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1. OLULINE
Ohutus
1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme
riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete
(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis
tekitavad soojust.
9. Polariseeritud
juhtmetega riikides
ärge vältige
polariseeritud ega maandusega pistiku
ohutusnõudeid. Polariseeritud pistikul on
kaks otsa, millest üks on laiem kui teine.
Maandusega pistikul on kaks otsa ja veel
kolmas maanduse otsik. Lai otsik ehk kolmas
otsik on Teie enda ohutuse tarbeks. Kui
kaasasolev pisik ei sobi teie seinakontaktiga,
konsulteerige elektrikuga, et seinakontakt ära
vahetada.
Hoiatus: Elektrilöögi vältimiseks sobitage
pistiku laiem ots seinakontakti laiema pesaga
ja sisestage pistik täielikult pistikupessa.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning
ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb
seadmest välja.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust.
12. Kasutage ainult tootja poolt
tehtud või varustuses olevat
käru, alust, statiivi, klambrit või
plaati. Olge ettevaatlik kui
liigutate seadmeid, et vältida
vigastusi.
13. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on
äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema

... MÕISTED
perioodi jooksul.
14. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui
seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe
on kahjustatud, seadmetele on vett peale
läinud või mõni objekt peale kukkunud,
seadmed on sattunud vihma või niiskuse
kätte, seadmed ei funktsioneeri normaalselt,
või seadmed on maha kukkunud.
15. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et
vältida patareide lekkimist, mis võib
põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada
vara või kahjustada seadet:
H

H

H

P

R

PBC (taasesitamisekontroll)

Ruumiline heli

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.

Süsteem, mis võimaldab kuulaja ümber luua
realistliku kolmedimensioonilise heli kõlareid
vastavalt kuulaja ümber paigutades.

PCM

Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu
märgitus seadmesse.

Süsteem, mis muudab analooghelisignaali
digitaalseks signaaliks, et seda hiljem töödelda.
Muutmisel ei pakita andmeid kokku.

Ärge kasutage erinevaid patareisid koos
(vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)

Pealkiri

Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei
kasutata pikema aja jooksul.

16. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse
kätte.
17. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objektid, süüdatud
küünlad).
18. See seade võib sisaldada pliid ja
elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab
toimuma vastavalt regulatsioonidele.
Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või
ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma
kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise
Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD plaadil,
muusika videotarkvaral või terve album
audiotarkvaral. Igale pealkirjale on antud
pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud
pealkirja asukoha.
Kui Te salvestate programme, salvestatakse need
pealkirjadena. Sõltuvalt salvestamise seadistustest,
võivad pealkirjad automaatselt koosneda mitmest
peatükist.

S
S-Video
Analoogvideo ühendus. Toodab selge pildi saates
luminants- ja värvilise signaali eraldi. Te saate
kasutada S-Video funktsiooni, kui Teie televiisoril on
S-Video sisendpesa.

V
VIDEO OUT pesad
DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab
videosignaali televiisorisse.

Peatükk
Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui
pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale
peatükile on antud peatüki number, võimaldades
määrata soovitud peatüki asukohta.

Piirkonnakood
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).

Plaadimenüü
Ekraanipilt, mis võimaldab valida pilte, helisid,
subtiitreid, kaameranurki jne. salvestatud DVD
plaadil.
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13. Mõisted

... OLULINE

A

J

Analoog heli

JPEG

Heli, mida ei ole muundatud numbriteks. Analoog
heli on saadaval, kui Te kasutate AUDIO
LEFT/RIGHT pesasid. Need punased ja valged pesad
saadavad heli kahe kanali kaudu (vasaku ja parema).

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.

AUDIO OUT pesad
Punased ja valged pesad, mis saadavad heli teise
süsteemi (TV, Stereo, jne).

B
Bitimäär
Bitimäär on bittide arv, mida toimetatakse edasi või
töödeldakse ühe ajaühiku kohta. Bitimäära
mõõdetakse tavaliselt bittides sekundis (kilobitti
sekundis: kbps). Mõiste bitimäär on andmete
ülekandmise määra sünonüüm (või lihtsalt
andmemäär).

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.

L
Lapsevanema kontroll

D
Digitaalne heli
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.

DivX®

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

H

See ”välgunool” viitab isoleerimata materjalidele
Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki.
Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage toote kesta.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski
vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või
niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga
täidetud objekte nagu vaasid.
HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.
Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti
ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

H

Hoiatus

MP3

Multikanal
DVD plaatide puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi
helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on
heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

H

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid
nõuandeid, et vältida probleeme.

H

Dolby Digital
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Kuulake mõõdukal helitugevusel

H

DivX® koodek on patendi taotlemisel olev, MPEG-4l baseeruv video kokkupakkimise tehnoloogia, mis
on DivX®, Inc. poolt loodud. See võimaldab
vähendada digitaalse video faili suurust säilitades
kõrge kvaliteedi.

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud
toimingud võivad lõppeda kahjustava
kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku
protsessiga.

Ohutu kuulamine

M
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.

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

H

K
Laiuse ja kõrgus suhe

Hoiatus

Jätke need ohutuse sümbolid meelde

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse kesta.
Ärge kunagi määrige ühtegi DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse osa.
Ärge kunagi asetage DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse seadet teiste
elektriliste seadmete peale.
Hoidke DVD Mikro Meelelahutuskeskus
eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest
ja kuumusest.
Ärge kunagi vaadake otse DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse laserit.
Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt võimalik juurde pääseda, et
vajadusel DVD Mikro Meelelahutuskeskus
vooluvõrgust eemaldada.

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.

Ohutu helitugevuse valimiseks:
H

H

Kuulake helisid madalal helitugevusel.
Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta..

Kuulake mõistlikult:
H

H

Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul
helitugevusel võib samuti põhjustada
kuulmishäireid.
Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke
kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:
H

H

H

H

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.
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... OLULINE

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Märkus

Informatsioon keskkonna kohta

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses
järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC +
2006/95/EC.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer
Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud,
tühistavad kasutaja volitused kasutada
seda seadet.

Ümbertöötlemine
Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda. SYMBOL
See mahatõmmatud prügikasti tähis
näitab, et seade vastab Euroopa
direktiivile 2002/96/EC.
Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun
tutvuge kohalike nõuete ja
võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.
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.

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.
Toodetud Dolby Laboratories
litsentsi alusel. Dolby ja topelt D
sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.
DivX, DivX Certified
ja nendega
seonduvad logod
on DivX, Inc.
kaubamärgid ja
neid kasutatakse
ainult litsentsi alusel.
Windows Media ja Windowsi logo
on Microsoft Corporationi
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes
riikides.

