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Analoog (Analog):

Aspkti suhtarv (Aspect ratio):

Heliväljundi pordid (AUDIO OUT Jacks):

Bitikiirus (Bit Rate):

Peatükk (Chapter):

Plaadi menüü (Disc menu):

Digitaal (Digital):

Dolby Digital:

JPEG:

MP3:

Multikanal (Multichannel):

Lastevanemate poolne kontroll (Parental control):

PCM (Pulse Code Modulation):

Taasesituse kontroll (Playback control (PBC)):

Regionaalne kood (Region code):

S-Video:

Sampling Tihedus (Sampling Frequency):

Ruumiline (Surround):

Pealkiri (Title):

VIDEO OUT port (VIDEO OUT jack):

Heli, mis ei ole numbriteks
muudetud. Analoog heli vaheldub, samas kui
digitaalsel helil on spetsiifilised numbrilised
väärtused. Antud pordid saadavad audio läbi kahe
kanali - vasaku ja parema.

Suhtarv kuvatud pildi
vertikaalse ja horisontaalse suuruse vahel.
Tavapärase televiisori horisontaal ja vertikaal suhtarv
on 4:3 ning laiekraan televiisoritel 16:9.

DVD
süsteemi tagapaneelil asetsevad pordid, mis
saadavad heli välja teise süsteemi (näiteks televiisor,
Stereo jne.)

Kogus infot, mida kasutatakse,
et hoida antud muusikapikkust, mõõtühikuks
kilobitte sekundi kohta või kbps. Või kiirus, millega
lindistate. Üldiselt, mida suurem bitikiirus seda
parem helikvaliteet. Kuigi kõrgemad bitikiirused
kasutavad rohkem ruumi plaadil.

Sektsioonid pildist või
muusikapalast DVD plaadil, mis on väiksem kui
pealkiri. Iga pealkiri koosneb mitmest peatükist.
Igale peatükile on määratud peatüki number, tänu
millele saate leida omale vajaliku peatüki.

Ekraan-kuvar ette
nähtud selleks, et saaksite valida erinevaid DVDle
salvestatud asju  nagu näiteks kujundeid, helisid,
subtiitreid, multi-nurki jne.

Heli, mis on numbrilisteks
väärtusteks muudetud. Digitaalne heli on saadaval,
kui kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või
OPTICAL porte. Antud pordid saadavad audio läbi
mitmete kanalite, samas kui analoog saadab ainult
läbi kahe kanali.

Ruumilise heli (surround sound)
süsteem, mis on välja töötatud Dolby Laboratories
poolt ning sisaldab kuni kuus digitaalse audio kanalit
(esimesed parem ja vasak, ruumiline vasak ja parem
ning keskmine).

Still-picture informatsiooni kokkupakkimise
viis välja pakutud Joint Photographic Expert Group'i
poolt. Formaat annab endaga kaasas väikest langust
pildi kvaliteedis vaatamata oma kõrgele
kakkupakkimise suhtearvule.

Faili formaat, millel on heli informatsiooni
(data) kokkupakkimise süsteem. “MPE“ on lühend
fraasist Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG-
1) Audio Layer 3. Kui muusikat salvestatakse MP3
formaadis siis mahub plaatidele CD-R või CD-RW
umbes 10 korda rohkem informatsiooni, kui
tavalisele plaadile mahub.

DVD'l on
spetsifikatsioon, et kõik helifailid moodustavad ühe
helivälja. Multikanal viitab struktuurile, kus
helifailidel on kolm või enam kanaleid.

DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi taasesitust
vastavalt kasutajate vanusele ning vastavalt igas
riigis kehtestatud limiitide tasemele. Piirangud
erinevad plaaditi; kui funktsioon on aktiveeritud siis
taasesitus keelatakse, siis kui tarkvara reiting on
kõrgem kui kasutaja poolt määratud tase.

Süsteem, mis
muudab analoog tüüpi helisignaalid digitaalseteks
signaalideks hilisema töötluse tarvis ilma, et
informatsioon kokku pakitaks.

Viitab signaalile, mis on salvestatud video Cd'dele
või SVCD'dele reproduktsiooni kontrolliks.
Kasutades ekraani menüüsid, mis on salvestatud
Video CD'le või SVCD'le, mis toetab PBC'd, saate
nautida interaktiivset tüüpi tarkvara kui ka tarkvara,
millel on otsingufunktsioon.

Süsteem, mis
lubab plaate mängida ainult eelnevalt määratud
regioonides. Antud toode mängib ainult neid plaate,
millel on sobivad regionaalsed koodid. Antud toote
regionaalse koodi leiate toote sildilt. Mõned plaadid
sobivad mitmele regioonile või isegi kõikidele
regioonidele (All regions)

Produtseerib selge pildi saates eraldi
signaale luminestsentsi jaoks ja värvi jaoks. Te saate
S-Video kasutada ainult juhul kui teie televiisoril on
S-Video sisendport.

Informatsiooni (data) diskreetmise sagedus, kui
analoog data konverteeritakse digitaalseks dataks.
Sampling tiheduse arvuline väärtus näitab, mitu
korda antd originaal analoog signaali diskreettakse
sekundis.

Süsteem, millega kasutajad
saavad luua realistliku kolme dimensioonilise
helivälja, kus realistlik heli on saavutatud
paigaldades mitu kõlarit kuulaja ümber.

Pikim sektsioon pildist või
muusikapalast DVD'l, video tarkvaral, või terve
album audio tarkvaral. Igale pealkirjale on määratud
pealkirja number, mis võimaldab teil leida selle
pealkirja, mida vajate.

Port, mis
asetseb DVD Süsteemi tagaosas ning mis saadab
video televiisorisse.

ERIALASÕNASTIK
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

Kell/taimer seaded on kustutatud
0 Elektriühendus on katkenud või elektrijuhe on

vooluvõrgust eemaldatud. Seadke kell/taimer uuesti.

USB mäluseade ei tööta antud
MCD297 süsteemis

0

0

0

See ei ole seatud USB reþiimile. Tehke seda.
Mäluseade ei ole korralikult ühendatud MCD297
süsteemi USB portaaliga. Ühendage see korralikult.
MCD297 süsteem ei toeta antud mäluseadet või antud
seadmele salvestatud audiofaili formaat ei ole toetatud.
Kasutage sobivat seadet/mängitavat audiofaili.

5

OLULINE INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'ilt saadud
litsentsidega.

HOIATUS

DivX, DivX Certified, ning nendega seostuvad
logod on DivXNetworks Inc'i kaubamärk, ning
kasutatakse litsentsi alusel.

"Dolby", "Pro Logic" ja double-D symbol (topelt D
sümbol) on Dolby Laboratories'ile kuuluvad
kaubamärgid

TOODETUD JÄRGMISE LITSENSIDEGA:  DIGITAL
THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942,5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 JA
TEISED VÄLJASTATUD NING KEHTIVAD
ÜLEMAAILMSED PATENDID. "DTS" JA "DTS
DIGITAL SURROUND" ON DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID.
AUTORIÕIGUS 1996, 2000 DIGITAL THEATER
SYSTEMS, INC. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.

Kui kasutate juhtimisseadmeid või kohandusi või
protseduuride läbiviimist teisiti, kui edaspidi
mainitud, võib tagajärjeks olla kahjulik radiatsioon
või mõni muu ohtlik olukord.

Antud toode sisaldab auroriõiguste kaitsega
tehnoloogiat, mida kaitsevad kindlad U.S.A patendid
ning teised intellektuaalse vara õigused, mille
omanikud on Macrovision

Corporation ja teised õiguste omanikud. Antud
autoriõigustega tehnoloogia peab olema
Macrovision Corporation'i poolt autoriseeritud, ning
on mõeldud ainult kodus ning muudes
situatsioonides limiteeritud vaatamiseks, kui just
pole teisiti Macrovision Corporation'i poolt
autoriseeritud. Toote osadeks lammutamine on
keelatud.

Vana seadme hävitamine

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.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida
kahju keskkonnale ja inimtervisele.
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Üldine Informatsioon
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Juhtimisseadmed

Ettevalmistused
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Heli Kontroll
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Põhilised taasesituse juhtimisseadmed ..........21-23

Taasesituse peatamne
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Pala/peatüki/pealkirja valimine
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Taasesituse jätkamine viimati peatatud punktist
(DVD/VCD/CD/MP3 /WMA)

Suum (DVD/VCD/JPEG)

Repeat (kordama) ja shuffle (segamini) reþiimid
(VD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)  korda
A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Programmeerimine (ei ole mõeldud Picture CD
jaoks)

Edaspidine/Vastandsuunaline Otsing
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Otsing aja järgi ning peatüki/pala numbri järgi
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

Informatsiooni kuvamine taasesituse ajal
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
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Loo Mängimine (DVD)
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Audio Hääle vahetamine (mitme keelega
salvestatud DVD plaatide jaoks)
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pildifailidest, MP3, JPEG, MPEG) mängimine ......24
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MPEG failiformaadi esitlus
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Slaidesitluse taasesituse reþiimid (JPEG)

Multi-nurkne taasesitus (JPEG)

DivX plaadi mängimine ........................................25

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

SISUKORD

39

TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA

Problçma Risinâjums

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

0 Eemaldage süsteem hetkeks elektrivõrgust ja siis
sisestage see uuesti elektrivõrku.

Hääle või subtiitrite keelt ei anna
DVDd vaadates muuta

0

0

Mitmekeelne tõlge või subtiitrid ei ole antud DVD
plaadile salvestatud.
Keele muutmine hääleks või subtiitriteks on antud DVD
keelatud.

Kui vajutada nuppe, siis DVD
mängija ei reageeri

0

0

Kui signaal on liiga nõrk, seadke antenni või ühendage
parema vastuvõtu jaoks välise antenniga.
Suurendage vahemaad süsteemi ja televiisori või
videomaki vahel.

Kehv raadiolaine vastuvõtt

0

0

0

Puhastage videomaki osad, vaadake ”Hooldus”.
Kasutage ainult NORMAL linte.
Kleepige tükk kleeplinti puuduva plastmasslipiku kohale.

Lindistamist või taasesitlust ei
ole võimalik sooritada

0 Kontrollige kõlarite ühendust ja asetust.Vasak ja parem heli väljalase on
vahetuses

Pilti ei teki, kui funktsioon on
valitud

0

0

Tehke kindlaks, et kõik osad on korralikult ühendatud.
Vajutage õiget nuppu funktsiooni käivitamiseks.

Heli ei teki või on kehva
kvaliteediga

0

0

0

0

0

0

Kohandage helitugevust.
Eemaldage kõrvaklapid.
Kontrollige, et kõlarid oleksid korralikult ühendatud.
Kui süsteem on pausi reþiimil, aeglases reþiimis või
edasikerimisel/tagasikerimisel, vajutage

, et taastata normaalse taasesitluse reþiimi.
Tehke kindlaks, et MP3- CD oli salvestatud 32- 256
kbps bittikiirusega sagedusega 48 kHz, 44.1 kHz või 32
kHz.
Kontrollige, et DTS plaat toetab Dolby Digital väljalaset.

PLAY/PAUSE
]

0

0

0

0

0

Suunake kaugjuhtimispult puldisensori kohale
süsteemis.
Vähendage vahemaad mängijani.
Eemaldage kõik võimalikud takistused.
Vahetage patareid uute vastu.
Kontrollige, et patareid oleksid korralikult laetud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

0

0

Seadke kell õigesti.
Kui hetkel toimub salvestamine, peatage see.

Taimer ei tööta
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge
avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või
Philipsiga.

Probleem Lahendus

0 Kontrollige, et juhe on ühendatud vooluvõrku.

Tekib kiri ”no disc” (plaat puudub)
0

0

0

0

Kontrollige, et plaat on sisestatud õiget pidi.
Oodake kuni niiskus on läätselt kuivanud.
Asendage või puhastage plaat, vaadake peatükki
”Hooldus”.
Kontrollige, et kasutate loetavat plaati või õigesti
salvestatud formaadiga MP3- CD.

Pilt puudub
0

0

0

0

Valige õige video väljund televiisoril.
Kontrollige, et televiisor on sisse lülitatud.
Kontrollige video ühendust.
Kontrollige, et süsteem on korralikult ühendatud.

