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Ohutus

Ohutu kuulamine
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Ülekuumenemise oht! Ärge asetage seadet
piiratud asukohta. Jätke alati vähemalt 10
cm toote ümber vaba ruumi
ventilatsiooniks. Veenduge, et kardinad ega
teised objektid ei kataks seadme
ventilatsiooniavasid.

Ärge asetage seadet, kaugjuhtimispulti ega
patareisid lahtise leegi või teiste,
päikesekiirgus kaasa arvatud,
soojusallikate lähedale.

Kasutage seda seadet ainult
sisetingimustes. Hoidke seade eemal
veest, niiskusest ja vedelikega täidetud
objektidest.

Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.

Hoidke äikesetormide ajal seadmest
eemale.

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks
on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on
lahti ühendatud seadet võimalik edasi
kasutada.

Seadme avamise korral tekib nähtav ja
nähtamatu laserkiirgus. Ärge vaadake otse
laserisse.

Vana toote ja patareide hävitamine

Kuulake mõõdukal helitugevusel.

See seade on vastavuses direktiivide 2006/95/EC
(madal pinge), 2004/108/EC (EMC) hädavajalike
nõuete ning teiste oluliste klauslitega.

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

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

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge
hävitage seadet oma tavalise olmeprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi
hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

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

Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel
helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda.
Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi
juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega.
Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle
kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.

Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul
Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus,
mis peale pikemat kuulamist tundub
normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning

kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste
vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule
tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja
ärge seda muutke.
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Ohutu helitugevuse valimiseks:

Kuulake mõistlikult

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Info kaubamärgi kohta
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Kuulake helisid madalal helitugevusel.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul
helitugevusel võib samuti põhjustada
kuulmishäireid.

Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke
kuulamises pause.

Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja
vältel.

Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute
valitud helitugevusega.

Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei
kuuleks, mis toimub Teie ümber.

Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes
olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe
mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga
sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku
olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega
keelatud.

See seade hõlmab koopiakaitse tehnoloogiat, mis
on kaitstud U.S. patentidega ja teiste Ravi
Corporation intellektuaalse omandi õigustega.
Seadme edasi arendamine või lahti võtmine on
keelatud.

Philips Electronics Hong Kong Ltd. lubab soovi
alusel esitada koopia täielikust lähtekoodist
koopiakaitsega avatud lähtekoodiga
tarkvarapakendite jaoks, mida on selle seadme
puhul kasutatud ning mille puhul on vastavate
litsentside olemasolul soovi avaldatud.

See pakkumine kehtib kolm aastat peale toote
ostmist kõigi jaoks, kellel on olemas ostutðekk.
Selleks, et saada lähtekoodi, kontakteeruge emaili
aadressil open.source@philips.com. Kui Te ei soovi
emaili kasutada või Te ei ole nädala jooksul peale
aadressile kirjutamist saanud kinnitust, kirjutage
postiaadressil "Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Kui Te ei saa
piisavalt kiiret vastust oma kirjale, saatke email
üleval pool olevale emailiaadressile.
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Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi
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Local storage (kohalik salvestamine)

Piirkonnakood

Kohalikku salvestamise asukohta kasutatakse
lisaandmete salvestamiseks BD-Live aktiveeritud
BD-video puhul.

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).

MP3

PBC (taasesitamisekontroll)

PCM

WMA

WMA

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga.
'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 plaat
mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui
tavaline CD plaat.

Playback Control. Viitab video CD või SVCD
plaatidele salvestatud signaalile, mis kontrollib
taasesitust. Kasutades video CD plaatidele või PBC
funktsiooni toetavatele SVCD plaatidele salvestatud
menüüvaateid, saate nautida interaktiivset tarkvara
ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Pulse Code Modulation. Digitaalse heli kodeerimise
süsteem.

Sistema leidþia groti tik tuos diskus, kurie turi
nustatytà regionà. Ðis prietaisas gros tik tuos
diskus, kuriø regioniniai kodai atitinka sistemos
kodus. Prietaiso regioniná kodà galite rasti ant
produkto etiketës. Kai kurie diskai yra suderinami
daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS
regionais).

Windows Media™ Audio. Viitab heli kokkupakkimise
tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft
Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida
Windows Media player versioon 9 või Windows
Media player Windows XP jaoks abil. Faile võib ära
tunda laiendi ".wma" abil.
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Informatsioon kaubamärgi kohta

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

HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia
Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.

"AVCHD" ja "AVCHD" logo on Matsushita Electric
Industrial Co, Ltd ja Sony Corporation kaubamärgid.

"x.v.Colour" on Sony Corporation kaubamärk.

"BD LIVE" ja "BONUSVIEW" on Blu-ray Disc
Associationi kaubamärgid.

Toodetud U.S. patendilitsentsi nr.: 5 451 942; 5 956
674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 alusel &
teiste U.S. ja globaalsete välja antud ja
registreerimisel olevate  patentide alusel. DTS ja
selle sümbol on registreeritud kaubamärgid. DTS
Digital Surround ja DTS logod on DTS, Inc.
kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby
ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.

DivX Video kohta: DivX® on digitaalse video
formaat, mis on loodud DivX, Inc. poolt. See on
ametlik DivX Certified seade, mis taasesitab DivX
videot. Külastage kodulehekülge www.divx.com, et
saada lisainformatsiooni ja leida tarkvaralahendusi,
et konverteerida oma failid DivX video formaati.

DivX video-on-Demand kohta: Seda DivX Certified®
seadet peab registreerima, et taasesitada DivX
Video-on-Demand (VOD) andmeid. Selleks, et
genereerida registreerimise kood, vaadake seadme
seadistamise menüüs DivX VOD peatükki. Külastage
kodulehekülge vod.divx.com ja sisestage
registreerimise kood, et lõpetada registreerimise
protsess ning saada uut informatsiooni DivX VOD
kohta.

DivX, DivX Certified ja nendega seonduvad logod on
DivX, Inc. kaubamärgid ja neid kasutatakse ainult
litsentsi alusel.

Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on
Sun Microsystems, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes
riikides.



Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest (nt. osta tarkvara uuendust), siis
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt
seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja
seerianumbrid on seadme all. Kirjutage need
numbrid siia:

Mudeli number: _____________________

Seerianumber: ______________________

Soovitatav on regulaarselt uuendada seadme
tarkvara, et saavutada optimaalne tulemus.

Vaadake kõrgkvaliteetseid andmeid sisaldavaid
plaate HDTV (kõrgkvaliteetse televiisoriga).
Ühendage TV kasutades suurt kiirust võimaldavat
HDMI kaablit (1.3 või kategooria 2). Teil on võimalik
nautida suurepärast pildikvaliteeti kuni 1080p
resolutsiooni, millel on kaadri kiirus 24 kaadrit
sekundis progressiivse skaneerimise väljundiga.

Ühendage see seade filmistuudio veebilehega
kasutades LAN porti või välist Wi-Fi võrku, et
võimaldada ligipääsu erinevatele uutele andmetele
(nt. uuendatud eelvaated ja eksklusiivsed
spetsiaalsed funktsioonid).

Selle toote abil on võimalik taasesitada järgmisi
formaate:

BD-Video, BD-R/RE2.0

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVDR/- RW,
DVD+R/-R DL (Dual Layer)

Video CD/SVCD

Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA
media, JPEG files

DivX (Ultra)/DivX Plus HD media

USB mäluseade

Teil on võimalik taasesitada plaate, millel on
järgmised piirkonnakoodid:

Euroopa,
Ühend-
kuningriigid
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Piirkonnakood Riik

DVD Blu-ray

Seadme parimad omadused

Taasesitatavad meediatüübid

Kõrgkvaliteetne meelelahutus

BD-Live

Piirkonnakoodid

2. TEIE BLU-RAY MICRO SYSTEM
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AVCHD

Blu-ray plaat (BD)

BONUSVIEW

Digitaalne heli

DivX Video-On-Demand

Dolby Digital

DTS

HDCP

HDMI

JPEG

Laiuse ja kõrgus suhe

LAN (Local Area Network)

AVCHD on (standard) formaat kõrgtehnoloogiliste
videokaamerate jaoks, mis suudab salvestada ja
taasesitada kõrgkvaliteetsed HD pilti.

Blu-ray plaat on järgmine generatsioon optilise
video plaadist, mis suudab salvestada viis korda
rohkem andmeid kui tavaline DVD. Suur mahutavus
võimaldab eeliseid nagu kõrgkvaliteetne video,
multikanaliline ruumiline heli, interaktiivsed menüüd
jne.

BonusView, tuntud ka "Profile 1.1". Lisaks tavalisele
taasesitamisele ja interaktiivsetele funktsioonidele
võimaldavad peale 31. Oktoobrit 2007 välja lastud
BonusView mängijad oma kasutajatel nautida
"Picture-in-Picture" (PiP - pilt-pildis) ja teisese heli
funktsiooni (osutub kasulikuks siis, kui mängite
mänge, mis kasutavad lisa helivoolu filmi
taasesitamise ajal) BonusView funktsiooniga
ühilduvate plaatide puhul.

Heli, mis on konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Digitaalheli on võimalik kasutada, kui
Te kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või
OPTICAL pesasid. Need pesad edastavad
helisignaali kasutades mitmeid erinevaid kanaleid,
erinevalt analoogpesadest, mis kasutavad vaid kahte
kanalit.

Seda DivX Certfied® seadet tuleb registreerida, et
taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) andmeid.
Registreerimise koodi genereerimiseks, leidke oma
seadme seadistamise menüüst DivX VOD peatükk.
Kasutage seda koodi aadressil vod.divx.com, et
lõpetada registreerimise protsess ja saada
lisainformatsiooni DivX video kohta.

Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby
Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest
helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround
vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

Digital Theatre Systems. Ruumilise heli süsteem,
mis võimaldab 5.1 kanalilist diskreetset digitaalset
heli tarbijate elektroonilistes toodetes ja tarkvara
sisus. Seda ei ole arendanud Dolby Digital.

High-Bandwidth Digital Content Protection. See on
spetsifikatsioon, mis võimaldab turvalist digitaalsete
andmete ülekannet erinevate seadmete vahel
(selleks, et ennetada autoriõiguste rikkumist).