See DVD Mikro Meelelahutuskeskus sisaldab
järgmist märgistust:

6

H

H

Mitmekeelset heli või subtiitreid ei ole DVD
plaadile salvestatud.
Helikeele või subtiitrite keele muutmine
antud plaadi puhul on keelatud.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik
kuvada.
H

H

USB seadmel olevate kaustade või failide
number on kindla limiidi ületanud. See
nähtus ei ole viga.
Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata.
H

See USB seade ei ühildu DVD Mikro
Meelelahutuskeskusega. Proovige mõnda
teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb.
H

H

Liigutage DVD Mikro Meelelahutuskeskuse
televiisorist ning videomakist kaugemale.
Tõmmake antenn täielikult välja.

Taimer ei tööta.
H

Seadistage kellaaeg õigesti.

H

Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud.
H

Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos
keemilise sümboliga ”Pb”, tähendab see, et patareid
on vastavuses direktiivide nõuetega:
Palun tutvuge kohalike nõuetega
patareide kogumise kohta.
Korrektne patareide hävitamine
aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik
DVD taasesitamise ajal muuta.

H

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.
Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE
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12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Hoiatus
Ärge kunagi eemaldage DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse kesta.

H

2. TEIE DVD MIKRO MEELELAHUTUSKESKUS
Kaugjuhtimispult ei tööta.
H

H

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). Kui Te võtate Philipsiga
ühendust, veenduge, et Teie DVD Mikro
Meelelahutuskeskus on lähedal ja et Te teate
seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool.
H

H

H

Veenduge, et DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.
Veenduge, et vooluringis on elekter
olemas.
Voolu säästmise eesmärgil lülitub DVD
Mikro Meelelahutuskeskus automaatselt
puhkereþiimi, kui 15 minuti jooksul peale
plaadi/USB taasesitamist ei tehta enam
ühtegi toimingut.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Reguleerige helitugevust

H

Ühendage lahti kõrvaklapid.

H

Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud
korralikult.

H

Kontrollige, et kooritud juhe oleks
kinnitatud.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund
on omavahel vahetunud.
H

Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

H
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Asendage patareid uutega.
Suunake kaugjuhtimispult DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse kaugsensorile.

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

DVD piirkonnakood Riigid

Veenduge, et plaat oleks sisestatud
taasesitatava küljega allapoole.
Oodake, kuni läätsele kondenseerunud
aurustub niiskus.
Asendage või puhastage plaat.
Kasutage korralikult lõpetatud ja
vormindatud plaati.

Euroopa

Sissejuhatus

Venemaa

Selle DVD Mikro Meelelahutuskeskusega saate
nautida:
H

H

Sisestage plaadiliugurisse plaat.

DVD, VCD videosid ja DivX faile, mis on
salvestatud USB seadmetele.
muusikat otse heliplaatidelt, raadiost, välistelt
seadmetelt ja MP3/WMA faile, mis on
salvestatud USB seadmetele.

Mis kuulub varustusse?
Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:
H

Peaseade

See DVD Mikro Meelelahutuskeskus võimaldab
mitmeid heliefektide seadistusi, mis rikastavad heli
Digital Sound Control (DSC) ja Dynamic Bass Boost
(DBB) funktsiooni abil.

H

Kõlaritekastid x 2

H

Kaugjuhtimispult patareidega

H

MP3 kaabel

DVD Mikro Meelelahutuskeskus toetab järgmisi
meediaformaate:

H

MW antenn

H

Kiire alustamise juht (Quick start guide)

H

Kasutusjuhend

H

Pilte pildiplaatidelt või USB seadmetelt.

Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage
see uuesti.

Pilti ei kuvata, kui funktsioon on valitud.

Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

Veenduge, et ühendus on korrektselt
tehtud.
Vajutage sisendallika õiget klahvi.

Salvestamine või taasesitamine ei ole
võimalik.
H

Puhastage kassetipesa osi.

H

Kasutage ainult NORMAL kassetti.

H

DVD Mikro Meelelahutuskeskus ei
reageeri

Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget
polaarsuste kohaselt (märked + / -).

Teil on võimalik taasesitada DVD-sid järgnevate
piirkonnakoodidega:

DVD mängija ei reageeri
klahvivajutusele.
H

H

Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja
DVD Mikro Meelelahutuskeskuse vahel.

Plaati ei tuvastata.

Puudub heli või moonutatud heli.

H

Valige enne vajutust funktsiooninupule
peaseadme asemel õige allikas.

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!

Pange kleepuv teip puuduvate
salvestamiskaitse otsadele.

Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage
see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti
sisse.
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Ülevaade peaseadmest

... TOOTE INFORMATSIOON
Informatsioon USB taasesitamise
kohta
Ühilduvad USB seadmed:

Toetatud MP3 plaatide formaadid
H

H

H

USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

H

H

mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis
töötaks selle DVD Mikro
Meelelahutuskeskusega)

H

H

Toetatud formaadid:
H

H

Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (olenevalt
faili nime pikkusest)
Maksimaalne albumite arv: 255
Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz
Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps), varieeruv
bitimäär

USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 baiti)
MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja
varieeruv bitimäär

H

WMA v9 või vanem

H

Juurkaustadena kuni 8 taset

H

Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99

H

Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999

H

ID3 tag v2.0 või hilisem

H

H

ISO9660, Joliet

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:
H

H

H

1. PULL TO OPEN
H

Plaadisahtli avamine ja sulgemine.

2. STANDBY-ON
H

DVD Mikro Meelelahutuskeskuse sisse,
puhkereþiimi või Eco puhkereþiimi
lülitamine.

3. DSC
H

8

H

Dünaamilise bassihelide võimenduse sisse
ja välja lülitamine.

Taasesitamise alustamine või ajutine
peatamine.

H

H

Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele.
Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile,
mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei
taasesitata.
AAC, WAV, PCM helifailid
DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p,
.mp4, .aac)
WMA failid Lossless formaadis

6. O / R
H

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.

H

Raadiojaama häälestamine.

H

Eelnevalt salvestatud seadistuse valimine.

4. DBB
H

5. ]

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.

H

Plaadimenüüs või süsteemi seadistamise
menüüs vasakule/paremale liikumine.
Kellaaja muutmine.

7. a / b
H

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
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Märkus

FM

Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Tundlikkus
- Mono, 26dB müra tase signaalis ................<22 dBf
- Stereo, 46dB müra tase signaalis ...............<43 dBf

Tehnilised andmed
Võimendi
Väljundi võimsus....................................2x5 W RMS
Sageduse vastuvõtt ........................60-16 kHz ±3 dB
Müra tase signaalis.....................................> 65 dBA
Aux sisend .................................0,5 V RMS 20kohm

CD-mängija
Laseri tüüp ...................................................pooljuht
Plaadi diameeter.....................................12cm / 8cm
Video dekodeerimine ...................MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC......................................................10 bitti
Signaali süsteem ......................................PAL/NTSC
Video formaat ............................................4:3 / 16:9

Otsingu valik ..................................................>28dBf
Müra tase signaalis ........................................>55 dB

Kassett
- Normaalne kassett (tüüp I) ......125-8000 Hz (8 dB)
- Normaalne kassett (tüüp II).........................40 dBA

Müra tase signaalis......................................>65 dBA

Raadio vastuvõtt
Lainepikkuste vahemik.................FM: 87,5-108 MHz
MW: 531 – 1602kHz
Lainepikkuste võrgustik .....50kHz (FM); 9kHz (MW)

H

H

H

H

Q
Kasseti taasesitamise alustamine.
O/R
Kiire tagasi/edasi kerimine.
Pp
Kasseti taasesitamise katkestamine või
kassetipesa avamine.
`
Kasseti taasesitamise või salvestamise
ajutine peatamine.

