimintaan asetettuna aikana toimien näin samalla
herätyskellona.

TÄRKEÄÄ!
– Varmista ennen ajastimen asetusta, että
kellonaika on oikea.
– Ajastin alkaa toimia heti kun sen aika on
asetettu.
– Ajastimen äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen
minimitasosta tasolle 12 tai viimeksi valitulle
tasolle.

1 Valitse ajastintoiminto painamalla painiketta CLOCK•TIMER
yli kaksi sekuntia.
➜ Kelloajastin ja  alkavat vilkkua.

2 Valitse ohjelmalähde painamalla toistuvasti painiketta
SOURCE (tai kauko-ohjaimesta DISC tai TUNER).
➜ “DISC XX:XX" tarkoittaa, että on valittu DISC-
toiminto.
➜ “TUNER XX:XX” tarkoittaa, että on valittu viritintoiminto.

3 Aseta tunnit ja minuutit painamalla painiketta S tai T.
Nopeus kasvaa painettaessa jatkuvasti painiketta
S tai T.

4 Tallenna kytkentäaika muistiin painikkeella CLOCK•TIMER.
➜ Näyttöön syttyy asetettu aika “XX:XX“ ja valittu
ohjelmalähde.
➜  -ilmaisin pysyy näytössä.

● Valittu ohjelmalähde alkaa toiston ennalta asettuun aikaan.
➜ Jos ohjelmalähteeksi on valittu DISC, ajastin herättää
toistamalla levyn ensimmäisen kappaleen tai ohjelmoidun
kappaleen. Jos levykelkka on tyhjä, laite vaihtaa
viritintoiminnolle.
➜ Jos ohjelmalähteeksi on valittu Tuner, ajastin herättää
toistamalla viimeksi viritetyn radioaseman ohjelmaa.

Huomaa:
– Jos ajastimen asetuksen aikana ei paineta mitään
painiketta 90 sekuntiin, laite poistuu toiminnosta
automaattisesti.

Ajastimen toiminnan katkaiseminen
1 Valitse ajastintoiminto painamalla painiketta

CLOCK•TIMER yli kaksi sekuntia.

2 Peruuta ajastimen toiminta painamalla ajastintoiminnossa
laitteesta painiketta Ç.
➜  häviäää näytöstä ja "TIMER OFF" näytetään.

Ajastimeen viimeksi asetetun ajan ja
ohjelmalähteen kytkentä

1 Valitse ajastintoiminto painamalla painiketta CLOCK•TIMER
yli kaksi sekuntia.

2 Tallenna aloitusaika painamalla uudelleen painiketta
CLOCK•TIMER.
➜ Ajastimen viimeisin asetus näytetään muutaman
sekunnin ajan ja näyttöön syttyy  .

Uniajastimen asetus
Uniajastimen avulla on mahdollista kytkeä järjestelmä
valmiustilaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.

1 Valitse aika painamalla toistuvasti painiketta SLEEP.
➜ Valittavissa on seuraavat ajat (minuutteina):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™ OFF ™ 15...
➜ Näyttöön syttyy "SLEEP XX" tai "SLEEP OFF".  "XX"
tarkoittaa aikaa minuutteina.

2 Kun haluamasi aika on näkyvissä, lakkaa painamasta
painiketta SLEEP.
➜ Uniajastin on nyt asetettu. Näytössä näkyy 10 viimeisen
sekunnin kuluminen, ennen kuin laite vaihtaa valmiustilaan.

"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9" ™
"SLEEP 1" ™ "SLEEP"

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
uniajastimen asetuksen jälkeen

● Paina kerran painiketta SLEEP.

Uniajastimen ajan muuttaminen
● Paina uudelleen painiketta SLEEP jäljellä olevan ajan ollessa

näkyvissä.
➜ Näytössä näkyy seuraava valittavissa oleva aika.

Uniajastimen katkaisu
● Paina toistuvasti painiketta SLEEP, kunnes “SLEEP OFF“

näkyy tai paina painiketta STANDBY ON.