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on
suure kiirusega digitaalne kasutajaliides, mis
kannab üle pakkimata kõrgkvaliteetset videot ja
multikanalilist digitaalset heli. See pakub kõrget
pildikvaliteeti ja helikvaliteeti, mis on täiesti vaba
mürast. HDMI on täielikult tagurpidi ühilduv DVI
funktsiooniga.

Nagu nõutud HDMI standardi poolt, HDMI või DVI
toodete ühendamine ilma HDCP (High-Bandwidth
Digital Content Protection) funktsioonita põhjustab
video- ja heliväljundi puudumist.

Väga levinud digitaalsete piltide formaat. Liikumatu
pildi kokkupakkimissüsteem, välja töötatud Joint
Photographic Expert grupi poolt, mis tähendab, et
pildi kvaliteeti on vähendatud vähe võrreldes selle
kõrge kokkusurumismääraga. Failid on äratuntavad
laiendite jpg” või jpeg” kaudu.

Laiuse ja kõrguse suhe viitab televiisori ekraani
laiuse ja kõrguse suhtele. Tavalisel televiisoril on
laiuse ja kõrguse suhe 4:3, kõrgkvaliteetsel või
laiekraan televiisoril 16:9. Letter box funktsioon
võimaldab laiemat perspektiivi tavalise 4:3 ekraani
puhul.

Grupp ühendatud seadmeid ettevõttes, koolis või
kodus. Viitab antud võrgu piiratusele.

” ”
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Taasesitamine

Võrk

Pilti ei kuvata

Andmefaile (KPEG, MP3, WMA) ei saa
taasesitada ega lugeda

DivX video faile ei saa taasesitada

USB seadme sisu pole võimalik kuvada

Televiisori ekraanil ilmub "no entry" või "x"

EasyLink funktsioon ei tööta

BD-Live funktsioonile ei ole juurdepääsu

Raadiovastuvõtt on halb

Juhtmeta võrku ei leita või see on nõrk
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Veenduge, et ühendus on korrektselt tehtud.

Veenduge, et see seade toetab antud plaati
(vaadake "Teie Blu-ray Micro System" >
"Taasesitatavad meediaformaadid").

Veenduge, et see toode toetab DVD või BD
piirkonnakoodi.

DVD ±RW või DVD±R puhul veenduge, et plaat
on lõpetatud.

Puhastage plaati.

Veenduge, et andmefailid on salvestatud UDF,
ISO9660 või JOLIET formaadis.

Veenduge, et plaat ei sisaldaks rohkem kui
9999 faili DVD puhul ega 999 faili CD puhul.

Veenduge, et JPEG faili laiend on .jpg, .JPG,
.jpeg või .JPEG.

Veenduge, et MP3/WMA faili laiend on .mp3
või .MP3 ning windows Media™ Audio failil
.wma või .WMA.

Veenduge, et DivX video fail on lõpetatud.

Veenduge, et faili laiend on korrektne.

See USB seade ei ühildu seadmega.

Maksimaalne toetatud mälumaht on 160GB.

Antud toiming pole lubatud.

Veenduge, et seade on ühendatud Philipsi
brändiga EasyLink funktsiooniga televiisoriga ja
menüüs on määratud valiku
(sees) peale.

Kontrollige võrguühendust või veenduge, et
võrk on loodud (vaadake peatükki "Alustamine"
> "Võrgu loomine").

Vaba ruumi tekitamiseks kustutage alla laaditud
BD-Live andmed ühendatud USB seadmelt
(vaadake peatükki "Seadete muutmine" >
"Lisaseaded" > (mälu
kustutamine)).

Veenduge, et BD plaat toetab BD-Live
funktsiooni.

Liigutage seade televiisorist ning videomakist
kaugemale.

Tõmmake antenn täielikult välja.

Ühendage väline FM antenn.

Mikrolaineahjud, DECT telefonid ja teised
juhtmeta seadmed Teie lähenduses võivad
segada juhtmeta võrku.

Veenduge, et Teie võrgu tulemüür võimaldab
võrku juurdepääsus sellel seadmel.

Kui juhtmeta võrk ei tööta korralikult Teie
kodus, proovige juhtmega ühendust (vaadake
peatükki "Alustamine" > "Võrgu loomine").

[EasyLink] [On]

[Clear Memory]
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1. Plaadisahtel

2. STANDBY ON

3. SRC

4. /

5.

6.

7.

8.

9. MP3 LINK

10. VOLUME

11. IR sensor

12.

13. Ekraan
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Seadme sisse või Eco puhkereþiimi
lülitamine.

Allika valimine

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.

Eelmise/järgmise peatüki juurde liikumine.

Raadiojaama häälestamine.

Taasesitamise alustamine või ajutine
peatamine.

Taasesitamise katkestamine.

Programmi kustutamine.

USB mälupulga ühendamise pesa.

Kõrvaklappide ühendamise pesa.

Välise audioseadme ühendamise pesa.

Helitugevuse muutmine.

Kellaaja muutmine.

Tuvastab signaali kaugjuhtimispuldist.
Suunake kaugjuhtimispult alati IR sensori
suunas.

Plaadisahtli avamine ja sulgemine.

Ülevaade seadmest

Peaseade
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Kaugjuhtimispult 1.

2. OPEN/CLOSE

3. RADIO

4. DISC/TOP MENU

5. Värvilised klahvid

6.

7. DISC/POP-UP/MENU

8. OK

9.

10. BACK
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Seadme sisse või Eco puhkere iimi
lülitamine.

Kui EasyLink funktsioon on sisse lülitatud,
vajutage ja hoidke seda klahvi all vähemalt
kolm sekundit, et lülitada kõik ühendatud
HDMI CEC-ga ühilduvad seadmed
puhkere iimi.

Plaadisahtli avamine ja sulgemine.

FM raadiole lülitumine.

Plaadi valimine allikaks.

top menüü kuvamine.

pealkirjamenüü kuvamine.

Valikute või ülesannete valimine.

Seadme kodumenüüsse sisenemine.

Hüpikmenüüsse sisenemine või sealt
väljumine.

plaadimenüüsse sisenemine või sealt
väljumine.

Sisendi või valiku kinnitamine.

Menüüs navigeerimine.

: Radijo stoties paieðka á prieká arba
atgal.

: Raadiojaamale häälestumine.

Eelmisesse ekraanimenüüsse naasmine.

þ

þ

BD:

DVD:

BD:

BD:

DVD:
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Hoiatus

H Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage
seadme kesta.

Peaseade

Pilt

Heli

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud
probleemi neid vihjeid järgides,  vaadake Philipsi
veebilehte (www.philips.com/support).

Ühendage seade vooluvõrguga.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuvale kaugsensorile.

Sisestage patareid korrektselt.

Asendage patareid uutega.

Määrake õige kellaaeg.

Lülitage taimer sisse.

On toimunud elektrikatkestus või seade on
eemaldatud vooluvõrgust.

Algseadistage kellaaeg/taimer.

Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et valida
õige video sisend. Muutke televiisori kanalit,
kuni Te näete Philipsi ekraani.

Kui seade on ühendatud mitte autoriseeritud
seadmega kasutades HDMI kaablit, siis ei
pruugi audio/video väljundil olla signaali.

Kontrollige, et HDMI kaabel ei oleks defektne.
Asendage see vajadusel uuega.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ja
seejärel "731" (numbriklahvidel), et taastada pilt
ekraanil.

Veenduge, et plaat sisaldab kõrgkvaliteetsed
videot.

Veenduge, et televiisor toetab kõrgkvaliteetset
videot.

Reguleerige helitugevust

Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud
korralikult.

Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

Kui ühendatud seade ei ole HDCP funktsiooniga
ühilduv või ühildub ainult DVI funktsiooniga,
siis ei pruugi Te HDMI väljundist heli kuulda.

Kui valitud on menüü [HDMI
Audio] või alt, siis on teisesed
helid, nagu Picture-in-Picture funktsioon,
vaigistatud. Eemaldage valitud .

Kaugjuhtimispult ei tööta

Taimer ei tööta

Kellaaja/taimeri seadistus on kustunud

Puudub pilt

HDMI ühenduse puhul puudub pilt

Televiisoris puudub kõrgkvaliteetne signaal

Puudub heli või moonutatud heli

HDMI ühenduse puhul puudub heli

Puudub teisene heliväljund Picture-in-Picture
funktsiooni puhul

H
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H
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H
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H

H [Bitstream]
[Digital Audio]

[Bitstream]

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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Lisavarustus

Valikuline lisavarustus

Laseri spetsifikatsioon

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kaugjuhtimispult ja patareid

Audio-/videokaablid

Voolukaabel

FM antenn

MP3 LINK kaabel

Kiire alustamise juhend

Kasutusjuhend

Juhtmeta Philips USB adapter (nimega
WUB1110, müüakse eraldi)

Multimeedia ühendused: Wi-Fi
802.11b/g/n

Ühenduvus: Tagumine ühendus (USB)

Temperatuurivahemik: 5 kraadi C kuni 40
kraadi C.

Dimensioonid (L x K x S): 28.4 x 82 x 13.4
mm

Laseritüüp:

BD Lasediood: InGaN/AIGaN

DVD Laserdiood: InGaAIP

CD Laserdiood: A IGaAs

Lainepikkus:

BD: 405 +5 nm/-5 nm

DVD: 650 +5nm/-10nm

CD: 790 +10nm/-20nm

Vooluvõimsus:

BD: Max. näidud: 20mW

DVD: Max. näidud: 7mW

CD: Max. näidud: 7mW

... LISAINFORMATSIOON
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... TEIE BLU-RAY MICRO SYSTEM

11.

12. /

13. /

14.

15. VOL +/-

16. Tähe- ja numbriklahvid

17. PROGRAM/ CLOCK

18. BONUSVIEW

19. LOUDNESS

20. MODE/ DIM

21. HDMI

22. SLEEP/ TIMER

23. SUBTITLE

24. BASS

25. TREBLE

26. AUDIO

27.

28.