10. Kassetiklahvide pesa nupp
11. VOLUME \ [

Kõlarite Driver ........................................3,5'' woofer
Tundlikkus............................................> 82 dB/m/W

Voolutarbivus puhkereþiimis............................< 4 W
Voolutarbivus Eco puhkereþiimis .....................< 2 W
USB Direct ...........................................Versioon 2.0
Mõõtmed
Põhiseade (l x k x s) ..............147 x 231 x 209 (mm)
Kõlarite kast (l x k x s) ...........134 x 233 x 153 (mm)
Kaal

H

Helitugevuse muutmine.

12. MP3 LINK
H

Välise heliseadme pesa.

13. P
H

Taasesitamise katkestamine või programmi
kustutamine.

14. CLOCK
H

Kellaaja seadistamine.

H

Taasesitamise ajal kuvab informatsiooni.

H

Kellaaja vaatamine.

15. PROG

Koos pakkematerjaliga ..................................4.75 kg

H

Raadiojaamade programmeerimine.

Peaseade .......................................................1.95 kg

H

Lugude programmeerimine.

Kõlarite kast...............................................2 x 1.2 kg

H

12 tunni või 24 tunni formaadi valimine.

16. SOURCE
H

Allika valimine.

17. Ekraanipaneel
H
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H
Salvestamise alustamine.

Kõlarite takistus ..............................................4 ohm

Voolutarbivus töö ajal .......................................20 W

Kanalite eraldatavus ...........40 dB miinimum (1 kHz)

H

Kõlarid

S-Video väljund........................Y – 1.0Vp-p, 75 ohm
C – 0,286Vp-p, 75 ohm

Kogu harmooniline moonutus ...............<0,1% (kHz)

9. Kasseti klahvid

Wow ja võbelus ........................................<0,4% JIS

Vooluvõimsus............................ 220 – 230 V/ 50 Hz

Digitaalne väljund......................................................
SPDIF (Sony Philips digital interface) koaksiaal

USB pesa.

Signaali ja müratase suhe

Komposiit video väljund .................1.0Vp-p, 75 ohm

Sageduse vastuvõtt.............4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)
4 Hz – 22 kHz (48kHz)
4 Hz – 44 kHz (96kHz)

H

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

8.

Sageduse vastuvõtt...................................................

Üldine informatsioon

Kogu harmooniline moonutus ........................<0,1%

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

Kogu harmooniline moonutus ..........................< 3%

Video müra tase signaalis ............56 dB (miinimum)

Audio DAC.........................................24 biti / 96 kHz

H

Hetkestaatuse kuvamine.

1. B
H

Seadme sisse, puhkereþiimi või Eco
puhkereþiimi lülitamine.
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2. Allika valimise klahvid (DISC, USB,
TUNER, TAPE/MP3 Link)
H

Korduv-/juhuesituse (repeat/shuffle)
valimine.

4. SYSTEM MENU
H

Süsteemi seadete menüüsse sisenemine ja
väljumine.

5. REPEAT A-B
H

H

Allika valimine.

3. MODE
H

12. GOTO

Lõigu märkimine, et seda korduvalt
esitada, või korduvesituse välja lülitamine.

13. SUBTITLE
H

Kiiresti edasi või tagasi otsing.

H

Raadiojaamale häälestumine.

H

H

Plaadimenüüs või süsteemi seadistamise
menüüs vasakule/paremale liikumine.
Kellaaja muutmine.

7. DSC
H

Eelnevalt salvestatud heliseadistuse
valimine.

8. ]
H

Taasesitamise alustamine või ajutine
peatamine.

9. a / b
H

H

Eelmise / järgmise pealkirja/peatüki/loo
juurde liikumine.
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

10. Numbriklahvid 0-9
H

Kindla pealkirja/peatüki/loo otsevalik.

11. PROG/ ANGLE
H

Raadiojaamade programmeerimine.

H

DVD kaameranurga valimine.

H

H
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Subtiitrite valimine.

14. ZOOM
H

Pildi / videopildi
suurendamine/vähendamine TV ekraanil.

15. AUDIO
H

H

6. O / R
H

Kindla lõigu juurde liikumine plaadil kiire
taasesitamise ajal.

DVD / DivX video puhul audio keele
valimine.
VCD puhul stereo, mono-left või monoright väljundi valimine.

16. MUTE
H

Heli vaigistamine või taastamine.

Taasesitamise katkestamine või programmi
kustutamine.

18. VOL+/H

Helitugevuse muutmine.

19. DBB
H

Äratustaimeri seadistamine

Unetaimeri seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. DISC,
TUNER või USB aktiveeritakse kindlaks määratud
ajal.

See DVD Mikro Meelelahutuskeskus suudab
automaatselt lülituda puhkereþiimi kindlaks
määratud ajaperioodi pärast.

1. Veenduge, et olete kellaaja korrektselt
määranud.

1. Kui DVD Mikro Meelelahutuskeskus on sisse
lülitatud, vajutage korduvalt klahvile SLEEP, et
valida ajaperiood (minutites).
9 Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanile ZZZ.

2. Vajutage ja hoidke all klahvi TIMER.
3. Vajutage klahvile DISC, TUNER või USB, et
valida allikas.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER.
9 Kuvatakse tundide näit ja see hakkab
vilkuma.
5. Vajutage klahvile O / R, et määrata tundide
näit.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER.
9 Kuvatakse minutite näit ja see hakkab
vilkuma.
7. Vajutage klahvile O / R, et määrata minutite
näit.

17. P
H

10. TEISED FUNKTSIOONID

Bassihelide võimenduse sisse või välja
lülitamine.

20. TIMER/ SLEEP
H

Unetaimeri määramine.

H

Äratuse taimeri määramine.

8. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER.
9 Taimer on määratud ja aktiveeritud.

Äratuse taimeri aktiveerimine ja
deaktiveerimine

Plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.

22. CLOCK/ DISPLAY
H

H

Kellaaja määramine.
Taasesitamise ajal informatsiooni
kuvamine TV ekraanil.

1. Vajutage korduvalt klahvile SLEEP kuni
kuvatakse ”[OFF]” (väljas).
9 Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob ZZZ
ekraanilt.