Moondunud või kehva
kvaliteediga pilt

0

0

0

Mõnikord võib esineda kergeid pildimoondusi. See ei ole
seadme häire.
Puhastage plaat.
Ühendage süsteem oma televiisori S-video väljundiga.

Ekraani kuvasuhet ei saa
muuta, kuigi olete seadnud
televiisori kuju

0

0

Kuvasuhe on DVD plaadil ette seatud.
Kuvasuhet ei saa mõnede televiisorisüsteemide puhul
muuta.

Süsteemis ei ole voolu

DVD mängija ei alusta
taasesitust

0

0

0

0

0

0

0

Sisestage loetav plaat.
Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja regionaal-
sätteid.
Puhastage plaat.
Asetage plaat taasesituse pool all
Vajutage SYSTEM MENU (süsteemi menüü), et lülitada
välja seadete menüü.
Katkestage vanemliku kontrolli funktsioon või muutke
selle seadeid.
Niiskus on kogunenud süsteemi sisse. Eemaldage plaat ja
jätke süsteem umbes tunniks sisse lülitanuna tööle.

SISUKORD
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Süsteemi menüü valikud

Raadio vastuvõtt

USB

Kasseti kasutamine/lindistamine

Kell/taimer

Toote tehnilised andmed .......................37

Probleemide lahendamine .................38-40

Erialasõnastik ....................................41

Põhioperatsioonid................................................26

System setup - süsteemi seadistamine ..........26-28

TV system (televiisori süsteem)

Screen saver (ekraanisäästja)

TV type (televiisori tüüp)

Password (salasõna)

Rating (reiting)

Default - vaikimisi

DivX(r) VOD registreerimiskood

Language setup - keele seadistamine ..................28

Video setup - video seadistamine ........................28

Brightness - heledus

Contrast - kontrast

Hue - värvitoon

Saturation - saturatsioon

Audio setup - audio seadistus ........................28-29

Digital Out - digitaalne väljund

Downmix

3D processing - 3D töötlus

LPCM

Raadiojaamade häälestamine...............................30

Raadiojaamade programmeerimine .....................30

Automaatne programmeerimine ...................30

Käsitsi programmeerimine............................30

Ettemääratud raadiojaamade häälestamine..........30

RDS (Radio Data System -
raadio andmesüsteem) ........................................31

RDS kella seadistamine ................................31

USB mäluseadme kasutamine ........................32-33

USB mäluseadme mängimine...........................

Kasseti mängimine ..............................................34

Üldinfo lindistamise kohta ...................................34

Ettevalmistused lindistamiseks ............................34

Sünkroniseeritud CD/USB lindistamise
alustamine ...........................................................35

One touch recording (Kiirlindistamine) ................35

Kella seadmine.....................................................36

Taimeri seadmine.................................................36

Unetaimeri seaded ...............................................36



Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsiga
ühinemise puhul!

Saamaks maksimaalset kasu abist, mida Philips
pakub, registreerige oma toode aadressil:
www.philips.com/welcome.

Lisakomponentide Ühendused

Lastevanema kontroll (reitingu tase)

Une taimer (Sleep)

ÖÖ re iim (Night Mode)

Teie DVD süsteem mängib järgnevaid
plaate:

Regiooni koodid

Lubab süsteemiga ühendada teisi audio ja
audio/visuaal komponente, et saaksite kasutada
süsteemi ümbritseva heli kõlareid.

Antud funktsioon lubab teil anda DVDdele reitingu,
lapsed ei saa vaadata DVDsid, millel on määratud
reitingust kõrgem reiting.

Võimaldab süsteemil automaatselt lülituda
ootereþiimi kindlal kellaajal.

Lubab teil kokku suruda heli dünaamilist ulatust,
vähendades helitugevuse vahet erinevate Dolby
Digital reþiimi helide vahel.

Pildifailid (Kodak, JPEG), mis on salvestatud
plaadile CDR(W)

All järgnevad formaadid ei ole toetatud:

DVD plaadid peavad omama KÕIKIDE regioonide
märgistust või märgistust Regioon 2, et teie DVD
süsteem antud plaati mängiks. Te ei saa mängida
plaate, mis on teiste regioonide märgistustega.

þ

Digital Video Disc (DVD)
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
Compact Disc (CD)

Windows Media Audio (WMA)
DivX(R) plaat CD-R(W):'l
DivX 3.11, 4.x ja 5.x

Komposiit videokaabel (kollane)
MW sõõrantenn
FM juhtme antenn
Kaugjuhtimispult koos patareidega
Antud kasutusjuhend ning kiire alguse
käsiraamat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kui kasutate mixed mode (segareþiimiga)
plaate valitakse taasesituseks ainult üks re iim
vastavalt salvestamise formaadile.
Kui teil tekib probleeme plaadi mängimisega,
siis eemaldage plaat ning proovige mõnda teist
plaati mängida. Antud süsteem ei mängi
sobimatult vormindatud plaate.
DTS surround audio (ruumilise heli)  väljund ei
ole antud DVD mängijal saadaval.

0

0

Omadused

Plaadid taasesituseks

Komplektis kaasas olevad lisatarvikud

Märkus:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toetatud MP3-CD formaat.
SO 9660 / UDF formaat
Maks. pealkiri/albumi nimi - 10 tähemärki.
Maks. pealkirja number pluss album on 255.
Maks. üksteise sees asetsevate kaustade kihtide
number on 8.
Maks. albumite number on 32.
Maks. MP3 failide number on 999.
Toetatud sämpling sagedused MP3 plaadi jaoks
on järgmised: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
Toetatud bitikiirused MP3 plaadi jaoks on
järgmised: 32, 64,96, 128, 192, 256 (kbps).

Failitüübid *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS,
*.WAV,
Joliet formaadis salvestatud plaadid

0

0

0

iiiiiiii

þ

ÜLDINE INFORMATSIOON

8

TOOTE TEHNILISED ANDMED

37

VÕIMENDI

DVD mängija

TUUNER

USB MÄNGIJA

KASSETISEKTSIOON

KÕLARID

ÜLDINFORMATSIOON

Väljalaskevõimsus.............................2 x 15 W RMS

S/N (Signal-to-noise) suhe ..........................> 60 dB

Sageduse vastavus.........63 Hz – 16000 Hz / 3 dB

Sisselaske tundlikus AUX................0.5 V (max. 2V)

Impedants kõlarid ..............................................4

Impedants kõrvaklapid ....................21 – 1000

Laseri tüüp.......................................Semiconductor

Disketi diameeter ..................................12 cm/8 cm

Video dekodeering........................MPEG-2/MPEG-1

Video DAC.....................................................10 Bits

Signaali süsteem .....................................PAL/NTSC

Video formaat ............................................4:3/16:9

Video S/N....................................56 dB (miinimum)

Liitvideo väljalase .............................1.0Vp–p, 75

S-Video väljalase ........................Y – 1.0Vp–p, 75

........................................C – 0.286Vp–p, 75

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

Sageduse vastavus ............4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)

......................................4 Hz – 22 kHz (48kHz)

......................................4 Hz – 44 kHz (96kHz)

Digitaalne väljalase ..................................................

SPDIF (Sony Philips digital interface) Coaxial

Programmi radade arv.........................................16

S/N suhe ................................................... 65 dBA

Kanalite eraldus .............................. 40 dB (1 kHz)

Kogu harmooniline muundatus........< 0.1% (1 kHz)

FM laineulatus .................................87.5 –108 MHz

MW laineulatus ...............................531 – 1602 kHz

Tundlikus 75

– mono, 26 dB S/N suhe ...............................2.8 V

– stereo, 46 dB S/N suhe ............................61.4 V

Selectivity .................................................... 28 dB

Kogu harmooniline muundatus ....................... 5%

Sageduse vastavus .................63 – 5500 Hz (-6 dB)

S/N suhe ................................................... 50 dBA

USB ............................................................2.0/V1.1

............................toetab MP3/WMA/JPEG faile

Albumite/kaustade arv ......................maksimum 99

Lugude/pealkirjade arv ....................maksimum 500

Sageduse vastavus normaal lint (tüüp I)

.......................................80 – 12500 Hz (8 dB)

S/N suhe normaal lint (tüüp I) ......................50 dBA

”Wow and flutter”.................................. 0.4% DIN

2-suunaline bassipeegeldussüsteem

AC võimsus ...............................220 – 240V / 50 Hz

Ootereþiimi elektritarbimine............................. 7W

Ootereþiimi võimsus.........................................<1W

Mõõtmed

Baasüksus (d x k x d) ..........152 228 237 (mm)

Kõlarid (l x k x d) .................140 228 212 (mm)

Kaal

Pakendis ........................................................7.7 kg

Peakorpus....................................................3.34 kg

Kõlarid .........................................................2.85 kg

±

Ω
Ω Ω

Ω
Ω
Ω

≥
≥

Ω
µ
µ

≥
≥

≥

≤

≤

× ×
× ×

Tootja jätab endale õiguse muuta detailandmeid
ja välimust ilma ette teatamata.
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Kella seadmine

Taimeri seadmine

TAIMERI aktiveerimine ja
deaktiveerimine

Unetaimeri seaded

Unetaimeri deaktiveerimine

Vaadake ”Ettevalmistused - Samm 2: Kellaaja
määramine”.

Ootereþiimil, vajutage ja hoidke puldil all nuppu
kuni antud ikoon ilmub.

Displei näitab SELECT SOURCE.

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
sobiv allikas (või vajutage puldil ,
või ).

Vajutage kinnitamiseks uuesti nuppu
.

Displeil hakkab vilkuma tunninäit.

Keerake esipaneelil helitugevusekontrollijat
või vajutage puldil nuppu ,

et määrata taimeri kellaaja tunnid ja siis
vajutage kinnitamiseks nuppu .

Displeil hakkab vilkuma minutinäit.

Keerake esipaneelil helitugevusekontrollijat
või vajutage puldil nuppu ,

et määrata taimeri kellaaja minutid ja siis
vajutage kinnitamiseks nuppu .

Vajutage ootereþiimis vajutage ühe korra või
korduvalt nuppu , et aktiveerida või
deaktiveerida taimer.

Displai näitab ,  kui taimer on aktiveeritud
ja kaob kui deaktiveeritud.

Unetaimer laseb süsteemil ennast peale kindlat
ajaperioodi välja lülitada.

Aktiivses reþiimis vajutage puldil korduvalt
nuppu , et valida ettemääratud
ajaperiood.

Võimalikud valikud on järgnevad (aeg on
märgitud minutites):

SLEEP OFF SLEEP 10
SLEEP 20 SLEEP 30 SLEEP 40
SLEEP 50 SLEEP 60 SLEEP 70
SLEEP 80 SLEEP 90 SLEEP OFF

Kui olete jõudnud sobiva ajaperioodini lõpetage
nupu vajutamine.

1.
SLEEP/TIMER

2. SOURCE
DISC  TUNER

USB

3.
SLEEP/TIMER

4.
VOLUME -/+ VOL +/-

SLEEP/TIMER

5.
VOLUME -/+ VOL +/-

SLEEP/TIMER

SLEEP/TIMER

1.
SLEEP/TIMER

2.
SLEEP/TIMER

¢

¢

¢

¢

¢

2 2
2 2 2
2 2 2
2 2

B B

0

0

Süsteemi saab kasutada äratuskellana, kui
valitud allikas (DISC, TUNER või USB) alustab
automaatselt taasesitamist kindlaks määratud
kellaajal.

Vajutage korduvalt nuppu , kuni
jõuate variandini "SLEEP OFF" või vajutage
nuppu (või
puldil).

Kontrollige, et kell on seatud enne
taimeri kasutamist.

SLEEP/TIMER

ECO POWER/STANDBY ON

Keskkonnaalane informatsioon

Hooldus ja ohutusalane informatsioon

Pakendamisel pole kasutatud ebavajalikke materjale.
Kogu pakendi saab kergesti jaotada kolme
materjalide rühma: kartong, polüstüreen ja plastik.

Pakendit saab ümber töödelda, kui seda teeb
vastavalt spetsialiseerunud firma. Palun järgige
kohalikke keskkonnaalaseid nõudeid, kui viskate ära
pakendit, vanu patareisid ja vana seadet.