KELLO/AJASTIN

Kello/Ajastin
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VAHVISTINOSA
Lähtöteho
    Stereotoiminto ................................................................................ 2 x 40 W RMS
    Surround-toiminto ............................................................... 40 W RMS/kanava
Harmoninen särö ..................................................... 10% nimellisteholla (1 kHz)
Taajuusvaste ....................................................................... 100 Hz – 30 kHz/±3 dB
Häiriöetäisyys ....................................................................................... > 65 dB (CCIR)
Tuloherkkyys
- Aux In ..................................................................................................................... 880 mV
- Digital In .......................................................................................................... IEC 60958
- TV In ....................................................................................................................... 350 mV

VIRITINOSA
Aaltoalue ..................................  ULA 87,5 – 108 MHz (50 kHz:n porrastus)
............................................................ MW 531 – 1602 kHz (9 kHz:n porrastus)
26 dB vaimennusherkkyys .....................................................................  ULA 20 dB
26 dB vaimennusherkkyys ......................................................... MW 3162 µV/m
Peilitaajuusvaimennus .................................................................................ULA 25 dB
................................................................................................................................ MW 28 dB
Välitaajuusvaimennus ..................................................................................ULA 60 dB
................................................................................................................................ MW 24 dB
Häiriöetäisyys ..................................................................................................ULA 60 dB
................................................................................................................................ MW 40 dB
MW-vaimennus .............................................................................................ULA 30 dB
Harmoninen särö ................................................................................ ULA Mono 3%
...................................................................................................................... ULA Stereo 3%
...................................................................................................................................... MW 5%
Taajuusvaste .............................................................. ULA 63 Hz – 10 kHz/±6 dB
Stereo-erotus .............................................................................. ULA 26 dB (1 kHz)
Stereokynnys ............................................................................................... ULA 23,5 dB

DVD-OSA
Laser . ..................................................................................................................  Puolijohde
Levyn halkaisija ............................................................................................... 12cm/8cm
Videokoodaus ...................................................................................................... MPEG-2
Video D/A-muunto ............................................................................................... 10 Bits
Signaalijärjestelmä ........................................................................................ PAL/NTSC
Kuvakoko ................................................................................................................ 4:3 /16:9
Video-häiriöetäisyys ............................................................................ 56 dB (minimi)
Composite Video -lähtö .................................................................... 1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-lähtö ................................................................................... Y - 1,0 Vp-p, 75 Ω
........................................................................................................... C - 0,286 Vp-p, 75 Ω
SCART Video -lähtö ....................................................... R /G/B - 0,7 Vp-p, 75 Ω
Audio D/A-muunto ......................................................................... 24 Bits / 96 kHz
Taajuusvaste .................................................................... 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
................................................................................................... 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
................................................................................................... 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digitaalinen lähtö ....................................................................... SPDIF koaksiaalinen
SACD D/A-muunnin ............................................................................................. DSD
SACD-rajataajuus ................................................................................................. 30 kHz

MUUTA
Käyttöjännite ................................................................................ 220 – 240 V/50 Hz
Tehontarve ................................................................................................................ 160 W
Eco Power -valmiustila ...................................................................................  < 0,5 Ω
Mitat (l x k x s) ...................................................... 390 mm x 73 mm x 360 mm
Paino ................................................................................................................................ 5,8 kg

IR-KAUKO-OHJAIN
Toimintasäde .............................................................................................................. > 8 m
Painikkeiden määrä ......................................................................................................... 45
Paristo (1,5V) ......................................................................................................... AA x 2

KAIUTTIMET
Etukaiuttimet/Takakaiuttimet (surround)
Järjestelmä (etu) ....................................................................................... 2-tie suojattu
Järjestelmä (surround) ............................................................... 2-tie suojaamaton
Impedanssi ........................................................................................................................ 6 Ω
Kaiutinelementit ........................................... 3” woofer, 2” x 3” ribbon tweeter
Mitat (l x k x s) ........................................................ 89 mm x 270 mm x 41 mm
Paino ....................................................................................................................... 0,4 kg/kpl

keskikaiutin
Järjestelmä .................................................................................................... 2-tie suojattu
Impedanssi ........................................................................................................................ 6 Ω
Kaiutinelementit .................................. 2 x 3” woofer, 2” x 3” ribbon tweeter
Mitat (l x k x s) ........................................................ 286 mm x 95 mm x 67 mm
Paino ................................................................................................................................ 0,9 kg

SUBWOOFER
Subwoofer (ei magneettisesti suojattu malli) ......... 6,5” wOOx-tekniikka
Lähtöteho ......................................................................................... 100 W (4 Ω, DIN)
Harmoninen särö ..................................................................................... 10%/100 Hz
Toiston taajuusvaste ......................................................................... 30 Hz – 150 Hz
Vaihekytkin ............................................................................................................... 0O, 180O

Tuloherkkyys (Subwoofer-tulo) ........................................................... 200 mVrms
Käyttöjännite ................................................................................ 220 – 240 V/50 Hz
Tehontarve ............................................................................. 53 W (1/8 nim.teholla)
Mitat (l x k x s) ................................................... 195 mm x 462 mm x 263 mm
Paino ................................................................................................................................ 8,9 kg

Oikeus muutoksiin varataan

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT
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Tarkistusluettelo
VAROITUS!
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä sen jälkeen takuu ei ole voimassa. Älä avaa koteloa
sähköiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, käy ensin läpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei
ratkea näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai huoltoliikkeestä.