29. INFO

30. OPTIONS

31. USB

32. AUX/ MP3 LINK

Q
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H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Taasesitamise alustamine või jätkamine.

Edasi või tagasi otsing.

Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või
loo juurde liikumine.

Heli vaigistamine või taastamine.

Voolutugevuse muutmine.

Kellaaja muutmine.

Valiku tegemine taasesitamiseks.

Numbrite/tähtede/teksti sisestamine.

Raadiojaamade programmeerimine.

Kelleaja määramine.

Määratud kellaaja kuvamine (ei ole
saadaval raadiore iimis).

Teisese video sisse või välja lülitamine
väiksel ekraanil taasesitamise ajal
(rakendatav ainult Blu-ray plaatide puhul,
mis toetavad BONUSVIEW või piltpildis
funktsiooni).

Automaatse helitugevuse sisse või välja
lülitamine.

Korduvesituse valimine.

Juhuesituse valimine.

Peaseadme ekraani heledustaseme
valimine.

HDMI väljundi video resolutsiooni
valimine.

Unetaimeri määramine.

Alarmi määramine.

Plaadi subtiitrite keele valimine.

Keskmiste toonide helitaseme muutmine.

Keskmiste toonide helitaseme muutmine.

Helikeele või plaadi kanali valimine.

Taasesitamise lõpetamine.

Ajutiselt peatatud pildi liigutamine 1 samm
edasi.

Taasesitamise ajutine peatamine.

Hetkestaatuse või plaadiinformatsiooni
kuvamine.

MP3 lugude ID3 informatsiooni kuvamine
(kui saadaval).

Hetketegevuse või valiku valikutesse
sisenemine.

USB sisendallikale lülitumine.

AUX/MP3 link sisendallikale lülitumine.

þ
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3. ÜHENDAMINE

Seadme funktsioneerimiseks on vajalik teha selles
peatükis mainitud ühendused.

Asetage seade televiisori lähedusse.

Asetage eesmine vasak ja parem kõlar
televiisorist võrdsele kaugusele ja umbes 45
kraadi alla kuulaja positsioonist.

Kõlarid

Video

Audio

Vool

Heli suunamine teistesse allikatesse

HDMI-ühilduv AV vastuvõtja/võimendi

Multikanaliline AV võimendi/vastuvõtja

Digitaalne AV võimendi/vastuvõtja

Analoog stereosüsteem

FM antenn

USB mälupulk

Juhtmega/juhtmeta võrk

Sobitage kõlari kaabli tüüp ja värv kõlari
sisendpesadega, mis asuvad peaseadme taga.

Ühendage kõlarite kaablid.

1.

2.

1.

2.

Põhilised ühendused:

Valikulised ühendused:

Peaseadme ühendused:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

HEttevalmistused

Kõlarite ühendamine

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

Magnetilise interferentsi või soovimatu
müra vältimiseks, ärge kunagi asetage
sead seadet ega kõlareid liiga lähedale
teistele kiirgavatele seadmetele.

Vaadake seadme taga või all olevat
tüübiplaati, et seda identifitseerida ning
leida varustuse näidud.

Enne, kui teete ühendusi, veenduge, et kõik
seadmed on eemaldatud vooluvõrgust.

Sisestage iga kõlari triibuline juhtme osa
täielikult pessa.

Parima heli saavutamiseks kasutage ainult
varustusega kaasas olevaid kõlareid.

Kasutage ainult kõlareid, mille
elektritakistus on sama või suurem
kaasasolevate kõlarite omast

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

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

Laseritüüp: Pooljuht

Plaadi diameeter: 12cm/8cm

Video kodeerimine: MPEG-1 / MPEG-2 /Divx

Video DAC: 12Bitti

Signaali süsteem: PAL / NTSC

Video formaat: 4:3 / 16:9

Komponent video väljund:
480i/576i,480p/576p, 720p, 1080i

Video müra tase signaalis: > 48dB

HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i,1080p,
1080p24

Audio DAC: 24Bitti / 192kHz

Täielik harmooniline moonutus: < 0.1% (1 kHz)

Sageduse vastuvõtt:

4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)

4 Hz – 22 kHz (48 kHz)

4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

Müra tase signaalis: > 65dBA

Lainepikkuste vahemik: 87.5 - 108MHz

Lainepikkuste võrgustik: 50KHz

Mono, 26dB müra tase signaalis: <22 dBf,

Stereo, 46dB müra tase signaalis: >43 dBf

Otsingu valik: >28dBf

Täielik harmooniline moonutus: <1%

Müra tase signaalis: >55dB

Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)

Klassi toetus: UMS (USB Mass Storage Class)

Vooluvõrk

Euroopa: 220-230V~, 50 Hz

Voolutarbivus: 50W

Voolutarbivus puhkereþiimis: < 0.5 W

Mõõdud (l x k x s): 277 x 98 x 247(mm)

Netokaal: 2.5 kg

Kõlarite takistus: 8oomi

Kõlarite driver: 5”woofer+1”tweeter

Tundlikkus: >80dB/m/W ± 4dB/m/W

Mõõtmed: (l x k x s): 160 x 255 x 2240 (mm)

Netokaal: 3.5 kg

9
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H
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H
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Märkus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB
mäluseadet seadme küljest eemaldada,
sest see võib seadet kahjustada.

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

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Hooldus

Toote tehnilised andmed

Plaatide puhastamine

Video

Raadio (FM)

USB

Peaseade

Kõlarid

35
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Ekraani heleduse muutmine

Äratustaimeri seadistamine

Unetaimeri seadistamine

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamine võrguühenduse
kaudu

Tarkvara uuendamine USB seadme kaudu

1.
MODE/DIM

1.

2.
SLEEP/TIMER

3. + VOL -

SLEEP/TIMER

4. + VOL -

5. + VOL -

6. SLEEP/TIMER
[OFF]

7.
+ VOL - [ON]
[OFF]

[OFF]

1.
SLEEP/TIMER

1.

2. [Setup]
OK

3. [Advanced] > [Version Info]

OK

1.

2. [Settings] [Advanced]
[Software Update] [Network]

3.

1.

2.

1) Pakkike allalaetud fail lahti ja veenduge,
et lahtipakitud failidega kaust kannab
nime “UPG”.

2) Laadige kaust “UPG” USB mäluseadme
peakausta.

3.
(USB)

4. [Setup] > [Advanced] >
[Software Update] > [USB]

Vajutage puhkere iimis korduvalt klahvile
, et valida ekraani erinevate

heledustasemete vahel.

Veenduge, et olete kellaaja korrektselt
määranud.

Vajutage ja hoidke puhkereþiimis all klahvi
.

Kuvatakse tundide näit ja see hakkab
vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata tundide
näit, seejärel vajutage taas klahvile

.
Kuvatakse minutite näit ja see hakkab
vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata minutite
näit.

Äratustaimeri allika ikoon (plaat, raadio või
USB) hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et valida
äratustaimeri allikas.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
(väljas) hakkab vilkuma.

Äratustaimeri aktiveerimiseks vajutage klahvile
, et valida (sees) samal ajal kui

(väljas) vilgub.
Ekraanile ilmub kella ikoon.
Äratustaimeri välja lülitamiseks valige
punktis 6 (väljas).

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt
klahvile , et valida ajaperiood
(minutites).

Seade lülitub välja pärast valitud aja
möödumist.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste
olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes
olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima
tarkvaraga

Vajutage klahvile .

Valige menüüs (seadistamine), seejärel
vajutage klahvile .

Valige menüüs
(informatsioon versiooni kohta), seejärel
vajutage klahvile .

Valmistage ette võrguühendus (vaadake
peatükki Alustamine“ > Võrguühenduse
seadistamine“).

Valige peamenüüs > >
> (võrk).

Kui saadaval on tarkvara uuem versioon,
antakse Teile sellest märku.

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

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

Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem
käesoleva seadme omast, laadige see alla ja
salvestage USB mälupulgale:

Ühendage USB mäluseade selle süsteemi
pessa.

Valige peamenüüs
.

þ
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Kõlarite ühendused:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Valik 1:

Valik 2:

Valik 3:

1.

HDMI

Keerake kõlarite ühenduspunktid lahti.

Tuvastage vasaku kõlari jaoks kaabel, mis on
ühendatud peaseadme vasaku ühendusega.

Sisestage kaabli punane ots punasesse (+)
ühendusotsa.

Keerake punast (+) ühenduspunkti, et kaabel
kinnitada.

Sisestage kõlarikaabli hõbedane ots musta (-)
ühendusossa.

Keerake musta (-) ühenduspunkti, et kaabel
kinnitada.

Korrake samme 2-6 ka parema kõlari  jaoks.

Valige parim videoühendus, mida Teie televiisor
võimaldab.

HDMI pesaga ühendamine (HDMI, DVI
või HDCP-ühilduva TV jaoks).

Komponent videopesaga ühendamine
(tavalise TV või progressiivse skaneerimisega
televiisori jaoks).

Komposiit videopesaga ühendamine
(tavalise TV jaoks).

Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse):

Seadme pesaga.

Televiisori HDMI sisendpesaga.

H

H

H

H

H

Video/audiokaablite ühendamine

Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

Nõuanne

H

H

H

H

H

Kui Teie televiisoril on ainult DVI ühendus,
ühendage HDMI/DVI adapteri kaudu.
Ühendage helikaabel heliväljundiga.

Teil on võimalik optimeerida videoväljundit.
Vajutage korduvalt HDMI klahvile, et valida
parim resolutsioon, mida televiisor suudab
võimaldada.

Kui see seade ühendub televiisoriga, mis
on ühildub 1080p või 1080p/24Hz-ga,
Philips soovitab HDMI kategooria 2 kaablit
(teatud ka kui High Speed HDMI kaabel)
parima video ja audioväljundi
saavutamiseks.

Selleks, et taasesitada digitaalset BD-video
või DVD-video videopilti HDMI ühenduse
kaudu, on vajalik, et nii see seade kui ka
esitav seade (või AV vastuvõtja/võimendi)
toetab koopiakaitsega süsteemi nimega
HDCP (high-bandwidth digital content
protection system).

Seda tüüpi ühendus võimaldab parimat
pildikvaliteeti.