Kui kasutada toodet pikka aega võib mustus ja
tolm koguneda plaadi läätsele. Et tagada hea
taasesituse kvaliteet on vajalik plaadi läätse
puhastada kasutades toodet nimega Philips CD
Lens Cleaner või mõnda teist käsimüügis olevat
plaadi läätse puhastamiseks mõeldud toodet.
Kui kasutate puhastusvahendit, veenduge, et
kasutate seda vastavalt puhastusvahendi
kasutusjuhendis toodud õpetustele.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

Ärge blokeerige ventilaatoreid

Välispinna puhastamine

Plaatide puhastamine

Plaadi läätse puhastamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kohtades kus MAINS pistikut või seadme
lülitusseadet kasutatakse lahti ühenduse
seadmena, lahti ühenduse seade peab jääma
valmis koheseks kasutuseks.
Seadistage üksus AC pistikupesa läheduses,
kohas, kus AC pistik on kergesti ligipääsetav.
Ärge laske süsteemil, akudel, patareidel või
plaatidel sattuda kontakti niiskusega, vihmaga,
liivaga, liigse kuumusega (põhjustatud
kütteseadme või päikese poolt). Veenuge, et
hoiate plaadilugeja kaant alati kinni, et vältida
tolmu kogunemist läätsele.
Vaase ja teisi vedelikega täidetud esemeid ei tohi
seadme peale asetada.
Süüdatud küünlaid ja teisi lahtise tulega esemeid
ei tohi seadme peale asetada.
Seadet tuleb hoida tilkumiste ja pritsimise eest.
Seade tarbib vähesel määral voolu ka siis, kui on
ootereþiimis (Standby mode). Kui soovite seadet
täielikult vooluvõrgust eemaldada tuleb
voolujuhe eemaldada seinakontaktist.
Vältige kondenseerumisega seotud probleeme.
Kui seadet liigutatakse kiiresti külmast sooja
keskkonda siis võib lääts minna uduseks ning
seade ei mängi plaate. Hoidke seadet soojas
keskkonnas, kuni niiskus haihtub.

Ärge asetage seadet (kui seda kasutate) suletud
kappi või riiulisse. Lubage 10cm (4 tolli) vaba
ruumi seadme iga külje poolt, et tagada nõutud
ventilatsioonitingimused.

Ventilatsiooni ei tohi takistada kattes ventilat-
siooniavasid näiteks ajalehtedega, laudlinaga,
kardinatega jne.

Kasutage pehmet riidelappi, mis on kergelt
pesuvahendi lahuses niisutatud. Ärge kasuta
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi,
piiritust, ammoniaaki või abrasiivmaterjale.

Et puhastada CD-plaati
pühkige seda sirge joonena
k e s k e l t ä ä r e p o o l e
kasutades pehmet ja
udemeid mitte ajava riidega.
Puhastusaine võib plaati
kahjustada.
Ku i soov i t e CDR(W)
plaadile kirjutada, siis võite
teha seda ainult küljele, kuhu on trükitud.
Kirjutamise võib kasutada ainult pehmet
viltpliiatsit. Kui hoiate plaati käes siis katsuge
seda ainut äärtest kinni hoides. Ärge katsuge
plaadi pealispinda.

0

0

0

0

ÜLDINFORMATSIOON/HOOLDUS
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Sobiva asukoha leidmine

Lindikasseti pea ja lindi radade
puhastamine

Lindikasseti pea lugeja demagnetiseerimine

Kuulake mõõduka helitugevusega

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide
kasutamisel:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage mängija tasasele kõvale stabiilsele
pinnale.
Installeerige üksus vooluvõrgu läheduses ning
kohtas, kus pistik on kergesti ligipääsetav.

Tagamaks kõrget salvestamise ja taasesituse
taset peab pead A, lindi keerutajat B ja rõhurulle C
iga 50 lindikasutus tunni järel puhastama.
Puhastamiseks kasutage vatitupsu, mis on
kergelt niisutatud puhastusvahendis või
alkoholis.
Saate lindikasseti pea puhastada ka mängides
ühe korra puhastuslinti.

Kasutage käsimüügis olevat
demagnetiseerimiseks mõeldud lintkassetti.

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib
tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab
tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada
kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele
inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb
kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast
pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub
normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage
halitugevus enne, kui kuulmine kohandub
suurema helitugevusega.

Seadistage heli vaikseks.
Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.
Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.
Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise
kohanemise järgi.
Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei
kuule, mis Teie ümber toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise.
Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite
mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib
põhjustada liiklusohtlikke olukordi ja on
mõnedes kohtades seaduse vastane.

Kuulmisohutus
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Ettevalmistused lindistamiseks

Sünkroniseeritud CD/USB lindistamise
alustamine

One touch recording (Kiirlindistamine)

1. TAPE

2.

3.

CD/VCD/DVD
TUNER (RADIO)

AUX
USB

Kui lindistamine on pooleli
STOP–OPEN

1. CD USB

1. DISC  TUNER  AUX USB

2.

3.

Valige (kassett) allikas (vaadake peatükki
”Kassetti mängimine”).

Sisestage lindistatav kassett kassetisektsiooni
nii, et täis pool jääb vasakule.

Valmistage lindistamise allikas ette
lindistamiseks:

– sisestage plaat.
– häälestage soovitud

raadiojaam.
– ühendage väilise lisaseadmega.
– ühendage USB mäluseadmega.

Et peatada lindistamine, vajutage
.

Valige või allikas.
Vajutage / , et valida soovitud lugu.

CD programm algab automaatselt CD
algusest. CD mängija eraldi käivitamine ei ole
vajalik.

Valige , , või allikas.

Kui vajalik, siis alustage taasesitust antud
allikalt.

Vajutage , et alustada lindistamist.

0

0

Pp

a b

H

H

2. RECORDVajutage (lindistamine) , et
alustada lindistamist.
¢

0

0

Ei ole võimalik kuulata ühtegi teist allikat, kui see
millelt lindistatakse
Ei ole võimalik aktiveerida taimeri funktsiooni.
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Kasseti mängimine

1. SOURCE
TAPE

2.

3. STOP OPEN

4.

5. PLAY

PAUSE

6. PAUSE

7. REW
F.FWD

8. STOP OPEN

Vajutage nuppu (allikas) korduvalt
esipaneelil (või nuppu (kassett) puldil), et
valida tuuner.

Displei näitab kirja ”TAPE” kogu kasseti
kasutamise ajal.

Vajutage nuppu , et pääseda ligi
kassetisektsiooni nuppudele.

Vajutage nuppu , et avada

kassetiluuk.

Sisestage lindistatud kassett ja sulgege
kassetiluuk.

Vajutage nupp (mängi) , et alustada
taasesitust.

Nupp vabastatakse automaatselt kasseti lõpus,
välja arvatud kui (paus) on
aktiveeritud.

Et seisatada taasesitus vajutage nuppu
, taasesituse jätkamiseks vajutage antud

nuppu uuesti.

Vajutades (tagasikerimine) või
(edasikerimine) on võimalik kerida

linti kiiresti mõlemas suunas.

Lindi peatamiseks vajutage nuppu

.

¢

\

P

p

Q

`

`

O

R

P p

•

•

l

0

0

Heliallikat ei saa kasseti mängimise või
salvestamise ajal muuta.

Lindistamine on lubatud, kui autoriõiguseid
või teisi kolmandate osapoolte õigusi ei
rikuta!

0

0

0

0

0

0

Sisestage kassett avatud pool all ja täis pool
vasakule.

Lindistamiseks kasutage ainult NORMAL (IEC
tüüp I) kassette, mille plastmasslipikuid ei ole
veel ära murtud. See seade ei ole sobilik METAL
(IEC tüüp IV) kassettidele lindistamiseks.
Parim lindistamistase on seatud automaatselt.
Teiste seadete helitugevuse (vaata INCREDIBLE
SURROUND, DBB) muutmine ei mõjuta
lindistamisprotsessi.
Lindi alguses ja täiesti lõpus ei toimu
lindistamist, lindistada ei saa esimesed 7
sekundit kuni põhilint möödub salvestispeadest.
Et kaitsta kassetti kogemata kustutamise eest,
võtke kassett enda ette ja murdke ära vasakpoole
plastmasslipik. Sellele poolele lindistamine ei ole
enam võimalik. Kui aga soovite siiski seda poolt
üle lindistada, siis katke plastmasslipiku koht
kleeplindiga.
Volitamata koopiate tegemine autoriõiguse-
kaitsega materjalidest, kaasa arvatud arvuti-
programmid, failid, ülekanded ja helilindistused,
on autoriõiguste rikkumine ja seda loetakse
seaduse rikkumiseks. Antud seadmeid ei tohiks
sellistel eesmärkidel kasutada.

Märkus:

OLULINE:

Üldine informatsioon lindistamise kohta

Olge vastutustundlik!
Austage autoriõiguseid!
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OLULINE!

Märkus:

Samm 1: Kõlarite paigaldamine
0

0

Tüübi plaat asub süsteemi tagaküljel.
Enne seadme vooluvõrku ühendamist tehke
kindlaks, et kõik muud seadme ühendused on
loodud.
Ärge kunagi looge uusi ühendusi ega muutke
vanu ühendusi, kui süsteem on elektrivõrku
lülitatud.
Kõrgepinge! Ärge avage! Oht  saada
elektrilöök.
Masin et sisalda ühtegi osa, mida saaksid
kasutajad ise parandada.
Toodet modifitseerides või parandades on teil
oht saada kahjulikku EMC kiiritust või muid
tervisekahjustusi.

Et kaitsta süsteemi ülekuumenemise eest, on
süsteemi sisse ehitatud ohutusvooluring. Seega
teie süsteem võib automaatselt lülituda
ootereþiimi peale, kui tingimused muutuvad
ekstreemseks. Kui peaks nii juhtuma, siis laske
süsteemil maha jahtuda enne kui hakkate teda
uuesti kasutama

0

0

0

0

0

0

(ei ole saadaval kõikidel
versioonidel).

Asetage esimene, vasak ja parem kõlar võrdsete
kaugustega televiisorist. Nurk kohaga, kust
hakatakse süsteemi kasutama ja kõlareid kuulama,
peab olema umbes 45 kraadi.

Vältimaks magnetilist inferentsi ärge asetage
kõlareid televiisorile liiga ligidale.
Tagage DVD süsteemi ümber piisav
ventilatsioon.

ÜHENDUSED

FM antenn
MW antenn

Parem kõlar Vasak kõlar

Voolujuhe

Esikõlar
(parem)

Esikõlar
(vasak)

Vaatamise ala



Samm 2: Kõlarite ühendamine

Samm 3: Antenni ühendamine

Samm 4: Televiisori Ühendamine

Märkus: OLULINE!

Ühenda kõlarite juhtmed (kõlarite)
terminalidega, parem kõlar "R" terminaliga ja vasak
kõlar "L" terminaliga ning värvitud ja märgitud juhe
"+" terminaliga ja must märkimata juhe "-"
terminaliga. Sisestage kõlari juhtme kooritud osa
täielikult terminalidesse, nagu joonisel näidatud.

Ühendage komplektiga kaasas olev MW
sõõrjasantenn ja FM antenn vastavatesse
terminalidesse. Kohandage antenni positsiooni
optimaalse vastuvõtu saavutamiseks.

SPEAKERS

Peate tegema ainult ühe video ühenduse
järgnevaist võimalustest juhindudes oma
televiisorisüsteemi võimetest.
Ühendage DVD süsteem otse televiisoriga.

Veenduge, et kõlarite kaablid on korrektselt
ühendatud. Valed ühendused võivad kahjustada
süsteemi ja tekitada lühise..
Optimaalse heli saavutamiseks kasutage
süsteemiga kaasas olevaid kõlareid.
Ärge ühendage rohkem kui ühte kõlarit ühte +/-
kõlarite terminali.
Ärge ühendage kõlareid takistusega, mis on
kaasasolevate kõlarite taksitusest madalam.
Palun vaadake ”Toote tehnilisi andmeid” selles
kasutusjuhendis.

0

0

0

0

MW Antenn

FM Antenn

Video sisendi (CVBS) kasutamine

1.
VIDEO

2.