Ongelma Ratkaisu

Virtaa ei tule. – Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa.
Ei kuvaa. – Valitse televisiosta oikea videokanava.

– Tarkista, että televisio on kytketty toimintaan.
– Tarkista videokytkennät.

Vääristynyt tai huono kuva. – Joskus kuvassa voi näkyä vähäistä vääristymistä. Tämä ei välttämättä ole vika.
– Puhdista levy.
– ÄLÄ yhdistä televisiota käyttäen component (Pr /Cr Pb/Cb Y) video -liitäntöjä, ellei televisio

hyväksy progressiivisia signaaleja.
Vääristynyt kuva tai mustavalkoinen – Varmista, että DVD-soittimen NTSC/PAL-asetus vastaa television videosignaalia
kuva. (ks. “Järjestelmän asennus (DVD) – Kuva-asetukset – TV-järjetelmä”).
Kuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, – Kuvasuhde riippuu DVD-levystä.
vaikka TV shape –asetus on tehty. – Televisiosta johtue ei ehkä ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.
Ääni ei kuulu tai vääristyy. – Säädä äänenvoimakkuus.

– Tarkista kaiuttimien kytkennät.
– Vaihda kaiutinjohdot.
– Tarkista kaiutinasetukset.
– Järjestelmä on tauko-, hidastus- tai pikahakutoiminnolla; jatka toistoa painamalla painiketta PLAY.

Ääntä ei tule keski- tai – Käytä säätimiä CENTER +/- tai REAR+/-.
takakaiuttimista. – Tarkista, että keski- ja takakaiuttimet on yhdistetty kunnolla.

– Käytä surround-toimintoa.
DVD-video ei aloita toistoa. – Syötä luettava levy toistettava puoli alaspäin.

– Tarkista levyn tyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi. Katso, ettei levyssä ole naarmuja tai likaa.
– Poista asennusvalikko ruudusta painikkeella SYSTEM MENU.
– Peruuta katselunesto tai muuta luokitustaso.
– Järjestelmään on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja anna virran olla laitteessa tunnin ajan.

DVD-järjestelmä ei reagoi – Irrota pistotulppa pistorasiasta ja yhdistä takaisin.
painikkeiden painamiseen.
DVD-levyä toistettaessa ei voi – DVD-levyllä ei ole monikielistä ääntä tai tekstitystä.
vaihtaa äänen tai tekstityksen kieltä. – Levyn äänen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.
Valittu toiminto ei anna kuvaa. – Varmista, että laite on yhdistetty kunnolla.

– Paina ohjemalähdettä vastaavaa oikeaa painiketta.
Radiolähetyksissä on selvää kohinaa. – Viritä oikea taajuus.

– Yhdistä antenni.
– Ohjaa kaikki liitosjohdot mahdollisimman kauas antenniliitännöistä ja antenneista.
– Vedä ULA-lanka-antenni suoraksi. Hae sille paras vastaanottopaikka ja kiinnitä seinään.
– Käytä ULA- tai MW-ulkoantennia.
– Etsi antennille vastaanoton kannalta paras suuntaus ja paikka.
– Katkaise virta kohinan aiheuttavasta laitteesta tai siirrä se kauemmas DVD-järjestelmästä.
– Siirrä antenni kauemmas kohinan aiheuttavasta laitteesta.

Kauko-ohjain ei toimi. – Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen kauko-ohjaustunnistinta.
– Vie kauko-ohjain lähemmäs DVD-videota.
– Poista mahdolliset esteet signaalin tieltä.
– Vaihda paristojen tilalle uudet.
– Tarkista, että paristot on asetettu paikalleen oikeinpäin.

Näyttö on pimeä. – Paina uudelleen painiketta DIM.
Matalaa hurinaa tai surinaa. – Siirrä DVD-järjestelmä mahdollisimman kauas häiriön aiheuttavasta sähkölaitteesta.
Heikko bassotoisto. – Tarkista kaikkien kaiuttimien oikea napaisuus.
Levykelkka ei aukea ja – Paina painiketta PROG niin kauan kunnes näyttöön ilmestyy “TRAY UNLOCK?”, pidä sitten
“TRAY LOCKED” näytetään. painiketta PLAY/PAUSE painettuna.

TARKISTUSLUETTELO