Heliseadme kuulamine
Teil on võimalik kuulata heliseadet selle DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse kaudu.
1. Ühendage 3.5mm audio kaabel (puudub
varustusest) seadme Vajutage klahvile MP3
Link. pesa ja heliseadme heliväljundi pesaga.
2. Vajutage klahvile MP3 Link.
3. Alustage taasesitamist seadmest (vaadake
seadme kasutusjuhendit).

1. Vajutage korduvalt klahvile TIMER, et
aktiveerida või deaktiveerida taimer.
9 Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanile o.
9 Kui taimer on deaktiveeritud, kaob o
ekraanilt.

Märkus

21. DISC MENU
H

Unetaimeri deaktiveerimiseks

H

H

Äratuskella funktsioon ei ole saadaval MP3
LINK reþiimis.
Kui DISC/USB allikas on valitud ja lugu ei
saa taasesitada, aktiveeritakse
automaatselt raadio.

Pealkirjade/peatükkide/lugude
programmeerimine.
12 tunni või 24 tunni formaadi valimine.
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2. Valige [AUDIO SETUP] (audioseaded) >
[DIGITAL OUT] (digitaalne väljund), ja vajutage
seejärel klahvile R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

H

[DIGITAL/ OFF] (digitaalne/väljas)
Valige see, et lülitada digitaalne väljund
välja.
[DIGITAL/RAW] (digitaalne/RAW)
Valige see, kui olete ühendanud
multikanalilise dekooderi/vastuvõtja.
[DIGITAL/PCM] (digitaalne/PCM)
Valige see, kui ühendatud seade ei suuda
dekodeerida multikanalilist heli.

3. ÜHENDAMINE
Sämplingu määra valimine

Ettevalmistused

Helikaablite ühendamine

Teil on võimalik valida Linear Pulse Code
Modulation (LPCM) väljundi sämplingu määr. Mida
kõrgem sämplingu määr, seda parem helikvaliteet.

1. Asetage pehme riidetükk kõvale, tasasele ja
kindlale pinnale.

Selleks, et kuulda heli teistest audio seadmetest ja
ka DVD Mikro Meelelahutuskeskuse kõlaritest,
valige eelistatud audio ühendus:

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [AUDIO SETUP] (audioseaded) >
[LPCM] ja vajutage seejärel klahvile R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Audio kanalite määramine

H

Valige sobiv audio kanal, kui taasesitate DVD plaati,
mis on salvestatud Dolby Digital formaadis.

Ööreþiimi aktiveerimine

H

[STEREO]
Valige see, kui väljund toodab heli kahest
esimesest kõlarist.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Järelkaja reþiimi valimine
3D töötlus võimaldab virtuaalset helikogemust
kasutades ainult kahte kõlarit.
1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [AUDIO SETUP] (audioseaded) > [3D
PROCESSING] (3D töötlus), ja vajutage seejärel
klahvile R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

[OFF] (väljas), [CONCERT] (kontsert),
[CHURCH] (kirik), [PASSIVE] (passiivne),
[WIDE] (lai) või [LIVE].

Valik 1: koaksiaal kaabli ühendamine

H

Valik 2: analoog audio kaabli ühendamine

H

Valik 3: kõrvaklappide ühendamine

Valik 1: koaksiaal kaabli ühendamine

[192kHz]
Plaatide jaoks, mis on salvestatud
sämplingu määraga 192kHz.

2. Valige [AUDIO SETUP] (audioseaded) >
[DOWNMIX], ja vajutage seejärel klahvile R.
[LT/RT]
Valige see, kui seade on ühendatud Dolby
Pro Logic dekooderiga.

Kõlarite ühendamine

H

[96kHz]
Plaatide jaoks, mis on salvestatud
sämplingu määraga 96kHz.

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.

H

3. Eemaldage pistikupesa kate.

[48kHz]
Plaatide jaoks, mis on salvestatud
sämplingu määraga 48kHz.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.

2. Asetage seade riidetükile.

[NIGHT MODE]
Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad
helid tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme
väikese helitugevusega ilma teisi häirimata.
1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [AUDIO SETUP] (audioseaded) > [NIGHT
MODE] (ööreþiim) ja vajutage seejärel klahvile
R.

Märkus
H

H

Sisestage iga kõlari juhe täielikult selle
pessa.
Kasutage ainult kõlareid, mille
elektritakistus on sama või suurem
kaasasolevate kõlarite omast. Palun lugege
ka sellest kasutusjuhendist tehniliste
andmete osa.

Teil on võimalik nautida multikanalist ruumilist heli
sellest seadmest, kui see on ühendatud digitaalse
audio seadmega.
1. Ühendage koaksiaal kaabel (ei kuulu
varustusse) audio seadme digitaalse
sisendpesaga.

Valik 2: analoog audio kaabli ühendamine

Selleks, et ühendada iga kõlari juhe: Hoidke pesa
klappi all. Sisestage kõlari juhe täielikult. Vabastage
pesa klapp.

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

[ON] (sees)
Nautige vaikset vaatamist öösel.
[OFF] (väljas)
Nautige ruumilist heli kogu dünaamilises
ulatuses.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

1. Ühendage audio kaabel (punaste/valgete
otstega) audio seadme audio sisendpesadega.
1. Parempoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt
pesad, millele on märgitud ”RIGHT”.
2. Sisestage punane juhe punasesse (+) pessa.
3. Sisestage must juhe musta (-) pessa.
4. Vasakpoolse kõlari jaoks leidke peaseadmelt,
pesad, millele on märgitud ”LEFT”.
5. Korrake samme 2-3.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.
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Valik 2: Komposiit video kaabliga
ühendamine

1. Ühendage komposiit video kaabel (kollane)
televiisori komposiit video sisendpesaga.

1. Ühendage kõrvaklapid HEADPHONE pesaga.

Valik 3: Komponent video kaabliga
ühendamine

2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[DIVX[R] VOD], ja vajutage seejärel klahvile
R.
9 Kuvatakse registreerimise kood.

Teil on võimalik valida parim videoühendus, mida
Teie televiisor toetab.

H

H

Valik 1: S-Video pesaga ühendamine (standard
TV jaoks).
Valik 2: komposiit video (CVBS) pesaga
ühendamine (standard TV jaoks).
Valik 3: komponent video pesaga ühendamine
(standard TV või progressiivse skaneeringuga
TV jaoks).

Valik 1: S-Video kaabliga ühendamine

DivX on DivX, Inc poolt loodud populaarne
meediatehnoloogia. DivX meediafailid sisaldavad
tugevalt kokkupakitud videot, mille on kõrge
kvaliteet säilinud isegi suhteliselt väikese
failisuuruse juures. DivX failid võivad sisaldada ka
arenenud meediafunktsioone nagu menüüd,
subtiitrid ja alternatiivsed audio lood. Paljud DivX
meediafailid on internetis allalaadimiseks saadaval.
Võimalik on ka rentida või osta DivX videosid DivX
VOD (video on demand) teenuse kaudu. Selle
teenuse kasutamiseks vajate Te selle seadme DivX
VOD registreerimise koodi. Lisainformatsiooni
saamiseks ja juhendite leidmiseks külastage
aadressi www.divx.com/vod.