LINE
OUT (L/R)

Kasutage komposiit videokaablit (kollane), et
ühendada süsteemi pesa video sisend
pordiga (või märgistatud A/V In, Video In,
Composite või Baseband) televiisoril.

Et kuulda antud DVD mängija heli läbi oma
televiisori, kasutage audio kaableid
(valge/punane - pole kaasas), et ühendada

porte DVD mängijal vastavate AUDIO
IN portidega televiisoril.

0 0

0

0

Asetage antenn televiisorist, videomakist, või
teistest radiatsiooniallikatest nii kaugele kui
võimalik.

Parimaks FM stereo vastuvõtuks ühendage
väline FM antenn FM AERIAL (FM ANTENNA)
terminaliga.
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USB mäluseadme mängimine

1.

2. SOURCE
USB/AUX

3.

CD

USB'ga SEOTUD INFORMATSIOON:

1.

2.

Kontrollige, et USB seade on korralikult
ühendatud (vaadake peatükki ”Ühendused ->
lisavarustuse ühendamine”).

Vajutage (allikas) üks kord või
rohkem, et valida USB (või puldilt).

Ilmub ikoon .

Ilmub kiri  NO TRACK, kui ühtegi audiofaili
USB seadmelt ei leita.

Mängige audiofaile USB mäluseadmelt sama
moodi nagu albumite/lugudega CD plaadilt
(vaadake peatükist ).

USB ühenduse sobivus mikrosüsteemiga:

A) Antud mikrosüsteem toetab enamikke USB
mäluseadmeid (MSD) mis on sobivuses USB
MSD standarditega.

I) Kõige levinumad mäluseadmed on erineva
salvestamissüsteemiga mälupulgad jne.

Ii) Kui näete peale mäluseadme arvutiga
ühendamist ”Disc Drive'i” (seadme draivi)
ilmumist, siis järelikult on antud
mäluseade MSD sobilik ja töötab
mikrosüsteemis.

B) Kui mäluseade vajab patareitoidet, siis
kontrollige, et seadmes oleks uus täis laetud
patarei või laadige seadme aku enne selle
mikrosüsteemiga ühendamist.

Sobivad muusika tüübid:

A) See seade toetab ainult ilma autoriõiguste
kaitseta muusikafaile järgnevate
laiendustega: .mp3, .vma.

B) Internetipoodidest ostetud muusikafaile
antud süsteem ei toeta kuna neil on
digitaalsete õiguste halduse kaitse (Digital
Rights Management- DRM).

C) Järgnevate laienditega faile antud seade ei
toeta: .wav; .m4a; .m4p;.mp4; .aac ja nii
edasi.

¢

0

0

0

Sobivuse põhjustel võib albumi/loo
informatsioon erineda selles, mida kuvatakse
läbi flash player'i (mahamängija) muusika
tarkvara.
Failide nimed või ID3 märgised kuvatakse ”—

” kui need ei ole inglise keeles.

3. Arvuti USB porti ja mikrosüsteemi ei saa otse
ühendada isegi kui teil on arvutis mp3 ja wma
failid.

Märkused:



Root (peamenüü)

Title (pealkiri) 001
Title (pealkiri) 002
Title (pealkiri) 003
Album (album) 01

Title (pealkiri) 001
Title (pealkiri) 002

Title (pealkiri) 003

Album (album) 02

Title (pealkiri) 001
Title (pealkiri) 002
Title (pealkiri) 003

Album (album) 03

Title (pealkiri) 001
Title (pealkiri) 002
Title (pealkiri) 003

USB
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USB mäluseadme kasutamine

Märkused:

Märkused:

Ühendades USB mäluseadme Hi-Fi süsteemiga
saate nautida muusikat, mis on salvestatud
välisesse seadmesse läbi Hi- Fi süsteemi võimaste
kõlarite.

Antud Hi- Fi süsteemiga saate kasutada:
USB mälupulka (USB 2.0 või USB1.1)
USB flash player (USB mahamängija) (USB 2.0
või USB1.1)
mälukaardid (vajavad lisakaardilugejat Hi- Fi
süsteemiga töötamiseks)

USB või mälufaili formaadid FAT12, FAT16,
FAT32 (sektori suurus: 512 - 65,536 baiti)
MP3 andmevoo suurus (bit rate): 32-320 Kbps
ja varieeruv andmevoo suurus.
WMA v9 või varasem
Nimistu jaotus kuni maksimum 8 taset
Albumite/kaustade arv: maksimum 99
Lugude/pealkirjade arv: maksimum 500
ID3 märgis v2.0 või hilisem
Faili nimi Uicode UTF8 kodeeritult
(maksimumpikkus: 128 baiti)

Muusikafaili kursorit all hoides vedades ja USB
mäluseadmel lahti lastes, saate kergesti oma
lemmikmuusikat arvutist USB mäluseadmele üle
kanda.

Flash player'il (mahamängijal) saate kasutada ka
sellega kaasas olevat tarkvara muusika üle
kandmiseks.

Antud Hi- Fi süsteem otsib MP3/WMA failid läbi
järjekorras kaust/alamkaust/pealkiri.

Näiteks:

Organiseerige oma MP3/WMA failid erinevatesse
kaustadesse ja alamkaustadesse nagu nõutud.

Sobivad USB mäluseadmed

Sobivad formaadid:

Süsteem  ei mängi ega toeta järgnevat:

Kuidas kanda muusikafaile arvutist USB
mäluseadmele üle:

Kuidas organiseerida oma MP3/WMA failie USB
mäluseadmel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osadel USB mängijatel (või mäluseadmetel) on
informatsioon salvestatud kasutades
autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat. Sellise
kaitsega sisu ei saa mängida üheski teises
seadmes (näiteks Hi- Fi süsteem).

Kui Te ei ole organiseerinud oma MP3/WMA
faile albumitesse, album nimega 00”

määratakse automaatselt neile failidele.
Kontrollige, et MP3 failide nimed lõppeksid
laiendusega .mp3 ja WMA failide nimed
lõppeksid .wma.
DRM kaitsega WMA failide muutmiseks
kasutage Windows Media Player 10't (või
uuemat versiooni). Külastage
lisainformatsiooniks lehte: www.microsoft.com
Windows Media Player ja WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management- Windows'i
meedia digitaalse kaitsmise haldus) kohta.

WMA faile ei saa mängida ebasobivuse tõttu.

0

0

0

0

0

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3/WMA faile ja mida ei kuvata displeil.
Mitte- toetatud formaatidega failid jäetakse
vahele. See tähendab, et näiteks Word'i
dokumendid .doc või MP3 failid laiendusega .dlf
ignoreeritakse ja neid ei mängita.
AAC, WAV, PCM audiofailid
DRM kaitstud WMA failid
WMA failid Lossless formaadis (Apple Lossless
formaat)

”

S-Video sisendi kasutamine RF modulaator lisatarviku kasutamine

1.
S-VIDEO

2.

LINE
OUT (L/R)

Kui televiisoril on ainult üks antenni
sisendport (Antenna In jack või märgitud 75
ohmi või RF In),  on vaja RF modulaatorit, et
vaadata DVD taasesitust televiisori läbi.
Külastage oma elektroonika jaemüüjat või
kontakteeruge Philips'iga, et saada rohkem
informatsiooni RF modulaatori

kättesaadavuse ja funktsioonide kohta.

1.
VIDEO

2.

Kasuta S-Video kaablit (komplektis mitte
kaasas), et ühendada süsteemi porte
S-Video sisend pordiga (või märgitud Y/C või
S-VHS) televiisoril.

Et kuulda antud DVD mängija heli läbi oma
televiisori, kasutage audio kaableid
(valge/punane - pole kaasas), et ühendada

porte DVD mängijal vastavate AUDIO
IN portidega televiisoril.

Kasutage komposiitkaablit (kollane), et
ühendada süsteemi porti video sisend
pordiga RF modulaatoril.

Kasutage RF koaksiaalkaablit (pole kaasas), et
ühendada RF modulaator televiisori RF pordiga.

0

OLULINE!

ÜHENDUSED

13

Antenn või
kaabeltelevisiooni

signaal

Ühendage RF koaksiaalkaabel televiisoriga

RF modulaatori
tagune (näide)
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Samm 5: Elektrijuhtme ühendamine

Valikuline: Lisatarvikute ühendamine

OLULINE!

OLULINE!

Märkus:

0

0

0

0

0

Ärge kunagi looge uusi ühendusi ega muutke
vanu ühendusi, kui süsteem on elektrivõrku
lülitatud.

Mõned plaadid on kopeerimise vastu
kaitstud. Te ei saa plaati kopeerida kasutades
videomakki või digitaalseid
salvestusvahendeid.
Kui loote ühendusi veenduge, et kaablite
värvid vastavad portide värvidele.
Kui ühendate lisaseadmeid, pöörake alati
tähelepanu seadme kasutusjuhendile
tagamaks korrektset ühendust ning õiget
detailide kasutust.

SOURCE
USB/AUX

VIDEO OUT p
VIDEO IN LINE OUT (R/L)

AUDIO IN

COAXIAL

SUBWOOFER OUT

Alles pärast seda, kui kõik korralikult ühendatud on
loodud, võite voolujuhtme elektripistikusse lülitada.

Kasutage
cinchkaablit (pole kaasas), et AUX DVD mängija
esipaneelil ühendada välisseadme (televiisor,
videomakk, Laser Disc mängija, DVD mängija või
CD lindistaja) analoogsete audio väljund
terminalidega.

Enne kui alustate vajutage esipaneelil, et
valida AUX , või vajutage puldil, et
aktiveerida sisendiallikas.

Ühendage üks DVD süsteemi ortidest
vastava pordiga ja pordid

portidega videomakil. Nüüd saate teha
analoogstereo (kaks kanalit, parem ja vasak)
lindistusi.

Ühenda süsteemi port DIGITAL IN pordiga
digitaalsel salvestusvahendil (nagu näiteks DTS-
Digital Theatre koos Dolby Digital dekodeerijaga).

Enne tegutsema hakkamist seadke DIGITAL OUT
vastavalt audio ühendusele (Vaadake "DIGITAL
OUT").

Ühenda DVD mikrosüsteemi
port AUDIO INPUT pordiga aktiivsel subwooferil
(pole kaasas).

Muu tehnika taasesituse kuulamine

Videomaki kasutamine DVD plaatide
salvestamiseks B

Salvestamine (digitaalne) C

Aktiivse subwooferiga ühendamine D

Kui ühendate tehnikat, millel on mono väljund
(üks audio väljund terminal), siis ühendage see
AUX vasaku terminaliga. Alternatiivselt saate
kasutada “üksikust mitmeks“ chinchkaablit
(väljund heli jääb ikkagi  monoks).

ÜHENDUSED

VIDEO IN

AUDIO IN

L

R

DIGITAL IN

AUDIO
INPUT

AUDIO OUT

L

R

RAADIO VASTUVÕTT
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RDS (Radio Data System- raadio
andmesüsteem)

Märkus:

Raadio andmesüsteem  on teenus, mis lubab FM
raadiojaamadel näidata lisainformatsiooni.

Kui teieni jõuab RDS raadiojaama signaal, kiri
ja raadiojaama nimi kuvatakse displeile.

Kui kasutate automaatse programmeerimise reþiimi,
siis RDS raadiojaamad programmeeritakse
eelisjärjekorras.

Raadiojaama nimi
Raadio tekstisõnum
Sagedus

Mõned RDS raadiojaamad edastavad ka täpset
kellaaega minutiste intervallidega. Võimalik on
reguleerida kella vastavalt ajasignaalile, mida
edastatakse koos RDS raadiojaama signaaliga.

Hääletage RDS raadiojaamale (vaadake
peatükki ”Raadiojaamade häälestamine”).

2. Vajutage rohkem kui kaheks sekundiks
nuppu DISPLAY/RDS.
SEAR TM kuvatakse displeil.
Kui RDS'i kellaeg leitakse kiri RDS ja kellaaeg
kuvatakse ja jooksev kellaeg salvestatakse.

j

RDS informatsiooni läbi vaatamine

1.