12

... ÜHENDAMINE

Valik 2: Komponent videopesadega
ühendamine

Valik 3: Komposiit videopesaga
ühendamine

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Televiisori komponent video sisendpesa
võib olla märgitud kui Y Pb Pr või YUV.

Televiisori video sisendpesad võivad olla
märgitud kui A/V IN, VIDEO IN,
COMPOSITE või BASEBAND.

Heli suunamine teistesse
seadmetesse

1.

Y Pb/Cb Pr/Cr

2.

OUT/AUDIO -L/R

1.

VIDEO

2.

LINE OUT/AUDIO -L/R

Ühendage komponent videokaablid (ei kuulu
varustusse):

Seadme pesadega.

Televiisori COMPONENT VIDEO
sisendpesadega.

Ühendage helikaablid:

Seadme LINE pesadega.

Televiisori AUDIO sisendpesadega.

Ühendage komposiit videokaabel:

Seadme pesaga.

Televiisori VIDEO sisendpesaga.

Ühendage helikaablid:

Seadme pesadega.

Televiisori AUDIO sisendpesadega.

Teil on võimalik suunata heli sellest seadmest
teistesse seadmetesse.

H

H

H

H

H

H

H

H

Helitugevuse muutmine

Heliefekti valimine

Heli vaigistamine

Kuulamine kõrvaklappide abil

Märkus

H Te ei saa mitut heliefekti samal ajal
kasutada.

Bassi kohandamine

Tämbri kohandamine

Automaatse helikontrolli valimine

1. VOL +/-

1. BASS

2. VOL +/-

1. TREBLE

2. VOL +/-

1. LOUDNESS

1.

1.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
suurendada/vähendada helitugevust.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
siseneda bassi kohandamisse.

Vajutage klahvile , et bassi kohandada.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
siseneda tämbri kohandamisse.

Vajutage klahvile , et tämbrit
kohandada.

Automaatne helikontroll võimaldab süsteemil
suurendada madalatel helitugevustel automaatselt
tämbri ja bassi heliefekti (mida kõrgem on heli, seda
madalam on tämbri ja bassi suurenemine).

Vajutage taasesitamise ajal klahvi ,
et automaatne helikontroll sisse/välja lülitada.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
vaigistada/taastada heli.

Sisestage kõrvaklapid seadme pessa.

@

Z
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1.

2. RADIO

3.

4.

5.

1.

2. PROGRAM/CLOCK

[AUTO]

1.

2. PROGRAM/CLOCK

3.

PROGRAM/CLOCK

4.

1.

1.
[SYNC RDS]

2.

Veenduge, et olete raadioga ühenduses ning
FM antenn on täielikult välja tõmmatud.

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvidele / või .

Vabastage klahv, kui sagedusenäitaja hakkab
muutuma.

Raadio häälestub automaatselt
raadiokanalile, millel on kõige tugevam
signaal.

Korrake sammusid 3-4, et häälestada rohkem
raadiojaamasid.

Vajutage korduvalt klahvidele , kuni leiate
parima vastuvõtu.

Vajutage klahvile , et
programmeerimiseks valida eelseadistatava
jaama number.

Vajutage ja hoidke all klahvi
rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida
automaatne programmeerimise re iim.

Kuvatakse (auto).
Kõik saadavalolevad jaamad
programmeeritakse laineala vastuvõtu
tugevuse järgi.
Esimesena programmeeritud raadiojaama
kantakse automaatselt üle.

Häälestuge raadiojaamale.

Vajutage klahvile , et
aktiveerida programmeerimise re iim.

Vajutage klahvile , et määrata sellele
raadiojaamale number (1 kuni 40). Seejärel
vajutage kinnitamiseks klahvile

.
Kuvatakse salvestatud raadiojaama
number ja sagedus.

Korrake eelnevaid samme, et programmeerida
teised jaamad.

Vajutage klahvile , et valida eelnevalt
salvestatud raadiojaama number.

Te saate seadme kella automaatselt seadistada,
kasutades aja signaali ülekannet koos RDS
signaaliga.

Veenduge, et olete kella seadistamise ajal
valinud seadistuse (vaadake
peatükki Alustamine“ > Kellaaja
seadistamine“).

Otsige üles RDS raadiojaam, mis edastab
ajasignaale.

Seade loeb RDS kellaaja ning seadistab
kella automaatselt.

O R qQ

9

9

9

9

9

9

Nõrga signaaliga raadiojaamadele
häälest miseks:a

\[

a b

a b

a b

/

þ

þ

/

/

“ “

Raadiojaamade automaatne
programmeerimine

Raadiojaamade manuaalne
programmeerimine

Eelnevalt salvestatud raadiojaama
valimine

RDS kella seadistamine

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Teil on võimalik maksimaalselt
programmeerida kuni 40 raadiojaama.

Teil on võimalik maksimaalselt
programmeerida kuni 40 raadiojaama.

Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks
salvestage uus jaam selle jaama peale.

Ülekantud aja täpsus sõltub RDS
raadiojaamast, mis ajasignaali edastab.

Kui olete valinud
seadistuse kella seadistamise ajal, siis
võite vajutada klahvi , et RDS
kellaaega vaadata.

[UNSYNC RDS]

INFO
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Ühendage HDMI-ühilduva AV
vastuvõtja/võimendiga

Digitaalse AV võimendi/vastuvõtjaga
ühendamine

Analoog stereosüsteemiga ühendamineNõuanne

H HDMI ühendus võimaldab parimat
helikvaliteeti.

1.

1.

COAXIAL

1.

OPTICAL

1.

LINE OUT/AUDIO -L/R

Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse):

Selle mängija HDMI pesaga.

Seadme HDMI sisendpesaga.

Ühendage koaksiaalkaabel (ei kuulu
varustusse):

Selle toote pesaga.

Teise seadme COAXIAL/DIGITAL
sisendpesaga.

Ühendage optilise kaabliga (ei kuulu
varustusse):

Selle toote pesaga.

Teise seadme OPTICAL/DIGITAL
sisendpesaga.

Ühendage audiokaablid:

Selle toote
pesadega.

Seadme AUDIO sisendpesadega.

H

H

H

H

H

H

H

H

Ühendage koaksiaalpesaga

Optilise pesaga ühendamine
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Heli ühendamine televiisorist või teistest
seadmetest

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

MärkusH

H

H

H

H

H

H

H

Vajutage klahvile , et valida oma
ühenduse heliväljund.

Parima vastuvõtu saavutamiseks
pikendage antenni ja muutke selle
asukohta.

Parema FM stereo vastuvõtuks ühendage
väline antenn seadme pesaga.

See seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

Vajutage klahvile ja valige menüüst
(USB lehitsemine), et

siseneda USB sisusse ja taasesitada faile.

Ühendage USB seade ainult seadme
esipaneelil oleva pesaga.

Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide
USB seadmetega.

Juurdepääs Philipsi kodulehele, et
uuendada tarkvara, võib olla keelatud. See
sõltub ruuterist, mida Te kasutate, või
internetiteenuse pakkujast. Kontakteeruge
oma internetipakkujaga, et saada
lisainformatsiooni.

AUX

FM

[Browse USB]

FM antenni ühendamine

USB seadmega ühendamine

Võrku ühendamine
Teil on võimalik kasutada seda seadet, et
taasesitada heli televiisoris või teistest seadmetest
(nt. kaablikarp).

Ühendage varustusega kaasas olev FM antenn
seadme pesaga.

Ühendage USB seade selle toote esipaneelil
oleva (USB) pesaga.

Teil on võimalik see seade ühendada juhtmega või
juhtmeta ühenduse (vaadake peatükki Alustamine“

> Võrgu loomine“) abil internetiga, et saada
tarkvara uuendusi või kasutada BD Live funktsiooni.

1.
FM

1.

“

“

[BD-Live Security]

Teil on võimalik piirata pääsu internetti mõnede BD
plaatide BD-rakenduste jaoks.

(sees) - Takistatakse BD-Live rakenduste
pääsu internetti.

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

H

H

[On]

[Off]

[Software Update]

[Clear Memory]

[Local Storage]

[DivX® VOD Code]

[Version Info.]

[Restore Factory Settings]

(tarkvara uuendamine)

(mälu tühjendamine)

(lokaalne mälu)

(DivX(R) VOD-
registreerimiskood)

(teave versiooni kohta)

(tehaseaseadete
taastamine)

Selle seadme tarkvaraversiooni uuendamine (kui
Philips koduleheküljel on saadaval uuem versioon)
tagamaks seadme parim toimimine.

- tarkvara allalaadimine USB
mäluseadme kaudu.

- tarkvara allalaadimine sidevõrgu
kaudu.

Puhastab kohaliku puhvermälu sisu, kui seal ei ole
enam ruumi uute failide ja rakenduste
allalaadimiseks BD Live veebilehelt

BD-Live materjalide salvestamine, kasutades
lokaalset mälut või USB mäluseadet.

(sisemine) - Salvestamine, kasutades
toote lokaalset mälu.

(väline) - Salvestamine tootea
ühendatud USB mäluseadmele.

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-
registreerimiskood.

Ekraanile kuvatakse käesoleva seadme MAC aadress
ning tarkvara versiooni number.

Taastatakse kõik selle süsteemi algseaded, välja
arvatud lapsevanemakontrolli seaded.

H

H

H

H

[USB]

[Network]

[Internal]

[External]

Märkus

Märkus

Nõuanne

Nõuanne
H

H

H

H

Täpsem juhend on toodud peatükis
“Lisainformatsioon“ > “Tarkvara
uuendamine“.

Kui Te kustutate ära lokaalse mälu, ei ole
enam võimalik vaadata varasemaid BD-
Live materjale.

Philips annab Teile DivX VOD (Video on
Demand) registreerimiskoodi, mis
võimaldab Teil laenata ja osta videofilme
DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel
www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD
teenuse kaudu allalaetud videofilme saab
taasesitada ainult selle seadmega.

Seda informatsiooni läheb Teil vaja, kui
soovite uuema tarkvara olemasolu
kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on
võimalik uuem versioon alla laadida ja oma
seadmele installeerida.