Märkus
H

H

H

Progressiivse skaneeringuga video
kvaliteet on ainult siis saadaval, kui
ühendatud on progressiivse skaneeringuga
televiisor.

3. Kirjutage kood üles, sest hiljem läheb seda
vaja.
4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [VIDEO SETUP] (videoseaded) > [TV
MODE] (TV reþiim), ja vajutage seejärel klahvile
R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

H

Kui Teie televiisor ei toeta progressiivset
skaneeringut, ei saa Te vaadata pilti.
Juhendite leidmiseks progressiivse
skaneeringu sisse lülitamiseks, vaadake
televiisori kasutusjuhendit.

1. Ühendage komponent video kaabel
(punane/sinine/roheline - puuduvat
varustusest) televiisori komponent
sisendpesaga.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Pildikvaliteedi muutmine
DVD taasesitamise ajal on Teil võimalik muuta
heledust, kontrastsust, värvitooni ja küllastumust,
et parandada pildikvaliteeti.
1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
3. Valige üks järgnevatest valikutest ja vajutage
seejärel klahvile R.
H

H

H

Teil on võimalik valida video signaali väljund.
1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [VIDEO SETUP] (videoseaded) >
[COMPONENT] (komponent), ja vajutage
seejärel klahvile R.

H

[INTERLACE]
Valige see, kui televiisoril puudub
progressiivne skaneerimise funktsioon.

Kõiki DivX® VOD teenuse kaudu alla
laetud videosid saab taasesitada ainult
selle seadmega.

Videoseaded

H

[P-SCAN]
Valige see, kui televiisoril puudub
progressiivne skaneerimise funktsioon.

2. Valige [TV MODE] (TV reþiim).

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.

12

Progressiivse skaneeringu valimine
Progressiivne skaneerimine võimaldab kõrgemat
pildikvaliteeti.

Märkus

Video signaali valimine
1. Ühendage S-video kaabel (puudub varustusest)
televiisori S-Video sisendpesaga.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.

Videokaablite ühendamine

H

DivX VOD registreerimise koodi
vaatamine

H

[BRIGHTNESS] (heledus)
Heleduse taseme muutmine.
[CONTRAST] (kontrastsus)
Kontrastsuse taseme muutmine.
[HUE] (värvitoon)
Värvitoonide taseme muutmine.
[SATURATION] (küllastumus)
Küllastumuse muutmine.

4. Vajutage klahvile \ [, et teha muudatusi ja
vajutage seejärel klahvile OK.
5. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Heliseaded

[S-VIDEO]
Valige see, kui kasutusel on S-Video
ühendus.

Digitaalse väljundi valimine

[YUV]
Valige see, kui kasutusel on komponent
video.

Kui Te olete ühendanud audio/video seadme selle
seadme KOAKSIAAL (DIGITAALNE VÄLJUND)
pesaga.
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... SEADETE MUUTMINE

... ÜHENDAMINE
9 [4 Pg13]

TV süsteemi valimine
Valige värvisüsteem, mis ühildub ühendatud
televiisoriga.

9

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[TV SYSTEM] (TV süsteem), ja vajutage
seejärel klahvile R.

9

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

H

[PAL] – Televiisori jaoks, millel on PAL
värvisüsteem.
[AUTO] (automaatne) – Televiisori jaoks,
millel on mitu värvisüsteemi.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

DVD taasesitamise piiramine
Mõnel DVD plaadil on määratud piirang terve plaadi
ulatuses või kindlate stseenide jaoks plaadil. Teil on
võimalik määrata taasesitamise juurdepääsu tase
stseenidele selle seadistusega.

Märkus
H

9

[NTSC] – Televiisori jaoks, millel on NTSC
värvisüsteem.

VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole tasemeid,
seega see lapsevanemate kontrollimise
funktsioon ei tööta nende plaatide puhul.
Kuigi mõned DVD plaadid on kodeeritud
filmi reitinguga, mis on prinditud kaanele,
ei tööta taseme funktsioon ka nende
puhul.

Ei ole sobilik lastele alla 13 aasta.
Vanemate kohalolek soovitatav.
[5 PG-R], [6 R]
Lastevanematel on soovitatud keelata lastel
alla 17 aasta seda vaatamast või vaadata
seda ainult lapsevanema või täiskasvanu
kohaloleku ajal.
[7 NC-17]
Ei ole soovitatav lastele alla 17 aasta.
[8 ADULT]
Mõeldud ainult täiskasvanutele, kuna
sisaldab seksuaalseid stseene, vägivalda
või mittesobivat keelekasutust.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Lapsevanema kontrolli salasõna
muutmine
Teil on võimalik määrata salasõna, et keelata
kindlate plaatide taasesitamist.

MW antenni ühendamine

1. Ühendage kaasas olev MW antenn MW AERIAL
pesaga.

Vooluvõrku ühendamine
Hoiatus
H

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[PASSWORD] (salasõna), ja vajutage seejärel
klahvile R.
3. Sisestage numbriklahvide 0-9 abil
neljanumbriline salasõna ja vajutage seejärel
klahvile OK.

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.

1. Ühendage voolujuhe seinapesaga.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Märkus
H

Vaikimisi salasõna (1234) jääb kehtima
isegi kui uus salasõna on määratud.

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[RATING] (reiting), ja vajutage seejärel klahvile
R.
9 DVD plaate, mis on hinnatud kõrgemalt kui
Teie poolt määratud tase, ei ole võimalik
taasesitada enne, kui sisestate
neljanumbrilise salasõna ja valite kõrgema
taseme.
9 [1 KID SAFE]
Lastele sobiv.
9 [2 G ]
Sobilik vaatajatele igas eas.
9 [3 PG]
Vanemate kohalolek soovitatav.
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4. ALUSTAMINE

9. SEADETE MUUTMINE

Hoiatus
H

Kasutage juhtnuppe ainult viisil, mis on
siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.
Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt
DVD Mikro Meelelahutuskeskuse mudeli ja
seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on
DVD Mikro Meelelahutuskeskuse taga. Kirjutage
need numbrid siia:
Mudeli nr: _______________________________
Seeria nr: ________________________________

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Hoiatus
H

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesevalgusest ja tulest.
Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Esmakordsel kasutamisel:
1. Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida
kaugjuhtimispuldi patarei.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:
1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage 1 CR2025 patareid õige polaarsusega
(+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

H

H

Märkus

Süsteemi seaded

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.

Enne, kui vajutate mõnele
kaugjuhtimispuldi nupule, valige
kaugjuhtimispuldiga peaseadme asemel
õige allikas.