0

0

0

RDS kella seadistamine

¢

¢

0 Mõned RDS raadiojaamad edastavad kellaaega
minutise intervalliga. Edastatava kellaaja täpsus
olenev edastavast RDS raadiojaamast.

0 Vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu
, et vaadata läbi järgnev informat-

sioon (kui võimalik):
DISPLAY/RDS

¢



RAADIO VASTUVÕTT
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Raadiojaamade häälestamine

Raadiojaamade programmeerimine

Ettemääratud raadiojaamale minemine

1. SOURCE
TUNER

2. TUNING

3.

PROG/ANGLE

1.

2. PROG/ANGLE

PROG

3. PRESET

4. PROG/ANGLE

PROG

5.

Vajutage nuppu (allikas) seadmel või
(häälestaja) korduvalt puldil, kuni

soovitud lainepikkus (FM või MVV) on leitud.

Vajutage ja hoide all nuppu
(häälestamine) / , vabastage nupp.

Raadio häälestub automaatselt piisava leviga
raadiojaamale.

Korrake sammu 2, kui vaja, kuni leiate enda
soovitud raadiojaama.

/

Saate mällu salvestada kuni 40 raadiojaama.

Vajutage puldil üle 3 sekundi, et
aktiveerida programmeerimise funktsioon.

Kõik piisava levialaga raadiojaamad
programmeeritakse mällu.
AUTO kiri kuvatakse ja kõik piisava levialaga
raadiojaamad programmeeritakse mällu
vastavalt nende raadiosignaali tugevusele.

Häälestage oma soovitud raadiojaamale
(vaadake peatükki ”Raadiojaamade
häälestamine”).

Vajutage , et aktiveerida
programmeerimine.

kiri hakkab displeil vilkuma.

Vajutage (eelnevalt seadistatud) /
, et määrata antud raadiojaamale number 1st

40ni.

Vajutage uuesti, et kinnitada
antud seadistus.

kiri kaob displeilt.

Korrake eelpool loetletud nelja sammu, et
salvestada ka teisi raadiojaamu.

/

O R

O R

a

b

a b

¢

¢

¢

¢

Automaatne programmeerimine

Käsitsi programmeerimine

0

0

0

Et leida nõrga leviga raadiojaama, vajutage
nuppu (häälestamine) lühidalt,
kuni leiate optimaalse vastuvõtu.

Saate tühistada eelnevalt salvestatud raadio-
jaama seadeid, kui salvestate uue sagedusega
raadiojaama vana kohale.

Vajutage (eelnevalt seadistatud)
kuni soovitud eelnevalt seadistatud raadiojaam
on leitud.

TUNING

PRESET

¢

JUHTIMISSEADMED
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* = vajutage alla ja hoidke nuppu all kauem kui kolm sekundit.

Süsteemi juhtimisseadmed

Kaugjuhtimispuldil asetsevad nupud

1. ECO POWER/STANDBY–ON

2. iR sensor

3. DISPLAY/CLOCK SET

4. Reþiimi valik

5. Kuvari ekraan

6. SOURCE

7. LOUDNESS/DBB

8. DSC

B

9. VOLUME –/+

10.

11. OPEN–CLOSE

12. AUX pesa

13. Klappuks ( )

14. Lindikasseti Paneeli Funktsioonid

15. USB port

1.

2. Numbritega Klaviatuur (0-9)

3. PROG/ANGLE

4. SOURCE

Z

p

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lülitab süsteemi sisse või ökonoomsesse
reþiimi/normaalsesse ootereþiimi.

infrapuna sensor kaugjuhtimispuldile.

þ
*  seadistab süsteemi kella.

þ
kuvab süsteemi kella.
Plaadi taasesituse ajal
valib plaadi informatsiooni kuvamise reþiimi.

............DISC/USB reþiimis peatab taasesituse
või tühjendab/puhastab programmi.

.........DISC/USB reþiimis alustab või
katkestab taasesituse.

................Disc/USB reþiimis hüppab
eelmisele/järgnevale
peatükile/pealkirjale

................Tuner (raadio) reþiimis valib eelnevalt
salvestatud raadiojaama.

Raadioreþiimis

võimaldab teil vaadata süsteemi hetkestaatust.

valige järgnevate heliallikate vahel: DISC (plaat),
TUNER (raadio), TAPE (helilint), USB või AUX.

lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse
regulaatori.
lülitab sisse või välja bassivõimendaja.

võimaldab valida erinevate eelmääratud heli
tasakaalustamise re iimide vahel (CLASSIC,

JAZZ, POP või ROCK).

Ootere iimis

Taasesituse re iimis

vajutage, et häälestada madalamale/kõrgemale
raadiosagedusele, aeglaselt ja samm- sammult.
vajutage ja hoidke ning siis vabastage nupp, et
alustada automaatset häälestamist
madalamale/kõrgemale raadiosagedusele.

P

]

a b

O R

PRESET /

TUNING /

˛

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

reguleerib heli valjemaks/nõrgemaks.
kui süsteem on clock/timer reþiimis, siis
reguleerib tunde ja minuteid.
taimeri seadmise reþiimis lülitab taimeri sisse
(ON) või välja (OFF).

kõrvaklappide ühendus.

plaadi ukse avamine või sulgemine.

abiseadme ühendamiseks.

ligi pääsemiseks lindi nuppudele.

.....alustab lindistamist.

...........alustab taasesitust.

/

........................kerib linti edasi või tagasi.

........................lõpetab kassetti taasesituse või
lindistamise; avab kassetisahtli.

........katkestab lindistamise või
taasesituse.

port, mille kaudu saab ühendada välise USB
seadme

lülitab süsteemi ootereþiimile

sisestab plaadi loo numbri/pealkirja/peatüki.

DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB reþiimis: sisestab
programmi menüü.
Picture CD: taasesituse ajal valib slaidi
näitamise reþiimi.
Tuner (raadio) reþiimis: programmeerib
eelseatud raadiojaamasid.
DVD: valib DVD kaamera nurga.

valib heliallikate vahel: DISC, TUNER, TAPE
USB või AUX.

RECORD

PLAY

REW/F.FWD

STOP OPEN

PAUSE

H

Q

O R

P p

`

B

·

0

0

0 Disc/USB reþiimis
kiire edasiotsing/tagasiotsing plaadil või USB
seadmel.



5. DISC MENU (ainult plaadire iimis)þ

6. DISC MENU (ainult plaadireþiimis)

7. /

8. /

9. OK

10. /

11.

12.

13. VOL +/–

14. MODE

15. SUBTITLE

16. SLEEP/TIMER

17. LOUD/DBB

18. DSC

19. MUTE

20. DISPLAY/RDS

21. REPEAT A–B

22. AUDIO

23. ZOOM

24. GOTO

O R

\ [

a b

P

]

DVD/VCD: siseneb või väljub plaadi sisu
menüüst.
VCD2.0: lülitab taasesituse kontrolli reþiimi
sisse või välja.

Plaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

et siseneva või väljuda süsteemi menüüst.

Raadioreþiimis
vajutage, et häälestada madalamale/kõrgemale
raadiosagedusele, aeglaselt ja samm-
sammult.
vajutage ja hoia ning siis vabastage nupp, et
alustada automaatset häälestamist
madalamale/kõrgemale raadiosagedusele.

(mitte MP3 plaadi puhul) erineva kiirusega
edasiotsing/tagasiotsing plaadil
DISC reþiimis, et valida liikumise suund plaadi
menüüs või süsteemi menüüs.

DISC reþiimis, et valida liikumise suund plaadi
menüüs või süsteemi menüüs.

et väljuda menüüst või kinnitada valik.

Plaat: hüppab eelnevale/järgnevale
paragrahvile/pealkirjale/palale.
Raadioreþiim: valib eelnevalt salvestatud
raadiojaama.

DISC reþiimis peatab taasesituse või
tühjendab/puhastab programmi.

DISC reþiimis alustab või katkestab
taasesituse.

reguleerib heli valjemaks/nõrgemaks.
kui süsteem on kella/timer reþiimis, siis
reguleerib tunde ja minuteid.
taimeri seadmise reþiimis lülitab taimeri sisse
(ON) või välja (OFF).

et valida mitmete kordusreþiimide vahel või
plaadi puhul valida shuffle (lugusid segamini
mängima) reþiim.

Valib subtiitrite keele.

Ootereþiim
määrab aja, millal süsteem automaatselt
käivitub.
Taasesituse reþiim
määrab unetaimeri funktsiooni (auto-off
(automaatne - väljas)).

lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse
regulaatori.
lülitab sisse või välja bassivõimendaja.

võimaldab valida erinevate eelmääratud heli
tasakaalustamise reþiimide vahel (CLASSIC,
JAZZ, POP või ROCK).

et lõpetada või alustada heli summutamist.

Plaat
valib plaadi informatsiooni kuvamise reþiimi.
Raadioreþiim
valib RDS info.

VCD/CD: kordab teatud lõiku.
DVD: kordab kindlat sektsiooni plaadil.

VCD
määrab Stereo, Mono- Left (Mono-Vasak) või
Mono-Right (Mono-Parem) heli reþiimi.
DVD
valib audio keele.

DVD/VCD/Pildi CD: suurendab või vähendab
pilti või aktiivset kujutist televiisori ekraanil.

DISC reþimis, et plaadilt kiiresti otsida
sisestades aeg, pealkiri, paragrahv või pala.

0

0

Märkused kaugjuhtimispuldi kohta:
Esiteks, valige allikas, mida tahate
kontrollida vajutades ühte allika valiku nuppu
kaugjuhtimispuldil (näiteks, DISC või
TURNER).
Siis valige soovitud funktsioon ( , ,
näiteks).

0

0 ] a b

JUHTIMISSEADMED
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* = Nospiediet un turiet taustiòu vairâk kâ trîs sekundes.

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD
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DIGITAL OUT - DIGITAALNE VÄLJUND

DOWNMIX

3D PROCESSING - 3D TÖÖTLUS

LPCM

NIGHT MODE - ÖÖREÞIIM

Antud võimalused lubavad seadistada DVD mängija
stereo analoog väljundi.

3D töötlus tagab virtuaalse ruumilise (surround)
heli kogemuse kasutades ainult kahte kõlarit.

Kui ühendate DVD mängija sobiva PCM
vastuvõtjaga koksiaalse terminali kaudu, on
võimalik, et peate 'LPCM''d kohandama.

Plaadid salvestatakse kindlal sampling kiirusel. Mida
kõrgem on sampling kiirus seda parema
kvaliteediga on heli.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIGITAL/OFF:
DIGITAL OUT:

DIGITAL/PCM:

LT/RT:

STEREO:

VSS:

OFF CONCERT
CHURCH PASSIVE

WIDE LIVE

48K:

96K:

192K:

OFF:

ON:

Lülitab digitaalse väljundi välja.
Kui olete ühendanud oma DIGITAL

OUT'i multikanali dekodeerijaga/vastuvõtjaga.
Ainult juhul, kui vastuvõtja ei ole

võimeline lahti kodeerima multikanalist audiot.

Valige see võimalus, kui DVD mängija on
ühendatud Dolby Pro Logic dekodeerijaga.

Valige see võimalus, kui väljastatakse
heli ainult kahest esimesest kõlarist.

Lubab DVD mängijal kasutada virtuaalset
ruumilise (surround) heli efekti.

(VÄLJA LÜLITATUD) ,
(KONTSERT), (KIRIK),
(PASSIIVNE), (LAI) ja (ELAV).

Taasesitage plaat, mis on salvestatud
sampling kiirusega of 48kHz.

Taasesitage plaat, mis on salvestatud
sampling kiirusega of 96kHz.

Taasesitage plaat, mis on salvestatud
sampling kiirusega of 192kHz.

Valige see, kui soovite nautida ruumilist
heli (surround sound) kogu tema dünaamilises
ulatuses.

Valige see, kui soovite heli taset ühtlustada.
Kõrge heliga väljund pehmendatakse ning
madala heliga väljund kergitatakse kuuldavale
tasemele. Antud funktsioon on saadaval ainult
filmidele Dolby Digital reþiimiga.



DIVX(R) VOD registreerimiskood

BRIGHTNESS - HELEDUS

CONTRAST - KONTRAST

HUE - VÄRVITOON

SATURATION - SATURATSIOON

Philips varustab teid DivX® VOD (Video On
Demand) registratsioonikoodiga, mis lubab
laenutada ja osta videosid kasutades DivX® VOD
teenust.

