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... TEHNILISED ANDMED
Video dekodeerimine
MPEG-1 / MPEG-2 / DivX/ JPEG

Audio dekodeerimine
MP3: 112 kuni 320 kbps (samplingu kiirus: 32,
44.1, 48 kHz)

1. OLULINE
Ekraan/kell
Resolutsioon
320x240 punkti (QVGA), värv TFT

Suurus

WMA: 48 kuni 192 kbps (samplingu kiirus: 44.1, 48
kHz)

3.5 tolli

HDMI Audio tugi

Saab lülitada sisse/välja ja saab tumendada

Puuteekraan

USB

Jah

USB ava
Tüüp A, Host

Toetatud meedia
FAT, FAT-32, NTFS

Toetatud klass
MSC ainult (MTP pole toetatud)

Mitme-jaotuse tugi
Ei, ainult esimene loetav osa

Andmebaasi tugi
Kuni 40000 laulu

HDD
2.5 tolli

Maht
160GB***

Formaat
FAT32

Märkus
H

*** Olemasolev plaadisuurus võib olla
väiksem sisestatu plaadi sisu tõttu.

Teadke neid ohutusalaseid märgiseid

12. Ärge asetage ühtegi teist elektritoodet
seadmele.
13. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks
veega täidetud anumad, põlevad küünlad
jne).
14. Selles tootes võivad olla patareid. Palun
vaadake patareide ohutuse ja ära viskamise
nõuandeid siin kasutusjuhendis.
15. Selles tootes võib olla pliid ja elavhõbedat.
Toote ära viskamine võib olla
keskkonnaalaste seadustega reguleeritud.
Palun vaadake toote ära viskamise juhiseid
siin kasutusjuhendis.

Kella/kuupäeva kuvamine
Jah

Taustapildid/Ekraanisäästjad

Ettevaatust

Jah

Automaatne kellaaja seadistamine Internetis
Jah

Unetaimer
Jah

Klahvihelid
Jah

Märkus
H

Plaaditüüp

Informatsioon Euroopas:

Taustavalgus

Jah

arvatud võimendid).

Ohutus

Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse
muuta sellest ette teatamata.

H

Hüüumärk näitab, et vastava teema kohta peaks
hoolikalt läbi lugema kaasas oleva kirjanduse, et
vältida seadme töötamisel ja hooldusel tekkivaid
probleeme.
Välgunoole sümbol viitab isoleerimata
komponentidele tootes, mis võivad põhjustada
elektriðokki.
Vähendamaks elektrišoki ja tule ohtu kaitske toodet
vihma ja niiskuse eest ning ärge asetage tootele
vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid.

Hoiatus
H

Ärge kunagi eemaldage selle seadme esta.

H

Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.

H

1. Lugege juhiseid.
2. Säilitage see kasutusjuhend.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

H

H

4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.

H

6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi ventilatsiooniava.
Paigutage tootja poolt kirjeldatud
tingimustesse.

H

8. Ärge eemaldage selle toote kesta.
9. Kasutage seda toodet vaid siseruumides.
Kaitske toodet vee, vihma tilkumise/pritsmete
ning suure niiskuse eest.
10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud
tule ja kuumuse eest.

Juhtimisseadmete või kohanduste või
funktsioonide kasutamine teisel viisil, kui
siin mainitud võib viia ohtliku
radiatsioonini või teiste ohtlike
operatsioonideni.

H

Ärge kunagi asetage seda seadet ühelegi
teisele elektrilisele seadmele.
Kaitske seadet otsese päikesevalguse,
avatud leegi ning kuumuse eest.
Ärge kunagi vaadake laserisse seadme
sees.
Kindlustage, et teil oleks alati mugav
ligipääs elektrijuhtmetele, pistikutele või
adapterile, et ühendada seadet
vooluvõrgust lahti.
Kui kasutatakse voolupistikut või
lülitusseadet vooluvõrgust lahti
ühendamiseks, jääb väljalülitusseade
kasutamisvalmis.
Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage
seda seadet kunagi kitsasse kohta. Jätke
alati vähemalt 4 tolli ruumi seadme ümber
ventilatsiooni jaoks. Kontrollige, et
kardinad ega teised asjad ei kataks kunagi
seadme ventilatsiooniavasid.

11. Ärge paigutage toodet ühegi kuumusallika
lähedusse nagu seda on radiaatorid, ahjud
või teised elektrilised seadmed (kaasa
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1. OLULINE

... TEHNILISED ANDMED

Kuulmisohutus

Keskkonnaalased märkused

Kõlarid

Kuulake mõõduka
helitugevusega

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadio
interferentsi nõuetega.

Võimsus

Tootel on selline märgistus:

Takistus

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.

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

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:
Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.
Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide
kasutamisel:

LASERRADIATSIOON
ÄRGE VAADAKE OTSE
OPTILISE SEADMEGA
KLASS 1M LASERTOODE

Modifikatsioonid
Muudatused, milleks pole antud luba tootja poolt,
võivad katkestada kasutaja õiguse kasutada seda
toodet.

Ümbertöötlemine
Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada.