Süsteemi menüü keele muutmine

2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[LANGUAGE SETUP] (keeleseaded).

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

2. Valige [LANGUAGE SETUP] (keeleseaded) >
[MENULANG] (menüü keel), ja vajutage
seejärel klahvile R.

3. Valige üks järgnevatest valikutest ja vajutage
seejärel klahvile R.
H

3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.

Automaatne raadiokanalite
installeerimine

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Kui Te ühendate DVD Mikro Meelelahutuskeskuse
esmakordselt vooluvõrku või ühtegi raadiojaama ei
ole salvestatud sellesse DVD Mikro
Meelelahutuskeskusesse, aktiveeritakse
automaatselt funktsioon ”Plug and Play”, et
salvestada kõik saadaval olevad raadiokanalid.

Ekraanisäästja kaitseb TV ekraani pikaajalise
staatilise pildi kahjuliku mõju eest.

1. Ühendage DVD Mikro Meelelahutuskeskus
vooluvõrku.
2. Vajutage peaseadmel klahvile ], et alustada
installeerimist.
9 Kuvatakse [AUTO] (auto).
9 DVD Mikro Meelelahutuskeskus salvestab
automaatselt kõik raadiokanalid, millel on
piisavalt tugev signaal.
9 Kui kõik saadaval olevad raadiokanalid on
salvestatud, hakatakse automaatselt üle
kandma esimesena salvestatud
raadiokanalit.

Kellaaja seadistamine
1. Vajutage ja hoidke all CLOCK/DISPLAY nuppu,
et aktiveerida kellaseadistamise reþiim.
9 Kuvatakse 12 tunni või 24 tunni formaat.
2. Vajutage korduvalt klahvile PROG, et valida 12
tunni või 24 tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile
CLOCK/DISPLAY.
9 Kuvatakse tundide näit ja need hakkavad
vilkuma.
4. Vajutage klahvidele O / R, et määrata
tunnid.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile
CLOCK/DISPLAY.
9 Kuvatakse minutite näit ja need hakkavad
vilkuma.

14

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.

H

Ekraanisäästja määramine

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
9 Kuvatakse süsteemiseadete menüü.
2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[SCREEN SAVER] (ekraanisäästja), ja vajutage
seejärel klahvile R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

[ON] (sees)
Ekraanisäästja aktiveerimine.
[OFF] (väljas)
Ekraanisäästja deaktiveerimine.

4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

Vaikimisi seadete taastamine
Teil on võimalik taastada kõik seaded ja vahetada
enda poole seadistatud seaded tehase poolt
vaikimisi määratud seadete vastu.

H

H

[OSD LANGUAGE] (OSD keel)
Soovitud ekraanikeele valimine DVD
taasesitamiseks.
[DIVX LANG] (DivX keel)
Soovitud subtiitrite keele valimine DivX
video taasesitamiseks.

5. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

TV tüübi valimine
TV formaat määrab ühendatud televiisori ekraani
kõrguse ja laiuse suhte.
1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [VIDEO SETUP] (videoseaded) > [TV
DISPLAY] (TV ekraan) ja vajutage seejärel
klahvile R.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.
H

H

3. Valige [RESTORE] (taastamine) ja vajutage
seejärel klahvile OK.
4. Vajutage väljumiseks klahvile SYSTEM MENU.

[SUBTITLE LANG] (subtiitrite keel)
Soovitud subtiitrite keele valimine DVD
taasesitamiseks.

4. Tehke oma valik ja vajutage seejärel klahvile OK.

1. Vajutage klahvile SYSTEM MENU.
2. Valige [SYSTEM SETUP] (süsteemiseaded) >
[DEFAULT] (vaikimisi), ja vajutage seejärel
klahvile R.

[AUDIO LANG] (helikeel)
Soovitud helikeele valimine DVD
taasesitamiseks.

H

[4:3 PS]
4:3 ekraaniga televiisor jaoks:
täiskõrgusega ekraan äralõigatud
külgedega.
[4:3 LB]
4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan
pilt mustade ribadega ekraani üla- ja
alaosas.
[16:9])
Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

Taasesitamise seaded
Eelistatud keele valimine
Märkus
H

Kui valitud keel ei ole plaadil saadaval,
kasutatakse vaikimisi plaadi keelt.
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8. HELI MUUTMINE
Helitugevuse muutmine
1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile VOL +/-, et
suurendada/vähendada helitugevust.

Eelnevalt salvestatud heliefekti
valimine

... ALUSTAMINE
6. Vajutage klahvidele O / R, et määrata
minutid.
7. Vajutage kinnitamiseks klahvile
CLOCK/DISPLAY.

Nõuanne
H

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile
DSC, et valida:

Selleks, et kuvada kellaaja näit
taasesitamise ajal, vajutage korduvalt
klahvile CLOCK/DISPLAY, kuni kuvatakse
kellaaeg.

H

[POP] (pop)

H

[JAZZ] (jazz)

H

[CLASSIC] (klassikaline)

Sisse lülitamine

H

[ROCK] (rock)

1. Vajutage klahvile B.

Bassihelide võimendamine

Televiisori seadistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile DBB, et
lülitada dünaamiline bassihelide võimendi sisse
või välja.
9 Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse DBB.

1. Lülitage DVD Mikro Meelelahutuskeskus sisse.

Heli vaigistamine
1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile MUTE, et
vaigistada/taastada heli.

2. Vajutage klahvile DISC, et valida allikaks plaat.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige
video sisendkanal.
9 Te peaksite ekraanil nägema sinist Philipsi
DVD tagatausta.

Nõuanne
H

Õige video sisendkanali valimiseks,
vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

Puhkereþiimi lülitumine
1. Vajutage klahvile B, et lülitada DVD Mikro
Meelelahutuskeskus puhkereþiimi.
9 Ekraanipaneeli taustavalgustust
vähendatakse.
9 Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse
ekraanile.

Selleks, et lülitada DVD Mikro
Meelelahutuskeskus Eco puhkereþiimi:
1. Vajutage ja hoidke puhkereþiimis all rohkem kui
2 sekundit B klahvi.
9 Ekraanipaneeli taustavalgustus lülitatakse
välja.
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5. TAASESITAMINE

7. SALVESTAMINE
katkestati.

Hoiatus
H

Oht kahjustada seadet! Ärge liigutage
seadet taasesitamise ajal.

Märkus
H

Kui kuvatakse ”INVALID KEY” (vale klahv),
siis ei ole funktsioon selle plaadi/faili puhul
hetkel saadaval.

vajutage teate kuvamise ajal klahvile a.

Vajutage klahvile \ [, et sisestada kausta
number ja valida kaust.

H

Vajutage klahvile a / b, et valida lugu või fail.

H

Teil on võimalik otsida taasesitamise ajal kiiresti
edasi või tagasi, et leida vajalik koht.