Detailsema info saamiseks külastage meid leheküljel
www.divx.com/vod.

Olles SYSTEM SETUP lehel, vajutage / , et
valida DIVX(R) VOD.

Kasutage antud registreerimiskoodi, et osta või
laenutada videosid DivX® VOD  teenindusest
leheküljel www.divx.com/vod. Järgige
instruktsioone ning laadige video alla  CD-R
plaadile, et saaksite seda tulevikus taasesitada
antud  DVD mängijal.

Valikud, mis leiate LANGUAGE SETUP lehelt on
järgnevad: "OSD LANGUAGE" (OSD keel), "AUDIO
LANG" (audio keel), "SUBTITLE LANG" (subtiitrite
keel) ja "MENU LANG" (menüü keel).

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake
“Ettevalmistused -  Samm 3: Keele eelistuste
seadistamine“.

Valikud, mis leiate VIDEO SETUP lehelt on
järgnevad: "COMPONENT" (komponent), "TV MODE"
(televiisori reþiim), "BRIGHTNESS" (heledus),
"CONTRAST" (kontrast), "HUE" (värvitoon) ja
"SATURATION" (saturatsioon).

Reguleerib heleduse taset. Vahemik: 0-12.

Reguleerib kontrastsuse taset. Vahemik: 0-12.

Reguleerib värvitooni taset. Vahemik: -6-+6.

Reguleerib saturatsiooni taset. Vahemik: 0-12.

Valikud, mis leiate AUDIO SETUP lehelt on
järgnevad: "DIGITAL OUT" (digitaalväljund),
"DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" ja "NIGHT
MODE" (ööreþiim).

1.

2.

\ [

0

0

0

Kõiki videosid, mida laete alla DivX® VOD
teenindusest saab ainult sellel kindlal DVD
mängijal taasesitada..
Aja otsimise funktsioon ei ole saadaval DivX
filmi taasesituse ajal.

Vaikimisi “COMPONENT” ja “TV MODE”

seadistusi ei saa muuta. Seadistused on
vastavalt “SVIDEO” ja “INTERLACE”.

0 Ilmub registreerimiskood.

Märkus:

Märkus:

LANGUAGE SETUP - KEELE
SEADISTAMINE

VIDEO SETUP - VIDEO SEADISTAMINE

AUDIO SETUP - AUDIO SEADISTUS

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD
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OLULINE! HOIATUS

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist

Patarei (liitium CR2025) vahetamine
kaugjuhtimispuldis

Samm 1: Kellaaja määramine

Märkus:

0 0

0

0

0

Veenduge, et olete kõik ettevalmistavad
toimingud läbinud enne, kui hakkate
süsteemi kasutama.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja
nendega tuleb vastavalt ümber käia ning
neist selleks ettenähtud kombel vabaneda.

1.

2. DISPLAY/CLOCK SET

3. VOLUME -/+ VOL
+/-

4. DISPLAY/CLOCK SET

5. VOLUME -/+ VOL
+/-

6. DISPLAY/CLOCK SET

Tõmmake plastikust kaitsev leht ära.

Valige allikas, mida tahate kontrollida vajutades
ühte allika valiku nuppu kaugjuhtimispuldil
(näiteks, DISC või TURNER).

Siis valige soovitud funktsioon ( , ,
näiteks).

Vajutage  pilu patareisahtlil.

Tõmba patarei sahtel välja.

Aseta uus patarei õigele kohale ning sisesta
patareisahtel täielikult oma kohale.

Seadistage süsteem ootereþiimile.

Vajutage ja hoidke
esipaneelil.

Tunni-numbrid hakkavad kuvari ekraanil
vilkuma.

Keera esipaneelil või vajuta
kaugjuhtimispuldil, et tunninumbreid

reguleerida.

Vajuta uuesti .
Minuti-numbrid hakkavad kuvari ekraanil
vilkuma.

Keera esipaneelil või vajuta
kaugjuhtimispuldil, et minutinumbreid

reguleerida.

Vajuta , et kinnitada aja
seadeid.

] O R ¢

¢

Antud süsteem toetab ainult 24-tunni re iimi.
Kui eemaldate süsteemi vooluvõrgust, siis aja
seaded kustutatakse.
Süsteem väljub aja seadmise reþiimist, kui
ühtegi nuppu ei vajutata 10 sekundi jooksul.

iiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiii

þ

Eemaldage plastikust kaitsev leht
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Samm 2: Videoeelistuste seadistamine

OLULINE!

Märkus:

0

0

Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud
ühendused. (Vaadake “Ühendused -
Televiisori Ühendamine“).

1.
SYSTEM MENU

2.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM'i seadistamine

NTSC

PAL

AUTO

TV TYPE (televiisori tüübi) määramine

4:3 PS

4:3 LB

16:9

Menüüst väljumine

Lülitage televiisor sisse ning minge õigele
Video-In kanalile.

Kui ühendatud televiisor on NTSC süsteemis,
siis valige see re iim. See muudab PAL plaadi
ja väljundi videosignaali NTSC formaati.

Kui ühendatud televiisor on PAL süsteemis
siis valige see re iim. See muudab NTSC plaadi
ja väljundi videosignaali PAL formaati.

Kui ühendatud televiisor on multisüsteemne,
siis valige see re iim. Väljundi formaat on siis
vastavuses plaadi videosignaaliga.

Valige laiuse ja kõrguse suhe ühendatava
televiisori jaoks.

Kui Teil on konventsionaalne televiisor ning
kui teie DVD ei ole vormindatud laiekraan
televiisori jaoks, kasutage antud seadistust. Lai
pilt on kuvatud kogu ekraani ulatuses ning osa
pildist on automaatselt välja lõigatud.

Kui Teil on konventsionaalne televiisor ning
kui teie DVD on vormindatud laiekraan
televiisori jaoks, kasutage antud seadistust. Lai
pilt koos ülemiste ja alumiste mustade aladega
kuvatud.

Kui Teil on laiekraan televiisor siis kasutage
seda re iimi (peate oma laiekraan televiisori
seadistama täis-suuruse“ reþiimile) saadaval
plaadil, kasutatakse plaadi enda eelistusi.

.

¢

¢

¢

¢

¢

Võite minna esimesele kanalile oma
televiisoris ning vajutada järjest kanali
vahetamise nuppu, kuni näete Video In
kanalit.
Või võite kasutada televiisori
kaugjuhtimispulti, et valida erinevaid
videoreþiime.
Või võite lülitada oma televiisori kanalile 3 või
4, kui kasutate RF modulaatorit.

Peatatud reþiimis või taasesituse käigus
vajutage .

Vajutage / / / puldil, et
funktsioonid läbi vaadata ja valida funktsioon,
mida soovite.

Minge ning vajutage .
Minge ühele järgnevatest ning vajutage .

Lubab teil valida värvisüsteemi, mis vastab
ühendatud televiisorile.

þ

þ

þ

(Pan ja Scan reþiim )

(Letterbox mode - kirjakasti reþiim )

(Wide screen mode - laiekraan reþiim)

þ
“

Vajutage uuesti

O R \ [

[

R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Formaat, mille valite peab olema teie plaadil
saadaval. Kui antud formaat ei ole saadaval, siis
TV Type seadistamine ei mõjuta pilti taasesituse
ajal.

SYSTEM MENU

iiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiii
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RATING (REITING)

DEFAULT - VAIKIMISI

Mõningatel DVD plaatidel võib olla kindel määratud
tase lastevanemate jaoks. Antud tase võib olla
määratud ainult kindlatele stseenidele plaadilt või
tervele plaadile. See plaadi omadus võimaldab teil
piirata taasesitust.

Reitingu skaala on 1 kuni 8 ning reitingud
erinevates maades erinevad. Saate takistada oma
lapsi nägemast teatud plaate, mis ei ole neile
vaatamiseks sobilikud, või võite lasta neil vaadata
teatud plaate, kus osad stseenid on asendatud
alternatiivsete stseenidega.

Vajutage / , et valida “RATING”.

Sisenege selle alammenüüsse vajutades .

Kasutage / , et eristada sisestatud plaadi
reitingu tase.

DVDd, millel on kõrgem reiting, kui valisite,
mängitakse ainult juhul kui sisestatakse
neljakohaline salasõna ning valitakse kõrgem
reitingu tase.

Lastele sobilik

General Audience (mõeldud üldisele laiale
publikule); soovitatakse kui sobiv vaatajatele
igas vanuses.

Parental Guidance (vanemate kohalolek ning
juhtimine) soovitatav.

Materjal on sobimatu lastele, kes on alla 13
aasta vanad. Parental Guidance (vanemate
kohalolek ning juhtimine) soovitatav.

Parental Guidance (vanemate kohalolek ning
juhtimine) - Keelatud; soovitatav, et vanemad
keelavad lapsi alla 17. eluaasta antud materjali
vaatamast  või lubavad neil seda teha ainult
juhul, kui nad viibivad lapsevanema või
täisealise hooldaja valve all.

No children under age 17- ei soovitata lastele
alla 17. eluaasta.

Materjal ainult täiskasvanute jaoks; vaadatud
ainult täiskasvanute poolt, kuna sisaldab
näitlikke seksuaal-stseene, vägivalda,
ebasünnist  keelekasutust.

Kasutades “Default” funktsiooni, algseadistate kõik
valikud ning personaalsed seadistused muudetakse
tehase seadistuste järgi, kõik personaalsed
seadistused kustutatakse.

Vajutage / , et valida “DEFAULT”.

Valige RESTORE vajutades .

Vajutage ,  et kinnitada oma valik.

1.

2.

3.

Reitingute seletused:

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

5–6 PG–R, R

7 NC–17

8 ADULT

1.

2.

3. OK

Kui antud funktsioon aktiveeritakse, siis kõik
seadistused algseadistatake tehase vaikimisi
seadistusteks.

\ [

R

\ [

\ [

R

¢

0

0

Mõningatele DVD plaatidele ei ole tase
kodeeritud, kuigi plaadi  pakendi peale on
reiting trükitud. Antud süsteemi reitingu taseme
süsteem ei tööta selliste plaatidega.

0

0

0

0

0

0

0

0 VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taseme ja
reitingu näitu, seega antud funktsioon ei oma
mingit efekti seda tüüpi plaatidega. See kehtib
enamuse illegaalsete DVD plaatide kohta.

Märkus:

HOIATUS!



Põhifunktsioonid

SYSTEM SETUP - SÜSTEEMI
SEADISTAMINE

OLULINE!

Märkus:

1. SYSTEM MENU

2.

3.

4.
OK

5.

6. OK

Vajutage ,  et siseneda
häälestusmenüüsse (Setup Menu).

Vajutage / , et valida lehekülg, mida
hakkate seadistama.

Vajutage / , et valikut esile tõsta.

Sisenege selle alammenüüsse vajutades või
.

Liigutage kursorit vajutades / , et valik esile
tõsta.

Kui on vaja valida arvuline väärtus, siis
vajutage / , et reguleerida arvulist
väärtust.

Vajutge ,  et kinnitada valikut.

Vajutage .

Seadistused salvestatakse mängija mälusse
isegi juhul, kui mängija välja lülitatakse.

Valikud, mis kuuluvad SYSTEM SETUP'i leheküljele
on: “TV SYSTEM” (televiisori süsteem), “SCREEN
SAVER” (ekraanisäästja), “TV TYPE” (televiisori tüüp),
“PASSWORD” (salasõna), “RATING” (reiting),
“DEFAULT” (vaikimisi) ja “DIVX(R) VOD”.

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake
“Ettevalmistused -  Samm 2: Video eelistuste
seadistamine“.

Antud funktsioon lülitab ekraanisäästja sisse või välja.

O R

\ [

R

\ [

\ [

O

¢

¢

¢

Menüü kõrgemale tasandile naasmiseks

Menüüst lahkumiseks

Salasõna muutmine

1.
OK

2.
OK

3.