Lokaalne mälu
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[Parental Control]

[Screen Saver]

[Auto Subtitle Shift]

[Change Password]

[Display Panel]

[VCD PBC]

(lapsevanemakontroll)

(ekraanisäästja)

(automaatne subtiitrite
tõstmine)

(parooli muutmine)

(ekraan)

(taasesituse kontrolli funktsioon VCD
plaatide jaoks)

Piirab lastele mittemõeldud plaatide vaatamist. See
funktsioon toimib plaatidel, millele on lapsevanema
kontrolli tase salvestatud.

Selle funktsiooni kasutamiseks sisestage
kaugjuhtimispuldil oma parool või .

Ekraanisäästja sisse ja välja lülitamine.
Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani
kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi
püsimajäämist liiga pikaks ajaks.

(sees) - Valige see, kui soovite välja
lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on
peatatud või katkestatud rohkemaks kui 10
minutiks.

(väljas) - Ekraanisäästja välja lülitamine.

Subtiitrite automaatse tõstmise funktsiooni sisse ja
välja lülitamine.

(sees) - Subtiitrite asukohta ekraanil
muudetakse automaatselt.

(väljas) - Subtiitrite automaatse tõstmise
funktsiooni välja lülitamine.

Siin on Teil võimalik määrata ja muuta parooli.

1) Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev
parool. Kui Te unustate oma parooli, sisestage

. Seejärel vajutage klahvile .

2) Sisestage uus parool.

3) Sisestage uuesti uus parool.

4) Menüüst väljumiseks valige menüüs
(kinnitamine) ja vajutage klahvile .

Ekraani ereduse määramine.

(harilik) - Hariliku valgustuse
määramine.

(tuhm) - Ekraani tumedamaks
muutmine.

Taasesituse kontrolli funktsiooni sisse ja välja
lülitamine VCD / SVCD plaatidel, mis toetavad
taasesituse kontrolli funktsiooni.

(sees) - Ekraanile kuvatakse
sisukorramenüü, kui Te sisestate plaadi.

(väljas) - Menüüd ei kuvata ja plaadi
taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
pradeda groti pirmoji antraðtë.

Valige (lisaseaded) ja vajutage
klahvile .

'0000'

[On]

[Off]

[On]

[Off]

'0000' OK

[Confirm]
OK

[Normal]

[Dim]

[On]

[Off]

3. [Advanced]

H

H

H

H

H

H

H

H

1.

2. [Setup] OK

4. OK

5. OK

BACK

Vajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile ., et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Q

H

H

Märkused

Märkus

H

H

H

H

Määratust kõrgema eatasemega plaate ei
taasesitata enne, kui sisestate oma 6-
kohalise koodi.

Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõikide
DVD-video ja BD-Video plaatide
taasesitamiseks valige menüüs .

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

See funktsioon toimib ainult siis, kui olete
(ekraan) seadistanud valiku

peale.

'8'

[TV Display]
[21:9 Cinema]

Lisaseaded
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Vooluvõrku ühendamine

Hoiatus

Märkus

H

H

H

Risk kahjustada toodet! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis
on märgitud seadme taha või alla.

Enne, kui ühendate voolujuhtme,
veenduge, et olete teinud kõik vajalikud
ühendused.

Seadme tüübiplaat asub toote all.

1. Ühendage AC voolukaabel:

Selle seadmega.

Seinapesaga.

Seade on valmis kasutamiseks.

H

H

H



Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Juhtnuppude kasutamine teisiti kui siin
kirjeldatud, muudatuste tegemine või teiste
toimingute tegemine kui siin kirjeldatud
võib põhjustada kahjulikku kiirgust või teisi
ohtlikke toiminguid.

Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema
ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.

Ärge kasutage erinevaid patareisid (vanu ja
uusi koos või süsinik ja alkalain patareisid
koos).

Patareid sisaldavad keemilisi aineid.
Patareid tuleb õigesti hävitada.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Kellaaja määramine

Televiisori sisendi leidmine

Kodumenüü kasutamine

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.

Vajutage patareisahtlile, et see lahti libistada
(vaadake joonisel numbrit 1).

Sisestage kaks AAA patareid õige polaarsusega
(+/-) nagu näidatud.

Vajutage ja libistage patareisahtli kaas tagasi
(vaadake joonisel numbrit 3).

Vajutage ja hoidke Eco-puhkere iimis all
nuppu, et aktiveerida

kellaseadistamise re iim.
Tunninäit hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata tunninäit
ja vajutage seejärel uuesti klahvile

.
Minutinäit hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata minutinäit
ja vajutage seejärel uuesti klahvile

, et kinnitada kellaaja
seadistus.

Kuvatakse (RDS kellaaja
sünkroniseerimine) või
(RDS kellaaja sünkroniseeringu
lõpetamine).

Vajutage klahvile , et valida
või .

Vajutage kinnitamiseks klahvile
.

Vajutage klahvile , et lülitada seade sisse.

Lülitage televiisor sisse ja lülituge
videosisendile (vaadake televiisori
kasutusjuhendist, kuidas valida A/V sisend).

Vajutage klahvile , et kuvada kodumenüü.

Plaadiesituse alustamiseks valige
(plaadi taasesitamine).

USB sisu vaatamiseks valige
(USB lehitsemine).

Valige seadetemenüüsse sisenemiseks
(seadistamine).

1.

2.

3.

1.
PROGRAM/CLOCK

2. + VOL -

PROGRAM/CLOCK

3. + VOL -

PROGRAM/CLOCK

[SYNC RDS]
[UNSYNC RDS]

4. + VOL - [SYNC
RDS] [UNSYNC RDS]

5.
PROGRAM/CLOCK

1.

2.

1.

[Play
Disc]

[Browse
USB]

[Setup]

þ

þ
9

9

9

B

H

H

H
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[One Touch Play]

[One Touch Standby]

[System Audio Control]

[Audio Input Mapping]

[Menu Language]

[Audio]

[Subtitle]

[Disc Menu]

(taasesitamine ühe puutega)

(ühe puutega puhkereþiimi
lülitumine)

(süsteemi helikontroll)

(audiosisendi sidumine)

(menüü keel)

(heli)

(subtiitrid)

(plaadimenüü)

Kui Te vajutate (standby) klahvile, et see seade
sisse lülitada, siis lülitub ka televiisor automaatselt
sisse (kui televiisor toetab seda funktsiooni) ning
lülitub video sisendkanalile. Kui seadmesse on plaat
sisestatud, algab taasesitamine automaatselt.

(sees) - ühe puutega taasesitamise
funktsiooni sisse lülitamine.

[Off] (väljas) - ühe puutega taasesitamise
funktsiooni välja lülitamine.

Kui Te vajutate ja hoiate (stanby) klahvi all,
lülituvad kõik ühendatud HDMI CEC seadmed (kui
seade toetab ühe puutega puhkere iimi lülitamise
funktsiooni) samaaegselt puhkere iimi.

Kui Te taasesitate heli, mida edastatakse ühendatud
seadmetest, lülitub see seade automaatselt õigele
heliallikale.

(sees) - System Audio Control funktsiooni
sisse lülitamine. Valige [Audio Input Mapping],
et leida ja määrata kõik ühendatud seadmed.

(väljas) - System Audio Control
funktsiooni välja lülitamine.

Uuendab audio sisendi sidumist kui on tehtud uusi
ühendusi.

Valige (eelistus) ja vajutage
klahvile .

Ekranimenüüde keele valimine.

Helikeele valimine.

Subtiitrite keele valimine.

Plaadimenüü keele valimine.

B

B

H

H

H

H

[On]

[On]

[Off]

3. [Preference]

þ
þ

Vajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile ., et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

H

H

[On] (sees) - ühe puutega puhkere iimi
lülitumise funktsiooni sisse lülitamine.

[Off] (väljas) - ühe puutega puhkere iimi
lülitumise funktsiooni välja lülitamine.

1.

2. [Setup] OK

4. OK

5. OK

BACK

Q

H

H

þ

þ

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Te peate televiisoris/seadmetes HDMI CEC
toimingud sisse lülitama enne, kui Te saate
nautida EasyLink funktsiooni. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks TV/seadme
kasutusjuhendit.

Philips ei garanteeri 100% ühilduvust
kõikide HDMI CEC ühilduvate seadmetega.

Kui seade on ühendatud HDMI CEC
ühilduva televiisoriga läbi HDMI ühenduse,
valitakse automaatselt sama ekraanimenüü
keel nagu televiisoril (kui seade toetab
televiisori keelt).

Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval,
kasutatakse plaadi vaikimisi keelt.

Mõnede plaatide jaoks saab
subtiitreid/helikeelt muuta vaid
plaadimenüüst.

Eelistuste seadistamine
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[Digital Audio]

[PCM Downsampling]

[Network Installation]

[View Network Settings]

[View Wireless Settings]

[EasyLink]

Valige see heliformaat kui heliväljund tuleb läbi
DIGITAL OUT pesa (koaksiaal/optiline).

- Parima helitaseme tuvastamine ja
valimine.

- See heliseade ei toeta multi-kanalilist
formaati. Heli muundatakse kahekanaliliseks
heliks.

- Valige originaalne heli, et kogeda
Dolby või DTS heli (BD-video spetsiaalne
heliefekt on välja lülitatud).

Määrake DIGITAL OUT pesast kaudu tuleva PCM
heliväljundi jaoks sämplingu määr.

(sees) - PCM heli muundatakse
sämplingumäärani 48kHz.

(väljas) - BD-video ja DVD-plaadi, mis on
salvestatud LPCM reþiimis ilma koopiakaitseta,
jaoks edastatakse kahekanalilised kuni 96kHz
helisignaalid LPCP signaaliks ilma
muundamiseta.

Valige (võrk) ja vajutage klahvile .

Võrguühenduse installeerimine.

Võrgu hetkestaatuse informatsiooni kuvamine.

Praeguse Wi-Fi staatuse informatsiooni kuvamine.

Kui tegemist ei ole juhtmeta võrguga,
deaktiveeritakse antud funktsioon.

Valige ja vajutage klahvile .