H

Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi
taasesitage plaate lisaseadmetega nagu
stabiliseerivad rõngad.
Ärge lükake plaadisahtlit ega ärge pange
ühtegi objekti peale plaadi plaadisahtlisse.
See võib põhjustada seadme
talitlushäireid.

Vajutage klahvile a / b, et valida eelmine või
järgmine peatükk/pealkiri/lugu.

H

Vajutage taasesitamise ajal klahvile SUBTITLE.

H

Nõuanne
Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult
plaadimenüüs. Vajutage klahvile DISC
MENU, et siseneda menüüsse.

Märkus

H

H

H

Sõltuvalt plaadi/faili tüübist võib
taasesitamine erineda.

Kui MP3 loo või albumi nimes (ID3) esineb
erilisi tähemärke, ei pruugita neid
korrektselt kuvada, sest neid tähemärke ei
toetata.

1. Vajutage klahvile DISC, et valida allikaks plaat.
2. Tõstke seadme peal olevat CD pesa kaant.
3. Sisestage etiketiga üleval pool olev plaat ja
sulgege plaadipesa.
9 Taasesitamine algab.
9 Taasesitamise katkestamiseks vajutage
klahvile P.
9 Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage klahvile ].
9 Videoplaatide puhul jätkub taasesitamine
alati samast kohast, kust see viimati

16

Taasesitamine USB seadmelt

Taasesitatakse ainult multisession plaadi
esimest versiooni.
See seade ei toeta MP3PRO audio
formaati.

Parim salvestamise kvaliteet valitakse
automaatselt. Helitugevuse muutmine ja
heliefektid ei mõjuta salvestamist.

H

Märkus
Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud
formaate, et neid taasesitada saaks
(vaadake peatükki ”Informatsioon USB
taasesitamise kohta” leheküljel 16).

H

2. Vajutage klahvile USB.

1. Vajutage plaadi taasesitamise ajal ja hoideke all
O / R klahve, et otsida õige kohta ja seejärel
vabastage klahv.
H

Salvestamise helikvaliteet võib erineda
sõltuvalt allikast ja kasutatud kassetist.

H

Automaatne salvestamine CD
plaadilt kassetile
1. Vajutage klahvile DISC, et valida allikaks plaat.
2. Sisestage plaat.
3. Tõmmake seadme esipaneelil PULL TO OPEN
kõrval olevast pidemest, et avada kasseti
nuppude kate.
4. Vajutage klahvile P p, et avada kassetisahtel.
5. Sisestage kassett.
6. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile H.
9 Plaadi taasesitamine algab automaatselt
plaadi algusest.

H

Plaadi taasesitamise peatamiseks vajutage
klahvile a / b.

2. Vajutage klahvile ], et alustada salvestamist.
9 > Plaadi taasesitamine jätkub automaatselt.
3. Vajutage klahvile H, et alustada salvestamist.
9 Plaadi taasesitamine jätkub automaatselt.

Märkus

H

1. Sisestage USB seadme ots DVD Mikro
Meelelahutuskeskuse
pessa.

Plaadilt lõigu salvestamine
kassetile

H

Teil on võimalik valida DVD või DivX® Ultra
plaatidel subtiitrite keel.

H

H

Kui Te taasesitate või salvestate kassetile,
ei saa heliallikat muuta.

H

Normaalse taasesitamise kiiruse taastamiseks
vajutage klahvile ].

H

Hoiatus
H

Nõuanne

Vajutage klahvile O / R, et valida soovitud
kiirus.

Plaatide taasesitamine
Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.

Kasutage salvestamiseks ainult ”Normal”
(IEC tüüp I) kassette, mille kirjutamiskaitse
otsad ei ole eemaldatud.

H

MP3/WMA audio failide jaoks, mis on salvestatud
DVD, CD plaadile:

H

H

Märkus

9 Taasesitamise alustamiseks algusest,

H

Salvestamise peatamiseks vajutage
klahvile `. Taastamiseks vajutage uuesti
klahvile `.
Salvestamise katkestamiseks vajutage
klahvile P p.

Raadio salvestamine kassetile
1. Häälestuge soovitud raadiokanalile.
2. Tõmmake seadme esipaneelil PULL TO OPEN
kõrval olevast pidemest, et avada kasseti
nuppude kate.
3. Vajutage klahvile P p, et avada kassetisahtel.
4. Sisestage kassett.
5. Vajutage klahvile H, et alustada salvestamist.
H

Salvestamise peatamiseks vajutage
klahvile `. Taastamiseks vajutage uuesti
klahvile `.
Salvestamise katkestamiseks vajutage
klahvile P p.

Salvestamise peatamiseks/taastamiseks
vajutage klahvile `.
Salvestamise katkestamiseks vajutage
klahvile P p.

3. Vajutage klahvile \ [, et valida kaust.
4. Vajutage klahvile a / b, et valida fail.
5. Vajutage klahvile ], et alustada
taasesitamist.
H

H

Taasesitamise katkestamiseks vajutage
klahvile P.
Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage klahvile].
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6. RAADIO KUULAMINE
Raadiojaamade häälestamine
1. Vajutage korduvalt klahvile TUNER, et valida
FM või MW.
2. Vajutage ja hoidke all O / R klahvi rohkem
kui 2 sekundit.
9 Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
9 Raadio häälestub automaatselt
raadiokanalile, millel on kõige tugevam
signaal.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem
raadiojaamu.
H

Nõrka signaaliga raadiojaamadele
häälestumiseks vajutage korduvalt klahvile
O / R, kuni leiate parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne
programmeerimine
Märkus
H

Teil on võimalik maksimaalselt
programmeerida kuni 40 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke tuner reþiimis all
PROG/ANGLE klahvi rohkem kui 2 sekundit, et
aktiveerida automaatne programmeerimise
reþiim.
9 Kuvatakse [AUTO] (auto).
9 Kõik saadaval olevad jaamad
programmeeritakse laineala vastuvõtu
tugevuse järgi.
9 Esimesena programmeeritud raadiojaama
kantakse automaatselt üle.

... TAASESITAMINE
Raadiojaamade manuaalne
programmeerimine
Märkus
H

Teil on võimalik maksimaalselt
programmeerida kuni 40 raadiojaama.

DivX video taasesitamine

2. Valige allikas:
H

Plaatide puhul vajutage DISC.

H

USB seadmete puhul vajutage USB.

3. Valige taasesitamiseks fail ja vajutage OK.
H

3. Vajutage klahvile a / b, et määrata sellele
raadiojaamale number (1 kuni 40). Seejärel
vajutage kinnitamiseks klahvile PROG/ANGLE.
9 Kuvatakse salvestatud raadiokanali number
ja sagedus.

H

H

4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida
teised jaamad.

Märkus
H

H

H

Taasesitamise katkestamiseks vajutage
klahvile P.