4. OK

0 Mõned süsteemi menüü valikud on kirjeldatud
sektsioonis “Ettevalmistused“.

TV SYSTEM (TELEVIISORI SÜSTEEM)

SCREEN SAVER (EKRAANISÄÄSTJA)

TV TYPE (TELEVIISORI TÜÜP)

PASSWORD (SALASÕNA)

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake
“Ettevalmistused -  Samm 2: Video eelistuste
seadistamine“.

Saate sisestada neljast numbrist koosneva
salasõna, et reitingu kontrolli sisse või välja lülitada.

" " kuvatakse, kui reitingu kontroll on sisse
lülitatud.

" " kuvatakse, kui reitingu kontroll on välja
lülitatud.

Liikuge valikule "PASSWORD" ja vajutage
või , et siseneda selle alammenüüsse.
Kui kuvatakse märki sisestage vaikimisi
määratud salasõna (0000) ja vajutage , et
lahti lukustada.

Kasutades puldi numbriklahve sisestage uus
neljast numbrist koosnev salasõna.
Vajutage ,  et kinnitada valik ning alates
sellest hetkest kehtib uus salasõna.

0

0

R

0 Vaikimisi määratud salasõna (0000) on alati
aktiivne, isegi siis kui salasõna on muudetud.

0 Vajutage veel kord.SYSTEM MENU

0

0

0

ON

OFF

(SISSE LÜLITATUD): STOP, PAUSE või No
DISC reþiimis, kui ühtegi tegevust ei viida läbi 3

minuti jooksul siis ekraanisaastja aktiveeritakse.
(VÄLJA LÜLITATUD): Ekraanisäästja on

välja lülitatud.

Kui kuvatakse märki , siis liikuge kohe edasi
sammude 3 ja 4 juurde.

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD
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Samm 3: Keele-eelistuste seadistamine

Saate valida eelistatud keele seadistused, millele
DVD Micro System alati automaatselt lülitub, kui
sisestate plaadi. Kui teie valitud keel ei ole plaadil
saadaval siis kasutatakse selle asemel vaikimisi
määratud keelt. Kuid kui DVD Micro System'i
menüü keel on määratud, siis seda enam muuta ei
saa.

Peatatud reþiimis või taasesituse käigus,
vajutage .

Vajutage / / / kaugjuhtimispuldil,
et valida oma eelistus.

Liikuge 'ile ja vajutage
.

Liikuge ühele järgnevaist ning vajutage .

(On-Screen Display)
Muudab kuvatava keele televiisori ekraanil. Valige
keel kuvatud nimekirjast.

(ainult DVD)
Muudab helipala kuvatava keele. Valige keel kuvatud
nimekirjast.

(ainult DVD)
Muudab subtiitrite kuvatava keele. Valige keel
kuvatud nimekirjast.

(ainult DVD)
Valige DVD menüü jaoks keel. Kui valitud keel ei ole
salvestatud antud DVDle, valitakse üks salvestatud
keeltest automaatselt (välja arvatud OSD). Saate
algseadistada kõiki DVD seadistusi välja arvatud
Rating (reitingu tase).
Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval siis
valitakse automaatselt iga plaadi originaalkeel.

Vajutage / , et keel ära märkida ning
vajutage .

Korrake samme teiste seadistuste jaoks.

Vajutage taaskord.

1.
SYSTEM MENU

2.

LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE

AUDIO LANG

SUBTITLE LANG

MENU LANG

3.
OK

4. 2~3

Menüüst väljumiseks
SYSTEM MENUO R \ [

[

R

\ [

¢

¢

iiiiiiiiiiii
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Süsteemi sisselülitamine

Süsteemi Eco Power Standby reþiimi
lülitamine

Energiasäästlik automaatne ootereþiim

Heli kontrollimine

Helitugevuse reguleerimine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vajuta esipaneelil.

Vajutage korduvalt (või , ,
või kaugjuhtimispuldil).

Hääle tugevuse tase (kuni maksimaalse hääle
tugevuse tasemeni 12), interaktiivne hääle
seadistamine, viimane valitud re iim, allika ja
raadiojaama otsija ettemääratud tasemed
salvestatakse mängija mälusse.
Kui süsteem on normaalses ootere iimis koos
kella kuvaga, vajutage ja hoidke all ECO

nuppu esipaneelil
kolmeks sekundiks või kauemaks, et lülituda Eco
power ootere iimi või vastupidi.

Vajuta nuppu esipaneelil või
vajuta puldil, et DBB funktsiooni
sisse või välja lülitada.

Vajuta korduvalt, et valida üks järgnevaist:
CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.

Vajutage nuppu esipaneelil või
vajutage puldil, et LOUDNESS
funktsiooni sisse või välja lülitada.

Ühendage kõrvaklappide pistik porti märgiga ,
mis asub DVD mängija esipaneelil.
Kõlaritest enam heli ei tule.

Vajuta nuppu puldil.

Et taastada häälega taasesitus, võite:

ECO POWER/STANDBY-ON

SOURCE DISC TUNER
TAPE USB/AUX

POWER/STANDBY ON

LOUDNESS/DBB
LOUD/DBB

DSC

LOUDNESS/DBB
LOUD/DBB

MUTE

B

B B

B

Z

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Süsteem lülitub viimasele valitud allikale.

Süsteem lülitub valitud allikale.

Vajuta (või
kaugjuhtimispuldil) aktiivses reþiimis.

Süsteem siseneb Eco power ootereþiimi
(ECO POWER tuluke süttib) või
normaalsesse ootereþiimi kella kuvariga.

þ

þ

þ

Kui pärast plaadi mängimise lõppemist ei vajutata
ühtegi nuppu 15 minuti jooksul, siis süsteem lülitub
automaatselt ootereþiimile.

DBB suurendab bassi-tundlikust.

Mõned plaadid võivad olla salvestatud kõrge
modulatsiooniga, mis tekitab moonutusi
kõrgetel helitugevustel. Kui see juhtub
lülitage DBB välja või reguleerige
helitugevust vaiksemaks.

DSC pakub erinevat tüüpi eelmääratud heli
stabilisaatori seadistusi.

LOUDNESS funktsioon lubab süsteemil
automaatselt tõsta kõrgete helide ja bassi efekti
madalal helitugevusel (mida kõrgem helitugevus
seda madalam on kõrgete helide ja bassi efekti
muutmine).

ikoon ilmub/kaob, kui antud funktsioon
on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Keerake nuppu esipaneelil, kas
päripäeva või vastupäeva, või vajutage nuppu
/- puldil, et suurendada või vähendada

helitugevust.
VOL XX kuvatakse ekraanil. XX märgib
helitugevust.

Taasesitus jätkub helitult ning ekraanile ilmub
.

vajutada nuppu veel kord;
reguleerida helitugevuse nuppe;
vahetada allikat.

0

0

0

0

ECO POWER/STANDBY-ON

VOLUME -/+
VOL

+

Kõrvaklappidega kuulamine

Heli ajutine välja lülitamine

MUTE

MUTE

DBB, DSC ja LOUDNESS heli funktsioonid ei saa
olla aktiveeritud üheaegselt.

DBB (Dynamic Bass Boost) - DBB
(Dünaamiline Bassi Võimendaja)

DSC (Digital Sound Control) - DSC
(Digitaalne Heli Kontroll)

LOUDNESS (HELITUGEVUS)

iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii
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JPEG erifunktsioonid

Märkus

Pildi suumimine (JPEG)

þ

Multi-nurkne taasesitus (JPEG) - (JPEG)

DivX plaadi mängimine

O R \ [

O R \ [

\

[

O

R

]

/ / /

þ

Reþiim 0- Mode 0: NONE (üldse mitte)

Reþiim 1 - Mode 1: WIPE TOP (äraminek üles)

Reþiim 2 - Mode 2: WIPE BOTTOM  (äraminek
alla)

Reþiim 3 - Mode 3: WIPE LEFT  (äraminek
vasakule)

Reþiim 4 - Mode 4: WIPE RIGHT  (äraminek
paremale)

Reþiim 5 - Mode 5: DIAGONAL WIPE LEFT
TOPP (diagonaalselt vasakule üles)

Reþiim 6 - Mode 6: DIAGONAL WIPE RIGHT
TOPP (diagonaalselt paremale üles)

Reþiim 7 - Mode 7: DIAGONAL WIPE LEFT
BOTTOM (diagonaalselt vasakule
alla)

Reþiim 8 - Mode 8: DIAGONAL WIPE RIGHT
BOTTOM (diagonaalselt vasakule
alla)

Reþiim 9 - Mode 9: EXTEND FROM CENTER H
(laiendab punktist H)

Reþiim 10 - Mode 10: EXTEND FROM CENTER
V (laiendab punktist V)

Reþiim 11 - Mode 11: COMPRESS TO CENTER
H (kitsendab punkti H)

Reþiim 12 - Mode 12: COMPRESS TO CENTER
V (kitsendab punkti V)

Reþiim 13 - Mode 13: WINDOW H  (aken H)

Reþiim 14 - Mode 14: WINDOW V (aken V)

Reþiim 15 - Mode 15: WIPE FROM EDGE TO
CENTER (äärest keskele)

Reþiim 16 - Mode 16: RANDOM (juhuslik)

/ / /

: Pöörake pilti vertikaalselt.

: Pöörake pilti horisontaalselt.

: Pöörake pilti vastupäeva.

: Pöörake pilti päripäeva.

Antud DVD mängija toetab DivX filmide taasesitust.
DivX filmid laete oma arvutist alla CD-R/RW
plaadile.

Sisestage DivX plaat.

Vajutage puldil, et alustada taasesitust.

Kui DivX film sisaldab väliseid subtiitreid ilmub
subtiitrite menüü televiisori ekraanile, et
saaksite sealt valida.

Slaidesitluse taasesituse re iimid (JPEG)

1.

2.

3.

0

0

Subtiitrite failid järgnevate failinimede
laienditega (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) on
toetatud, kuid ei ilmu faili otsingmenüüs.
Subtiitrite failid peavad kandma sama nime,
mida neile vastavad filmid.

0

0

0

0

0

0

Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
kuvada pilti erinevates suurustes (X2, X3, X4,
X1/2, X1/3 ja X1/4
Kasutage , et vaadata suumitud
pilti.

Taases i tuse a j a l va ju tage korduva l t
, et valida järgnevate re iimide

hulgast:

Taasesituse ajal vajutage , et
muuta pildi nurka televiisoris.

Sellisel juhul nupule vajutamine
puldil, kas lülitab subtiitrid sisse või välja.
Kui DivX plaadile on lisatud mitmekeelsed
subtiitrid muudab taasesituse ajal
nupule vajutamine subtiitrite keele.

ZOOM

PROG/ANGLE

SUBTITLE

SUBTITLE

PLAADI FUNKTSIOONID
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MP3/WMA/JPEG Failivorminguga plaadi
mängimine

MP3/WMA Plaadi mängimine

JPEG Pildifailidega CD plaadi
mängimine

Segaplaadi (näiteks plaat, mis koosneb
muusika- ja pildifailidest, MP3, JPEG,
MPEG kõik koos) mängimine

OLULINE!

Märkused:

0 Peate oma teleri sisse lülitama ja õigele
sisendkanalile (Video In) lülitama (Vaadake
“Televiisori Seadistamine“).

1.

Naasmine MP3 faili esitlusvormingusse
SUBTITLE

Üldised funktsioonid

Üldised funktsioonid

Taasesitluse valik

Pildifailide esitlus

MPEG failiformaadi esitlus

1.

2.

3. PRESET

1.

2.

3. PRESET

PRESET

Sisesta MP3/WMA failivormingus plaat.
Plaadi menüü ilmub televiisori ekraanile ja

muusikafailide esitus algab automaatselt alates
esimesest loost.

Vajutage / nuppu, et plaadil erinevaid kaustu
valida (kui neid on).

Vajutage / nuppu konkreetse loo
valimiseks. Või kasutage numberklahve ühest
üheksani, et antud alamenüüs lugusid
taasesitada.

Sisesta JPEG failivormingus CD plaat.
Plaadi menüü ilmub televiisori ekraanile ja
pildifailide esitlus algab automaatselt alates
esimesest failist.

Vajutage / nuppu, et plaadil erinevaid kaustu
valida (kui neid on).

Vajutage / nuppu konkreetse pildi
valimiseks. Või kasutage numberklahve nullist
üheksani, et antud alamenüüs pilte valida.