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis
kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
protokolli. Teil on võimalik kasutada ainult ühte
kaugjuhtimispulti, et juhtida kõiki EasyLink
funktsiooniga ühilduvaid seadmeid, mis on
ühendatud HDMI ühenduse kaudu.

(sees) - EasyLink funktsiooni sisse
lülitamine.

(väljas) - EasyLink funktsiooni välja
lülitamine.

H

H

H

H

H

H

H

[Auto]

[PCM]

[Bitstream]

[On]

[Off]

3. [Network]

3. [EasyLink]

[On]

[Off]

1.

2. [Setup] OK

4. OK

5. OK

BACK

1.

2. [Setup] OK

4. OK

5. OK

BACKVajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile ., et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Vajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile ., et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .
Q

Q

H

H

H

H

(võrgu installeerimine)

(võrguseadete
vaatamine)

(juhtmeta võrgu
seadistuste vaatamine)

Märkus

H

H

Veenduge, et plaat ning ühendatud
heliseade (võimendi/vastuvõtja) toetavad
antud heliformaati.

Kui valitud on , vaigistatakse
interaktiivne helinupp.

[Bitstream]

Võrguseaded

EasyLink funktsiooni seadistamine
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Menüüs navigeerimine

Menüü keele valimine

Võrgu loomine

Märkus

Märkus

Nõuanne

H

H

H

Kui see seade on ühendatud HDMI CEC
ühilduva televiisoriga, jätke see seadistus
vahele. See lülitub automaatselt samale
OSD menüü keelele kui televiisori
seadistus (kui televiisoris määratud
seadistus on seadme poolt toetatud).

Veenduge, et võrgukaablid on õigesti
ühendatud.

Juhtmega võrk tagab parima andmete
ülekande seadmete vahel.

Juhtmega võrgu loomine

1.

Klahv Toiming

OK

1. [Setup]
OK

2. [Preference]

3. [Menu Language]

4.
OK

1.

LAN

2.

Kui menüü kuvatakse, vajutage navigeerimiseks
kaugjuhtimispuldi klahve.

Üles või alla liikumine

Vasakule või paremale
liikumine

Valiku kinnitamine

Numbrite/tähtede/teksti
sisestamine

Valige peamenüüst (seadistamine) ja
vajutage klahvile .

Valige (eelistus) ja vajutage
klahvile .

Valige (menüü keel) ja
vajutage klahvile .

Keelevalik võib varieeruda erinevates
regioonides.

Kasutage klahve , et valida keel, ja
vajutage seejärel klahvile .

Teil on võimalik ühendada see seade internetiga, et
uuendada tarkvara või nautida BD Live funktsiooni.

Ühendage võrgukaabel (ei kuulu varustusse):

Seadme pordiga.

Ruuteri, millel on internetiühendus, LAN
pordiga.

Lülitage see seade ja ruute sisse.

\[

qQ

Q

Q

H

H

H

\[
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Internet

Ruuter



Juhtmeta võrgu loomine Võrguühenduse installeerimine

Märkus

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

H

Juhtmeta ühenduse loomiseks peate
kasutama Philips Wi-Fi adapterit (nimega
WUB1110).

Wi-Fi USB adapter (WUB1110) ei ole
varustusega kaasas. Külastage
shop.philips.com kodulehte, et see adapter
omale osta. Kui Philipsi online pood ei ole
Teie riigis saadaval, kontakteeruge Philipsi
klienditeenindusega. Lisainformatsiooni
saamiseks külastage kodulehekülge
www.philips.com/support.

Juhtmeta võrgu sooritus võib sõltuda
lairiba ühendusest, võrgu liiklusest ja
keskkonna efektidest (nt. ümbritsetus
metallpaneelist või paks betoon, raadio
interferents ja leviala).

Juhtmeta või juhtmega võrgu staatust on
Teil võimalik kontrollida (vaadake peatükki
"Seadete muutmine" > "võrguseaded" >
"võrguseadete vaatamine" või "juhtmeta
võrgu seadete vaatamine".

Selleks, et aktiveerida EasyLink funktsioon,
peate televiisoris ja teistes ühendatud
seadmetes HDMI CEC toimingud sisse
lülitama. Vaadake televiisori/teiste
seadmete kasutusjuhendeid, et saada
lisainformatsiooni.

Philips EasyLink funktsiooni
kasutamine

1.

Wi-Fi

2.

1.

2.

3. [Setup] OK

4. [Network] OK

5. [Network Installation]
OK

6.

Ühendage Philipsi Wi-Fi USB adapter (nimega
WUB1110, müüakse eraldi) selle seadme taga
oleva pordiga.

Lülitage see seade ja ruuter sisse.

Kui Te esmakordselt loote võrgu, installeerige
võrguühendus.

Looge juhtmeta või juhtmega võrk.

Vajutage klahvile , et kuvada kodumenüü.

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Valige (võrk) ja vajutage seejärel .

Valige (võrgu
installeerimine) ja vajutage seejärel .

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada
võrgu installeerimine.

Kui võrgu installeerimine on lõpetatud, siis
on Teil võimalik kasutada järgnevaid
teenuseid: BD-Live funktsioon ja tarkvara
uuendamine.

9

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis
kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
protokolli. Teil on võimalik kasutada ühte kaugjuh-
timispulti, et juhtida EasyLink funktsiooniga
ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI ühenduse kaudu
ühendatud.
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Internet

Ruuter

[Component Video]

[Picture Settings]

[Night mode]

[Neo 6]

[HDMI Audio]

Valige komponent video väljundi resolutsioon, mis
on ühilduv televiisori ekraani võimekusega.

-
Televiisori jaoks parima video resolutsiooni
valimine. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks
televiisori kasutusjuhendit.

Teil on võimalik valida eelseadistatud pildi
värviseadistuste vahel.

- Originaalne värviseadistus.

- Erksad värvid.

- Jahedad värvid.

- Teravad värvid. See suurendab
detaile tumedal alal. Ideaalne märulifilmi
vaatamiseks.

- Kontrastne värviseadistus.
Ideaalne animeeritud filmide vaatamiseks.

Valige (heli) ja vajutage klahvile .

Pehmete helide (nt. dialoog) suurendamine, et neid
oleks madala helitaseme juures lihtsam kuulda, ning
samaaegselt valjude helide vähendamine.

- Parima helitaseme tuvastamine ja
valimine madalal helitugevusel. Rakendatav
ainult Dolby TrueHD heli puhul.

(sees) - vaikseks vaatamiseks öösel.

(väljas) - Täieliku dünaamilise vahemikuga
ruumilise heli kuulamiseks.

DTS järeltöötlus, mis genereerib ruumilise heli
efekti kahest helikanalist.

(kino) - kino reþiimiks Neo 6
järeltöötluse aktiveerimine.

(muusika) - muusika re iimiks Neo 6
järeltöötluse aktiveerimine.

(väljas) - Neo 6 järeltöötluse
deaktiveerimine.

Valige HDMI heliväljund, kui Te ühendate selle
seadme ja TV/audio seadme HDMI kaabli abil.

- Kui ühendatud HDMI seade
toetab sobilikku HD helikodeerijat, siis
edastatakse originaalne plaadi heliformaat.
Vastupidisel juhul edastatakse LPCM.

- Parima helitaseme tuvastamine ja
valimine.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

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

[Standard]

[Vivid]

[Cool]

[Action]

[Animation]

3. [Audio]

[Auto]

[On]

[Off]

[Cinema]

[Music]

[Off]

[Bitstream]

[Auto]

1.

2. [Setup] OK

4. OK

5. OK

BACK

Vajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile ., et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

þ

Q

H

H

(ööreþiim)

Märkus

Märkus

H

H

H

Kui seadistus ei ole ühilduv Teie
televiisoriga, ilmub must ekraan. Oodake
10 sekundit, et see automaatselt taastuks.

Koopiakaitsega DVD-plaatide väljundiks on
ainult 480p/576p või 480i/576i
resolutsioon.

Rakendatav ainult kodeeritud Dolby DVD-
video või BD-video puhul.

Heliseaded
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Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Kui seadistuste valik on hall, siis tähendab
see, et antud seadistust ei saa hetkel
muuta. Kui Te olete valinud reþiimi,

kuid plaat seda ei toeta, kuvatakse pilt
formaadis.

Abitekst on saadaval kõikide reþiimide
puhul, välja arvatud [21:9 Cinema].

Selleks, et saada parim vaatamise kvaliteet
Philips Cinema 21:9 televiisori puhul,
vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Kui valitud video resolutsiooni ei toetata
Teie televiisori poolt ning ilmub tühi
ekraan, oodake 10 sekundit, et taastada
televiisori pilt, või vajutage
kaugjuhtimispuldil klahvile ja seejärel
"731" (numbriklahvidega).

Video seadistamine

[4:3 Panscan]
[4:3

Letterbox]

1.

2. [Setup] OK

3. [Video]

4. OK

5. OK

[4:3 Letterbox]

[4:3 Panscan]

[16:9 Widescreen]

[16:9]

[21:9 Cinema]

[Auto]

[Native]

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

[Auto]

[On]

[Off]

Vajutage klahvile .

Valige (seadistamine) ja vajutage .

Valige ja vajutage .

Tehke oma valik ja vajutage klahvile .

Valige seadistus ja valige seejärel .

Vajutage klahvile , et naasta
eelmisesse menüüsse.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

Valige ekraani formaat:

- 4:3 televiisori ekraani jaoks:
laiekraan, millel on mustad ribad ekraani all ja
ülal.

- 4:3 televiisori ekraani jaoks:
täiskõrgusega ekraan, millel on küljed lõigatud.

- Laiekraan televiisori jaoks:
pildi laiuse ja kõrgus suhe on 16:9.

- 16:9 televiisori ekraani jaoks: ekraanil
kuvatakse 4:3 laiuse ja kõrguse suhtega pilti
plaadi jaoks, millel on pildi laiuse ja kõrguse
suhe 4:3. Pildil kuvatakse mustad ribad ekraani
all ja ülal.

- Laiekraan televiisori jaoks,
mille ekraani laiuse ja kõrguse suhe on 21:9.

Valige HDMI videoväljundi resolutsioon, mis
ühildub Teie televiisori ekraaniga.