Jah, toetatud

JPEG
Jah, toetatud (maksimaalne suurus: 7 MB)

86dB/ 1m/W

Toetatud taasesituseks

Mõõtmed

(välja arvatud plaadimängija)

Woofer: 5.00 tolli
Tweeter: 1.50 toll

Sageduse vastuvõtt

*.m3u, *.wpl
Jah

45 kuni 20000 Hz

Taasesituse nimekirja tugi

Heliomadused

(välja arvatud plaadimängija)

FullSound ®
Jah (sees/väljas)

*.m3u, *.wpl
Jah

FM raadio

+/- 10 sammu

Sageduste ulatus

Tasakaalu kontroll

87.5 – 108.00MHz

Ärge kunagi visake oma toodet ära koos
ülejäänud olmeprügiga. Palun
informeerige ennast kohalikest
seadustest elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumise kohta. Vana toote korrektne ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalset negatiivset
kahju keskkonnale ja inimtervisele.

+/- 10 sammu

Eelseadistuste arv

H

H

H

4

Tundlikkus

eACC

Bass/Kõrged helid

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei
kuule, mis teie ümber toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise.

8 oomi

Jah, toetatud

Kui näete seda läbikriipsutatud
prügikasti sümbolit tootel, tähendab see, et toode
on vastavuses Euroopa direktiiviga
2002/96/EC.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.
Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise
kohanemise järgi.

50 W (RMS)/ 60 W (MPO)

Ogg Vorbis

Otsene allikas (tasane)
Jah (sees/väljas)

Dekodeerimine (välja arvatud
plaadimängija)

Ettevaatust

MP3

Lekke oht: Kasutage vaid siin mainitud
patareide tüüpe. Ärge kasutage uusi ja
vanu patareisid koos. Ärge kasutage
erineva firmamärgiga patareisid koos.
Kontrollige õiget polaarsust. Eemaldage
patareid, kui toodet ei kasutata pikema aja
vältel. Säilitage patareisid kuivas kohas.

8 – 320kbps (CBR/ VBR)

Vigastuste oht: Kandke kindaid, kui
tegelete lekkivate patareidega. Hoidke
patareid lastele ja lemmikloomadele
kättesaamatus kohas.
Plahvatusoht: Ärge laske patareisid
lühisesse minna. Kaitske patareisid suure
kuumuse eest. Ärge visake patareisid tulle.
Ärge kahjustage ega lammutage lahti
patareisid. Ärge laadige mittelaetavaid
akusid.

WMA
320 – 192kbps (CBR/VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM- 10)
Ei

60

Signaali-müra suhe
>62dB

Häälestamise võrgustik
50kHz

RDS
Jah, PTY, PS, teksti sisaldavad RDS kella
seadistused

Antenni ühendus
IEC (75 oomi)

AAC (M4A)

Plaadimängija

16-320kbps (CBR/ VBR)

Toetatud plaadid

PCM/ WAV
FLAC

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL,
CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attçlu
CD, DivX (ultra) MP3-CD, WMA-CDR/ CDRW, CD
(CDDA)

Jah, toetatud

Toetatud plaadi mõõtmed

1 x (1.4Mbps)

8cm / 12cm
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11. TEHNILISED ANDMED

... OLULINE

Üldine

Audio väljundid

AC vool (Baasüksus)

Kõrvaklapid

230V± 10%, 50 Hz (/12,/05/79)

1 x 3.5 mm pesa, 30 - 18000 Hz, 16-150 Ω (oomi)

120V±10%, 60 Hz (/37)

DC vool (DVD seade)
DIN ühendus (vool baasüksusest)

DC vool (HDD seade)
5V USB vool, 900mA (vool baasüksusest)*

Signaali-müra suhe (kõrvaklapid)
Tüüpiliselt 90 dBA (IEC)

Distorsioon (kõrvaklapid)
< 0.10%

Mõõtmed

Audio/Video väljund

Baasüksus: 251 x 251 x 133 mm (kaasa arvatud
LCD)

(ainult plaadi taasesituse ajal)

DVD seade: 251 x 251 x 69 mm
Kõlarite kast: 175 x 202 x 354 mm

Kaal (net)
12.50kg (kõik esemed)

Märkus
H

Kasutage HDD'd ainult kaasasoleva USB
juhtmega.

Voolutarbimine

SPDIF
1 x cinck (koksiaalne), 0,5 V, 75 Oomi

Line out
2 x conch, 20-20000 Hz, 1.5 V

Signaali müra suhe (Line out)
Tüüpiliselt 98 dBA (IEC)

CVBS
1 x cinch, 1 Vpp, 75 oomi

Komposiitvideo väljund (PbPrY)
3 x cinch, 75 oomi, Pb/Pr: 0.7 Vpp, Y: 1 Vpp

Aktiivses olekus

HDMI

<45W (vastavalt IEC60065)

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Aktiivne ooteolek

Video süsteem

<11W (HDD väljas)

PAL/ NTSC

Eco ooteolek

Video formaat

< 0.8W

4:3 / 16:9

Audio sisendid

Audio võimendi (digitaalne)