3. Vajutage klahvile P p, et avada kassetisahtel.

Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage klahvile ].

4. Sisestage kassett, avatud osa all ning täis olev
pool vasakul.

Subtiitrite keele vahetamiseks vajutage
klahvile SUBTITLE.

5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
Q.

Subtiitrite failinimi peab olemas sama, mis
on videol.

Piltide vaatamine
Teil on võimalik vaadata JPEG faile slaidiesitlusena.

Nõuanne

1. Sisestage piltidega plaat või ühendage USB
seade.

Paigutage antenn TV, VCR ja teistest
kiirgusallikatest võimalikult kaugele.

2. Sisestage piltidega plaat või ühendage USB
seade.

Parima raadiojaama vastuvõtu
saavutamiseks, pikendage antenn täielikult
ja kohandage selle asukohta.

2. Tõmmake seadme esipaneelil PULL TO OPEN
kõrval olevast pidemest, et avada kasseti
nuppude kate.

H

Subtiitreid, millel on üks järgnevatest
laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass),
toetatakse, aga neid ei kuvata failide
navigatsioonimenüüs.

H

H

1. Vajutage klahvile a / b, et valida eelnevalt
salvestatud number.

Kui Te taasesitate või salvestate kassetile,
ei saa heliallikat muuta.

1. Vajutage klahvile TAPE, et valida allikaks
kassett.

Märkus

Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks
salvestage uus kanal selle kanali peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama
valimine

Märkus
H

1. Sisestage plaat või ühendage USB seade.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile PROG/ANGLE, et aktiveerida
programmeerimise reþiim.
9 Ekraanil vilgub [PROG] (programm).

Kasseti taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada DivX faile, mis on
kopeeritud CD-R/RW, DVD plaadile või USB
seadmele.

H

Plaatide puhul vajutage DISC.

H

USB seadmete puhul vajutage USB.

H

H

Teil on võimalik valida erinevate taasesitamise
funktsioonide vahel. Korduvesituse valikud
varieeruvad sõltuvalt plaadi tüübist.
1. Vajutage korduvalt klahvile MODE, et valida
taasesitamise reþiim.
H

DVD jaoks
H

H

H

Slaidiesitluse taasesitamise reþiimid
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Taasesitamise katkestamiseks vajutage
klahvilet P p.

Korduv- ja juhuesitus

4. Vajutage klahvile a / b, et valida fail.

Teil on võimalik vaadata slaidiesitlust erinevates
taasesitamise reþiimides.

H

1. Vajutage korduvalt klahvile PROG/ANGLE.

H

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile \ [ / O
R, et pöörata pilti.

Kiiresti tagasi või edasi kerimiseks
vajutage klahvile O / R.

Taasesitamise klahvid

3. Vajutage klahvile \ [, et valida kaust.

Erinevatest nurkadest vaatamine

Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage klahvile `.

H

[CHAPTER] (peatükk): praeguse peatüki
korduvalt esitamine
[TITLE] (pealkiri): praeguse peatüki
korduvalt esitamine
[REP ALL] (korda kõiki): terve plaadi
kordamine
[SHUF] (juhuesitus): plaadi taasesitamine
juhuslikus järjestuses
[OFF] (väljas): korduvesituse välja
lülitamine

VCD/MP3/CD/DivX jaoks
H

[REP 1] (korda ühte): praeguse loo
kordamine
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... TAASESITAMINE
H

H

H

H

[REP DIR] (kausta kordamine) (ainult
MP3 plaadi puhul): praeguse kausta
kordamine
[REP ALL] (korda kõiki): terve plaadi
kordamine
[SHUF] (juhuesitus): plaadi taasesitamine
juhuslikus järjestuses
[OFF] (väljas): korduvesituse välja
lülitamine

2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage
korduvalt klahvile MODE kuni taasesitamise
reþiimi enam ei kuvata

Märkus
Juhuesitust ei saa valida, kui Te taasesitate
programmeeritud lugusid.

H

Lõigu A-B kordamine
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1. Vajutage muusika või video taasesitamise ajal
klahvile REPEAT A-B, et märgistada alguspunkt.
2. Vajutage lõigu lõpus klahvile REPEAT A-B.
9 Valitud lõiku taasesitatakse korduvalt.
9 Korduvesituse katkestamiseks vajutage
uuesti klahvile REPEAT A-B.

Märkus
Lõiku A ja B saab määrata ainult ühe ja
sama peatüki/loo raames.

H

... TAASESITAMINE
Taasesitamise valikud

Audio keele valimine

Taasesitamise informatsioon

Te saate DVD, DivX video ja VCD puhul valida audio
keelt.

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile
CLOCK/DISPLAY, et valida erinev taasesitamise
informatsioon.

Programm
Märkus

Teil on võimalik programmeerida
lemmiklugusid/peatükke, et neid taasesitada kindlas
järjestuses.
1. Vajutage stopp-positsioonis klahvile
PROG/ANGLE, et sisestada programmi number.
2. Valige menüüs ja sisestage loo/albumi number,
mida lisada.
3. Kui programmeerimine on lõppenud, vajutage
taasesitamise alustamiseks klahvile ].
H

H
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Pildi suurendamine/vähendamine
1. Vajutage video või pildi taasesitamise ajal
korduvalt klahvile ZOOM, et
suurendada/vähendada pilti.
H

Kui pilt on suurendatud, saate O / R / \ /
[ klahvide abil pildil liikuda.

Programmi vaatamine
Teil on võimalik programmi vaadata.
1. Vajutage klahvile P.
2. Vajutage klahvile PROG/ANGLE.

Mõned DVD plaadid sisaldavad alternatiivseid
stseene, mis on salvestatud erinevat kaameranurga
alt. Selliste DVD plaatide puhul saate valida saadaval
olevate stseenide vahel.

H

Mõne DVD puhul saab keelt valida ainult
plaadimenüüst. Vajutage klahvile DISC
MENU, et siseneda menüüsse.

Programmeeringu kustutamiseks vajutage
kaks korda klahvile P.

Kui Te taasesitate video või muusika plaati, saate
valida stseeni, loo või kindla punkti.

Sisestage ajalahtris taasesitamise
positsioon tundides, minutites ja
sekundites.

H

Programmeeringu muutmiseks korrake
eelnevaid samme.

Kaameranurga muutmine

H

Märkus

Te ei saa programmeerida pildifaile/plaate.

H

Aja või stseeni/loo numbri järgi otsimine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile GOTO, kuni
kuvatakse aja või peatüki/loo lahter.

1. Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile
AUDIO.
9 Ilmub keelevalik. Kui valitud helikanalid ei
ole saadaval, kaustatakse vaikimisi plaadi
helikanalit.

1. Vajutage korduvalt klahvile PROG/ANGLE, et
vahetada kaameranurki.

Sisestage peatüki/loo lahtris peatükk/lugu.
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