- Automaatselt parima võimaliku
videoresolutsiooni tuvastamine ja valimine.

- Originaal video resolutsiooni
määramine.

- Televiisori jaoks
parima video resolutsiooni valimine. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks televiisori
kasutusjuhendit.

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ekraaniga
seade on ühendatud HDMI kaabli abil ning see
toetab sügavate värvide funktsiooni.

- Kirgaste  piltide nautimine Deep Color
funktsiooni toega televiisoris, mis sisaldab üle
miljardi värvi.

(sees) - Kirgaste  piltide nautimine Deep
Color funktsiooni toega televiisoris, mis
sisaldab üle miljardi värvi. 12-bitilise värviga
väljund, mis vähendab posterisatsiooni efekti.

(väljas) - tavaline 8-bitiline väljund.

Q

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

.BACK

[TV Display]

[HDMI Video]

[HDMI Deep Color]

(televiisori ekraan)
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Ühe puutega taasesitamine

Seadmete sidumine helisisenditega

Helisisendite uuendamine

Märkus

Märkus

H

H

Enne kui alustate, veenduge, et HDMI
televiisori ja teiste HDMI seadmete
heliväljundid on ühendatud selle seadme
heli sisendväljunditega.

Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide
HDMI CEC seadmetega.

1.

1. [Setup]
OK

2. [EasyLink]
[One Touch Play]

[One Touch Standby]

3. [System Audio Control]
[On]

4.
OK [Continue]

5. OK [Continue]

OK

6.
OK

7.

1. [Settings]
OK

2. [EasyLink] > [Audio Input Mapping]

OK

3.

4.

5.

Vajutage klahvile , et lülitada seade sisse.
Televiisor (kui see toetab ühe puutega
taasesitamise funktsiooni) lülitub
automaatselt sisse ja lülitub õigele video
sisendkanalile.
Kui plaat on sisestatud seadmesse,
alustatakse automaatselt taasesitamist.

Vajutage klahvile valige (seaded) ja
vajutage seejärel .

Valige ja vajutage seejärel .
(ühe puutega

taasesitamine) ja
(ühe puutega puhkereþiimi lülitumine)
funktsioonid on vaikimisi sisse lülitatud.

Valige (süsteemi
helikontroll) > (sees).

Lugege ekraanil olevaid juhendeid ja vajutage
, et valida (jätka).

Seade skaneerib ja kuvab teised
saadavalolevad seadmed.

Vajutage , et valida (jätka).

Valige vasakult menüüst ühendatud seade ja
vajutage seejärel .

Valige ühendus, mis on antud seadme puhul
kasutatud ja vajutage .

Korrake samme 6-7, et määrata seadmed
ühendustele.

Vajutage klahvile , et väljuda menüüst.

Kui Te olete juba helisisendid sidunud seadmetega,
siis on Teil võimalik protseduuri uuendada.

Vajutage klahvile , valige (seaded)
ja vajutage seejärel .

Valige
(helisisendite sidumine seadmetega) ja
vajutage seejärel .

Valige ühendatud seade ja vajutage .

Valige ühendus, mida on antud seadme puhul
kasutatud, ning vajutage klahvile

Korrake samme 4-5, et siduda teisi ühendatud
seadmeid.

B

Q

9

9

9

9

9

Q

Q

.
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Plaatide taasesitamine Taasesitamine USB seadmelt

Hoiatus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

H

Ärge asetage ühtegi objekti peale plaadi
seadme plaadisahtlisse.

Kontrollige plaatide/failide formaate, mida
seade toetab (vaadake peatükki “Teie Blu-
ray Micro System“ > “Taasesitatavad
meediaformaadid“).

Kui kuvatakse salasõna sisestamise
menüü, sisestage salasõna enne, kui saate
lukustatud või keelatud plaati taasesitada
(vaadake peatükki “Seadete muutmine“ >
“Eelistuste seadistamine“ >
[Lapsevanemalukk]).

Kui Te peatate ajutiselt plaadi taasesitamise
või katkestate selle, siis ilmub peale 10
minutit ekraanisäästja. Selleks, et
deaktiveerida ekraanisäästja, vajutage
suvalisele klahvile.

Kui Te peatate ajutiselt plaadi taasesitamise
või katkestate selle, siis lülitub seade
automaatselt puhkereþiimi kui ühtegi klahvi
ei vajutata 5 minuti jooksul.

Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide
USB seadmetega.

Seade ei toeta kõiki digitaalseid kaameraid.
Seade ei toeta digitaalsed kaamerad, mis
vajavad arvuti programmeerimist.

Seade ei toeta NTFS (New Technology File
System) formaati.

1. OPEN/CLOSE

2.

3.

1.
(USB)

2. [Browse USB]
OK

3.
OK

Vajutage , et avada
plaadisahtel.

Sisestage plaat etikett üle poole.

Vajutage , et sulgeda
plaadisahtel ja alustada plaadi taasesitamist.

Selleks, et vaadata plaadi taasesitamist,
lülitage televiisor videosisendile.

Plaadi taasesitamise lõpetamiseks vajutage
klahvile .

Meediafaile on võimalik taasesitada või vaadata
järgnevatelt USB seadmetelt:

Mälupulk

Mälukaardi lugeja

HDD (see seade suudab tuvastada ainult
kaasaskantavat mäluseadet, millel ei ole
voolutugevus suurem kui 500mA.)

Ühendage USB seade selle seadme esipaneelil
olevas pesaga.

Vajutage ja valige (USB
sirvimine) ja vajutage klahvile .

Kuvatakse USB sisu.

Valige fail, mida soovite taasesitada ja vajutage
klahvile .

Algab taasesitamine (vaadake
lisainformatsiooni saamiseks peatükki
"Video taasesitamine", "Fotode vaatamine",
"Muusika taasesitamine").

Selleks, et lõpetada taasesitamine, vajutage
klahvile või eemaldage USB seade.

p

p

P

OPEN/CLOSE

H

H

H

H

H

H

P

9

9

20

5. TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Loo kontrollimine

MP3/WMA muusika taasesitamine

Märkus

H

H

H

H

H

Plaadi puhul, millele on salvestatud
mitmeid sessioone, taasesitatakse ainult
esimest sessiooni.

Selle seadmega ei ole võimalik taasesitada
WMA faile, mis on Digital Rights
Management (DRM) funktsiooniga
kaitstud.

See toode ei toeta MP3PRO heliformaati.

Kõiki spetsiaalseid tähemärke, mis on MP3
loo nimes (ID3) või albumi nimes
kasutatud, ei pruugita kuvada korrektselt,
kuna neid tähemärke ei toetata.

See seade ei suuda kuvada või taasesitada
faile/kaustu, mis ületavad toetatud limiiti.

1.

2.

Klahv Toiming

MODE/DIM

1.

2. [Play Disc]
[Browse USB]

OK

3. OK

4.
OK

Alustage loo taasesitamisega,

Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist
juhtida.

Taasesitamise ajutine
peatamine

Taasesitamise alustamine või
taastamine

Taasesitamise lõpetamine

/ Eelmise/järgmise loo juurde
liikumine

Valiku tegemine
taasesitamiseks

/ Kiire edasi või tagasi kerimine.
Vajutage korduvalt sellele
klahvile, et muuta otsingu
kiirust.

Korduv- või juhuesituse reþiimi
sisse- või väljalülitamine.

MP3/WMA on kokkupressitud helifailide tüüp (failid,
millel on laiendus .mp3, .wma).

Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab
MP3/WMA muusikat.

Vajutage klahvile , valige (plaadi
taasesitamine) või (USB
lehitsemine) ning vajutage .

Kuvatakse andmete menüü.

Valige muusikakaust ja vajutage .

Valige fail, mida soovite taasesitada, ja vajutage
.

Vajutage , et naasta
peamenüüsse.

`

Q

P

a b

O R

9

H .BACK
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Fotode vaatamine

Fotode slaidiesitluse taasesitamine

Fotode taasesitamise juhtimine

Slaidiesitluse intervalli ja animatsiooni
määramine

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Kui plaadile on salvestatud palju
lugusid/fotosid, võib plaadi sisu kuvamine
televiisori ekraanile aega võtta.

See seade suudab kuvada ainult digitaalse
kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF
formaadis (tüüpiliselt kasutatav enamikes
digitaalsetes kaamerates. See ei suuda
kuvada Motion JPEG, teistes formaatides
kui JPEG olevaid pilte ega heliklippe, mis
on piltidega seotud.

See seade ei suuda kuvada ega taasesitada
faile/kaustasid, mis ületavad toetatud
limiiti.

Muusikalise slaidiesitluse loomiseks peate
salvestama MP3/WMA ja JPEG faile
samale plaadile või USB seadmele.

Teil on võimalik taasesitada JPEG fotosid (failid,
mille laiend on .jpeg või .jpg).

Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab
JPEG fotosid.

Vajutage klahvile , valige (plaadi
taasesitamine) või (USB
lehitsemine) ja vajutage seejärel klahvile .

Kuvatakse andmete menüü.

Valige pildikaust ja vajutage seejärel klahvile
, et sellesse siseneda.

Kasutage navigeerimise klahve, et valida
foto.

Valitud foto suurendamiseks ja
slaidiesitluse alustamiseks vajutage
klahvile .

Vajutage klahvile , et alustada
slaidiesitlusega.

Fotode slaidiesitluse alustamiseks:

Vajutage klahvile , et siseneda
taasesitamise valikutesse, tehke valik ja
vajutage klahvile .

Teil on võimalik slaidiesitluse taasesitamise
ajal vajutada ka klahvile , et keerata
fotot horisontaalselt/vertikaalselt.

Kui slaidiesitlus lõpped, vajutage klahvile
, et taasesitamist jätkata.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (slaidi
kestvus) ja vajutage seejärel klahvile .

Valige kestvus ja vajutage klahvile .

Valige menüüst ja vajutage
klahvile .

Valige animatsiooni efekt ja vajutage klahvile
.

Muusikalist slaidiesitlust on võimalik luua
taasesitades samal ajal MP3/WMA muusikafaile ja
JPEG pildifaile.