Piltide esitlemine algab Teie poolt valitud
pildist kuni pildifailide lõpuni antud kaustas.

Vajutage / nuppu, et valida teist faili
samast kaustast.
Vajutage / / / nuppe puldil, et
pildifaile pöörata horisontaalsest vertikaalseks.
Vajutage nuppu korduvalt, et esitlust pausile
panna/taastada.
Vajutage nuppu esitluse peatamiseks ja plaadi
peamenüüle tagasi liikumiseks.
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¢
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0Lugude taasesitlus algab Teie poolt valitud
loost kuni kausta lõpuni.

0

0

Ärge sisestage lugude valimisel suuremat
numbrid kui lugude arv muusikaga (ala)kaustas.
Plaadi lugemisaeg võib olla kauem kui kümme
sekundit olenevalt muusikapalade arvust plaadil.

Taasesitluse käigus saate:

Saate mängida segaplaati DVD Micro Systemi
vahendusel. Peale plaadi sisestamist avaneb
televiisoriekraanil üldine plaadimenüü ja muusika-
failide esitlus algab automaatselt. Muusikafailide
esitlus on identne tavalise muusikaplaadi esitlusega
(vaadake “MP3/WMA/JPEG Failivorminguga plaadi
mängimine“).

Vajutage nuppu ja / valimaks

failiikooni .

Vajutage nuppe , ning

/ , et valida ikoon ning siis vajutage ,
et valida otsingmenüüst (pildi)kaust, kus
pildifailid esinevad.

Vajutage nuppu , et käivitada pildifailide
esitluse vorming ning vajutage / , et valida
pilt.

Vajutage nuppu või esitlemaks pildifaile
järjestikku alates teie valitud pildist.

/

Vajutage nuppu , ja /
valimaks failiikoon ja vajutage valimaks

MPEG (ala)kausta.

Vajutage nuppe / / / valimaks
MPEG fail ja vajutage mängimaks antud
MPEG faili.

SUBTITLE  DISC MENU

2.

3. OK

1. SUBTITLE  DISC MENU
OK

2.
OK
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Järjestikkuse esitluse käigus vajutage
nuppu valimaks järgmist/eelmist pilti, vajutage
nuppu esitluse pausile panemiseks või
vajutage nuppu esitluse peatamiseks (stop).

Vajutage nuppu peatamaks esitlust.

PLAADI FUNKTSIOONID
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OLULINE!

Plaatide mängimine

Plaadi menüü kasutamine

Põhilised taasesituse juhtimisseadmed

0

0

0

0

0

0

Antud süsteem on disainitud tavaliste plaatide
jaoks. Seega palume mitte kasutada
lisatarvikuid nagu näiteks plaadi
stabilisaatorirõngad või plaadi käsitluslehed ja
teised turul pakutavaid tooteid, kuna plaadi
mehhanism võib kinni kiiluda.
Ärge liigutage DVD süsteemi taasesituse ajal.
See võib DVD süsteemi kahjustada.
DVD plaadid ja mängijad on disainitud
regionaalsete piirangutega. Enne kui hakkate
plaati mängima veenduge, et antud plaadi
regionaalne kood vastab teie mängija koodile.
Vastavalt DVD või VCD formaadi nõuetele
mõned operatsioonid ja funktsioonid võivad
olla erinevad või keelatud.
Ärge lükake plaadikandikut ning ärge asetage
sinna teisi objekte peale plaatide. Kui eirate
ettekirjutusi võib tagajärjeks olla mängija
vigastamine või kasutuskõlbmatuks
muutumine.
Kui “INVALID KEY” ilmub televiisori
ekraanile, kui olete mõnele nupule vajutanud,
siis antud funktsioon ei ole antud plaadiga
antud ajal võimalik.

1.

2.

3. ECO POWER/STANDBY-ON

4. OPEN CLOSE

5.

6.

Taasesitamise või mõne muu funktsiooni valimine
OK

Numbriklahve (0-9)

Menüüsse pääsemiseks või menüüst välja
minemiseks

VCD jaoks koos Playback Control (PBC)
funktsiooniga (versioon 2.0 ainult)

DISC MENU

1.

2.

1. PRESET

2.

Numbriklahve (0-9)

Taasesituse jätkamise reþiimi tühistamine

Ühendage DVD süsteemi ja televiisori  (või
mõne teise stereo või AV vastuvõtja)
elektrijuhtmed elektripistikuga.

Lülitage televiisor sisse ja lülitage see õigele
Video In kanalile (vaadake “Televiisori
seadistamine“).

Vajutage DVD
mängija esipaneelil.

Peaksite nägema sinist Philips DVD tausta
televiisori ekraanil.

Vajutage , et avada plaadiuks
ning sisestada plaat. Vajutage sama nuppu
veelkord, et sulgeda uks.

Veenduge, et plaadi sildiga pool (peamine
pool) oleks üleval.

Taasesitus algab automaatselt (olenevalt plaadi
tüübist).

Kui plaadi menüü (disk menu) ilmub
televiisori ekraanile, siis vaadake peatükki
“Plaadi Menüü Kasutamine“.
Kui plaat on lukustatud funktsiooniga
“vanematepoolne kontroll“, peate sisestama
oma neljakohalise salasõna. (Vaadake
"Salasõna määramine".)

Ükskõik, mis ajal vajutage lihtsalt , et

lõpetada taasesitus.

Kui teil on sisukorraga plaat, võib plaadi laadides
televiisori ekraanile tekkida menüü.

Vajutage / / / ja või puldil
.

Taasesitus algab automaatselt.

PBC taasesitus lubab teil mängida Video CDsid
interaktiivselt jälgides menüüd ekraanil..

Taasesituse ajal vajutage .

Taasesituse ajal vajutage .
Taasesitus peatatakse ning heli muudetakse
helituks.

Vajutage uuesti, et jätkata heliga
taasesitust.

Vajutage / taasesituse ajal, et
minna eelmise või järgmise
peatükini/pealkirjani/palani.

Et minna otse ükskõik, mis
peatükini/pealkirjani/palani, sisestage
peatüki/pealkirja/pala number kasutades puldil

.

Peatatud reþiimis ning kui plaat ei ole
eemaldatud, siis vajutage .

Peatatud reþiimis vajutage veel kord.
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Taasesituse peatamne
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Pala/peatüki/pealkirja valimine
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Taasesituse jätkamine viimati peatatud
punktist (DVD/VCD/CD/MP3 /WMA)
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Vajutage puldil .

Kui PBC oli sisse lülitatud, siis lülitub see välja ja
jätkab taasesitust.
Kui PBC oli välja lülitatud, siis lülitub see sisse
ning naaseb menüü ekraanile.

DISC MENU

PLAADI FUNKTSIOONID
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Suum (DVD/VCD/JPEG)

Repeat (kordama) ja shuffle (segamini)
reþiimid (VD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) -
korda A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Program - Programmeerimine (ei ole
mõeldud Picture CD jaoks)Suuminime võimaldab video piltide suurendamist

või vähendamist  taasesituse ajal.

Vajutage puldil korduvalt , et suurendada
või vähendada video taasesituse pilti.

Vajutage / / / , et saada pilti üle
terve televiisori ekraani.

et korrata antud paragrahvi taasesitust.

et korrata antud pealkirja taasesitust.

lülitab repeat (kordama) reþiimi välja

antud pala taasesituse kordamine.

antud kausta taasesituse kordamine.

kogu plaadi taasesituse kordamine.

kogu plaadi taasesituse kordamine suvalises
järjekorras.

Lülitab repeat (kordama) reþiimi välja.

Vajutage punktis, kust soovite
alustada funktsiooni.

Vajutage uuesti, punktis, kus
soovite funktsiooni lõpetada.

Sektsioonid A ja B saavad olla seatud ainult
ühe peatüki/pala raames.
Valitud sektsiooni korratakse nüüd lõpmatult.

Et funktsiooni lõpetada vajutage
taaskord.

Nüüd kuvatakse televiisori ekraanile A-B
CANCEL.

Saate valida oma lemmik palad/paragrahvid ning
saate neid taasesitada soovitud järjekorras.

Vajutage puldil , et siseneda
programmeerimise reþiimi.

Vajutage puldil / ,  et valida soovitud
järjekorranumber.

Vajutage puldil / või kasutage
numbrinuppe, et valida soovitud pala (T),
peatükk (C) või album (A) või pealkiti (T).

/

/

Korrake samme , et programmeerida teisi
palasid/peatükke/albumeid/pealkirju
(track/chapter/album/title).

Kui olete programmeerimise lõpetanud
vajutage .

Vajutage / , et valida funktsiooni PLAY
(mängi).

Vajutage , et alustada taasesitust.

1. ZOOM

2.

DVD jaoks
CHAPTER - PARAGRAHV

TITLE - PEALKIRI

OFF - VÄLJA LÜLITAMINE

VCD/MP3/CD/DivX jaoks
REP 1

REP DIR (ainult MP3 jaoks)

REP ALL

SHUF REP ALL ON

SUF REP ALL OFF

1. REPEAT A-B

2. REPEAT A-B

3. REPEAT A-B

(DVD plaadi menüü näide )

1. PROG/ANGLE

2.

3.

4. 2-3

5.
OK

6.

7. OK
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Vajutage korduvalt et valida repeat
(kordama) reþiim taasesituse ajal.

MP3 puhul, pärast seda kui olete valinud
soovitud albumi (A) numbri, vajutage , et
naasta tagasi pala (T) valiku juurde, seejärel
valige soovitud lugu.
DVD puhul, kui olete valinud sobiva pealkirja (T)
numbri, siis vajutage , et liikuda edasi
peatüki (C) valikusse.

MODE,

PLAADI FUNKTSIOONID
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Edaspidine/Vastandsuunaline Otsing
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Otsing aja järgi ning peatüki/pala numbri
järgi (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

Informatsiooni kuvamine taasesituse ajal
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Kaamera nurk (DVD)

Audio hääle (Audio Language) vahetamine
(mitme keelega salvestatud DVD plaatide
jaoks)

Audio kanali muutmine (VCD)

Subtiitrid (DVD)

1. TUNING

2.

1. GOTO

2.

DVD/VCD/CD jaoks

MP3 CD jaoks

1. DISC MENU

2.

3. OK

SUBTITLE

Vajutage / taasesituse ajal, et
valida sobiv kiirus järgnevaist: X2, X4, X8 või
X20 (vastandsuunaline - backward või
edaspidine - forward).

Heli lülitatakse hääletu peale.

Et naasta normaalse kiiruse juurde vajutage
.

Vajutage , kuni ilmub aja või patüki/pala
redigeerimiskast.

Sisestage tunnid, minutid ja sekundid paremalt
vasakule redigeerimiskastis. Kasutage selleks
puldil asetsevaid numbrinuppe.
VÕI
Sisestage soovitud peatüki/pala number
redigeerimiskasti kasutades numbrinuppe
puldil.

Antud pala/pealkirja taasesituse läbitud aeg.
Antud pala/pealkirja taasesituse järelejäänud
aeg.
Terve plaadi taasesituse läbitud aeg.
Terve plaadi taasesituse järelejäänud aeg.
Ekraani väljalülitamine.

Antud pala taasesituse läbitud aeg.
Antud pala taasesituse järelejäänud aeg.

Vajutage .
Plaadi pealkirja menüü ilmub televiisori
ekraanile.

Vajutage / / / , et valida esitamise
valik.

Vajutage , et oma otsust kinnitada.

Vajutage puldil korduvalt ,  et valida
erinevates keeltes subtiitrite vahel.
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Pealkirja mängimine (DVD)
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0
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Taasestuse ajal vajutage
(või puldil), et näha plaadi
informatsiooni televiisori ekraanil.

Vajutage puldil korduvalt, et valida
erinevate nurkade vahel.

Vajutage puldil korduvalt , et valida
erinevaid audio keeli.

Vajutage puldil , et valida plaadi poolt
pakutavate audio kanalite vahel (Mono Left
(vasak), Mono Right (parem) või Stereo).

DISPLAY/CLOCK SET
DISPLAY/RDS

PROG/ANGLE

AUDIO

AUDIO

Plaadi erifunktsioonid
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