MP3/WMA muusika taasesitamine.

Vajutage klahvile , et naasta
peamenüüsse.

Kasutage navigeerimise klahve, et siseneda
pildikausta ja vajutage klahvile , et alustada
slaidiesitluse taasesitamist.

Slaidiesitlus algab ja jätkub, kuni pildikaust
lõppeb.
Heli taasesitatakse seni, kuni plaat lõppeb.

Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage
klahvile .

Muusika taasesitamise lõpetamiseks
vajutage uuesti klahvile .

1.

2. [Play Disc]
[Browse USB]

OK

3.
OK

OK

4.

1.

OPTIONS

OK

1.
OPTIONS

2. [Duration per slide]
OK

3. OK

4. [Slide Animation]
OK

5.
OK

1.

2. BACK

3.
OK

9

9

9

9

H

H

H

H

H

H

H

OK

\[

Q

P

P
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Video taasesitamine

Video taasesitamise juhtimine

Video taasesitamise muutmine

Ekraanimenüü

Märkus

Märkus

H

H

BD plaatide puhul, millel on Java rakendus,
sõltub taasesitamise jätkamise funktsioon
konkreetsest plaadist.

Mõned toimingud ei pruugi töötada osade
plaatide jaoks. Detailide saamiseks
vaadake plaatide informatsiooni.

1.

2.

Klahv Toiming

1.

2.

AUDIO

SUBTITLE

MODE/DIM

OPTIONS

INFO

BONUSVIEW

TOP MENU:

POP-UP MENU:

Alustage video taasesitamist.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist
juhtida.

Taasesitamise ajutine
peatamine

Taasesitamise alustamine või
taastamine

Taasesituse peatamine

/ Eelmise/järgmise pealkirja või
peatüki juurde liikumine.

/ Kiiresti edasi või tagasi
otsimine. Vajutage korduvalt
sellele klahvile, et muuta
otsingu kiirust.

Alustage pealkirjade taasesitamist.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et muuta
taasesitamist.

Plaadi helikeele või kanali
otsevalik.

Plaadi subtiitrite keele
otsevalik.

Korduvesituse või juhuesituse
otsevalik või otsene välja
lülitamine.

Korduvesituse valikud
võivad plaadi tüübist
sõltuda.
VCD plaatide puhul on
korduvesitus võimalik
ainult siis, kui PBC reþiim
on välja lülitatud.

Üleval mainitud toimingute või
rohkemate valikute valimine.

Hetkestaatuse või
plaadiinformatsiooni kuvamine.

Teisese videoakna sisse- või
väljalülitamine taasesitamise
ajal (rakendatav ainult BD-
video puhul, mis toetab
BONUSVIEW või Picture-in-
Picture funktsiooni).

BD-video plaadimenüüsse
sisenemine ilma plaadi taasesitamist
katkestamata.

Video taasesitamise
lõpetamine ja plaadimenüü kuvamine. See
funktsioon sõltub plaadist.

`

Q

P

a b
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Klahv Toiming

H

H

H

H

BD-video plaat:
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DVD-video plaat:

VCD/SVCD/DivX :

H

H

H

H

H

TOP MENU:

DISC MENU:

DISC MENU:

1.
OPTIONS

2. [Titles]
[Chapters] OK

3.
OK

1.
OPTIONS

2. [Time Search]
OK

3.

OK

1.
OPTIONS

2. [Zoom]
OK

3. navigeerimise klahve
OK

4. navigeerimise klahve

BACK

[x1]

1.
OPTIONS

2. [Repeat A-B]
OK

3.
OK

OPTIONS
[Repeat A-B]
OK

1.
OPTIONS

2. [Angle List]

3. OK

1.

plaadi juurmenüü kuvamine.

plaadiinformatsiooni kuvamine ja
kõikide plaadil saadaolevate funktsioonide
tutvustamine.

plaadi sisu kuvamine.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (pealkirjad) või
(peatükid) ja vajutage seejärel .

Valige pealkirja või peatüki number ja vajutage
.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (ajaline otsing)
ja vajutage seejärel .

Kasutage navigeerimise klahve ( ), et
valida aeg, kust soovite taasesitamist alustada,
ja vajutage .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (suurendamine) ja
vajutage seejärel .

Kasutage ( ), et
valida suurendusfaktor, ja vajutage .

Kasutage ( ),
et liikuda suurendatud pildil.

Suurenduse reþiimi katkestamiseks
vajutage klahvile , et kuvada
suurendusfaktori riba. Vajutage seejärel
navigatsiooniklahve ( ), kuni on valitud
suurendusfaktor .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (lõigu A-B
kordamine), vajutage seejärel , et määrata
alguspunkt.

Kerige video taasesitamist edasi ja vajutage
klahvile , et määrata lõpp-punkt.

Algab korduvesitus.

Korduvesituse reþiimi lõpetamiseks
vajutage klahvile , valige
seejärel ning vajutage
klahvile .

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (kaameranurkade
nimekiri), vajutage seejärel .

Valige kaameranurk ja vajutage .
Taasesitamine jätkub valitud kaameranurga
alt.

Teil on võimalik manuaalselt muuta subtiitrite
asukohta ekraanil.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile
.

plaat

9

9

9

9

9

9

9\[

qQ

qQ\[

qQ

Q

OPTIONS

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Kui PBC seadistus on välja lülitatud, jätab
VCD/SVCD selle menüü vahele ja alustab
taasesitamist esimesest pealkirjast.
Selleks, et kuvada menüüd enne
taasesitamist, lülitage PBC seadistus sisse
(vaadake peatükki "Seadete muutmine" >

(eelistused) > ).

Lõigu määramine korduvesituseks on
võimalik ainult ühe loo/pealkirja raames.

See funktsioon on rakendatav ainult
plaatide puhul, mis sisaldavad mitme
kaameranurgaga stseene.

[Preferences] [VCD PBC]

Pealkirja/peatüki valimine

Taasesitamise alustama kindlast
asukohast

Suurendamine / suurenduse vähendamine

Korduvesituse valimine kindla lõigu jaoks

Video taasesitamise vaatamine
erinevatest kaameranurkadest

Subtiitrite asukoha manuaalne muutmine
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9

9

9

Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (subtiitrite
muutmine) ja vajutage seejärel .

Kasutage navigeerimise klahve ( ), et
muuta subtiitrite asukohta ekraanil, ning
vajutage seejärel klahvile .

Blu-ray videoplaadil on suurem mahutavus ja toetab
selliseid funktsioone nagu kõrgkvaliteetne video,
multikanalilised ruumilised helid, mitteaktiivsed
menüüd jne.

Sisestage BD-videoplaat.

Vajutage klahvile , valige (plaadi
taasesitamine) ja vajutage seejärel .

Taasesitamine algab automaatselt. Kui seda ei
juhtu, valige menüüst taasesitamise valik ja
vajutage klahvile .

Kui Te vajutate taasesitamise ajal klahvile
, kuvatakse plaadimenüü

taasesitamist katkestamata.

Kui Te vajutate taasesitamise ajal klahvile
kuvatakse

lisainformatsioon, funktsioonid ja plaadile
salvestatud andmed.

(Rakendatav ainult plaatide puhul, mis ühilduvad
BONUSVIEW või Picture-in-Picture funktsiooniga).
See funktsioon võimaldab lisaandmeid (nt.
kommentaarid) vaadata kohe väikses aknakeses.

Vajutage klahvile , et lülitada
teisene videoaken sisse.

Vajutage klahvile .
Kuvatakse taasesitamise menüü.

Valige menüüst (teine
helikeel) või (teine
subtiitrite keel) ja vajutage seejärel klahvile .

Valige keel taasesitamiseks ja vajutage .

(Rakendatav ainult plaatide puhul, mis võimaldavad
BD-Live boonus andmeid. Veenduge, et see seade

on internetiga ühendatud.) Lisaandmeid (nt. filmide
tutvustused, subtiitrid jne.) on võimalik alla laadida
sellesse seadmesse või ühendatud USB seadmele.

Spetsiaalseid videoandmeid on võimalik taasesitada
ka alla laadimise ajal. Kui taasesitatakse plaati, mis
toetab BD-Live funktsiooni, on võimalik saata selle
toote või plaadi ID-d interneti kaudu andmete
pakkujale.

Teenused ja funktsioonid, mida pakutakse, sõltuvad
plaadist.

DivX video on digitaalse meedia formaat, mis
säilitab kõrge kvaliteedi hoolimata kõrgest
kokkupakkimise määrast.

Sisestage plaat või USB seade, mis sisaldab
DivX videosid.

Vajutage klahvile , valige (plaadi
taasesitamine) või (USB
lehitsemine) ja vajutage seejärel klahvile .

Kuvatakse andmete menüü.

Valige videokaust ja vajutage seejärel klahvile
.

Valige pealkiri, mida  taasesitada, ja vajutage
seejärel klahvile .

Kasutage kaugjuhtimispulti, et juhtida
taasesitamist.

Helikeele või kanali valimine.

Subtiitrite keele valimine.

Taasesitamise lõpetamine.

2. [Subtitle Shift]
OK

3.

OK

1.

2. [Play Disc]
OK

3.

OK

DISC/TOP MENU

POP-UP/MENU,

1. BONUSVIEW

2. OPTIONS

3. [2nd Audio Language]
[2nd Subtitle Language]

4. OK

1.

2. [Play Disc]
[Browse USB]

OK

3.
OK

4.
OK

5.

Klahv Toiming

AUDIO

SUBTITLE

\[

Q

H

H

BONUSVIEW nautimine

BD-Live funktsiooni nautimine

P

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

Subtiitrite asukohta ei saa muuta DivX
video puhul, millel on välised subtiitrid.

Teil on võimalik taasesitada ainult DivX
videosid, mis renditi või osteti selle
seadme DivX registreerimise koodiga
(vaadake "Seadete muutmine" >
"lisafunktsioonid" > "DivX® VOD Kood").

Teil on võimalik taasesitada kuni 4GB DivX
videofaile.

See seade suudab kuvada kuni 45
tähemärki subtiitrites.

BD-video taasesitamine

DivX® video taasesitamine
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