Aux in (line in)

Väljundvõimsus

2 x Cinch

2 x 50 W (RMS) (= kokku 100W)

Sisendi tundlikkus

Sageduse vastuvõtt

0.5 V: Kõrge positsioon

20 – 20000 Hz (0.5dB)

1.0V: Keskmine positsioon
2.0 V: Madal positsioon

Sisendi takistus

Signaali-müra suhe
Tüüpiliselt 92dB/95 dBA

Patareide ära viskamise kohta käiv
informatsioon:
Teie tootes on patareid, mis on vastavuses Euroopa
direktiiviga 2002/66/EC, mida ei saa ära visata
tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end
kohalikest reeglitest patareide eraldi kogumise
kohta. Patareide korrektne ära viskamine aitab
ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Kaubamärgialased märkused
HDMI ja HDMI logo ning HighDefinition Multimedia Interface on
HDMI LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Toodetud Dolby Labarotories loal.
Dolby ja topelt D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.

Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid
Autoriseerimata koopiate tegemine autoriõigustega
kaitstud materjalist, kaasa arvatud
arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja
helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine
ning lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seda seadet ei
tohi kasutada sellistel eesmärkidel. Sellel seadmel
on kopeerimise kaitse tehnoloogia, mida kaitsevad
USA patendid ja teised intellektuaalse omandi
õigused. Selle tehnoloogia kasutamine peab olema
autoriseeritud Marcovision poolt, see on mõeldud
kodukasutuseks ning teisteks piiratud
vaatajaskonnaga vaatamisteks, kui just pole teisiti
lubatud Macrovisioni poolt. Muudatused ja seadme
koost lahti võtmine pole lubatud.

DivX, DivX Certified ja sellega
seotud logod on DivX inc
kaubamärgid ja neid kasutatakse
loaga.
DivX ® Ultra Certified toode.
Taasesitab kõiki versioone DivX® videote
edasijõudnute funktsioonidest ja lisasisusid. ABOUT
DIVX VIDEO: DivX ® on digitaalse video formaat,
loodud DivX Inc poolt. See on ametlik DivX Certified
seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage
www.divx.com lisainformatsiooni saamiseks ja
tarkvara tööriistade saamiseks, mis muudavad failid
DivX videoteks.
DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified ®
seade peab olema eelnevalt registreeritud, et
taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) sisu.
Registreerimiskoodi genereerimiseks otsige üles
DivX VOD peatükk seadme kasutusjuhendis. Minge
www.divx.com selle koodiga, et lõpetada
registreerimine ja saada lisainformatsiooni DivX
VOD kohta.
DVD Video on DVD Format/Logo
Licensing Corporation kaubamärk.
Windows Media ja Windows logo
on Microsoft Corporation
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USAs ja/või teistes
riikides.

> 10 kilo oomi
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2. TEIE MCD900
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Tutvustus
MCD900'ga saab:
H
H

Ühendada USB mäluseadet.
Ühendada olemasolevat audio/video
seadet, kaasa arvatud televiisor,
audiosüsteem ja MP3 mängijad.

Nende ühendustega saab:
H

H
H

Taasesitada muusikat USB seadmelt
Soundsphere kõlaritega.
Taasesitada filmidega DVDsid televiisoris.
Taasesitada muusikat välisest
audiosüsteemist/kaasaskantavast
meediamängijast Soundsphere kõlaritega.

See seade toetab neid meedia/plaadi
formaate:

... SEADISTUSED

10. HOOLDUS

Mis on karbis?

Keel

See peatükk kirjeldab, kuidas hooldada MCD900't.

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:
Baasüksus ja CD/DVD üksus
2 Soundsphere kõlarit (ühenduskaablitega)
Kaugjuhtimispult patareidega
Komposiit audio/video kaabel
FM antenn
Voolujuhe
Kiire alguse juhend
Kasutusjuhend

Pärast esmakordset seadistust saate muuta
keelevalikut [Settings] > [Language].

Puhastamine

H
H
H
H
H
H
H
H

Demo reþiim
Saate vaadata demo, et õppida MCD900 olulisemaid
funktsioone.
1. Koduekraanil valige [Settings] > [Demo mode].
9 Demo taasesitlus algab.

Märkus
H

Vältige niiskust ja hõõrdumist.

1. Puhastage MCD900 ainult pehme kuiva lapiga.

2. Demo esitlusest väljumiseks vajutage B.
9 Seade lülitub Eco ooteolekusse.

Tehaseseadistuste taastamine
Saate taastada MCD900 tehaseseadistused.
Tehaseseadistused taastatakse ja teie omad
seadistused kustutatakse, kaasa arvatud võrgu-,
heli-, ekraani, kellaaja, äratuse ja keele seadistused.
1. Mine [Settings] > [Restore factory settings].
2. Kui küsitakse, valige [Yes].
9 Seade lülitatakse välja.
9 Seade lülitatakse uuesti automaatselt
sisse, kui tehaseseadistused on taastatud.
9 Alustage esmakordse seadistamisega.

6

31

... SEADISTUSED
Äratuse lõpetamiseks
H

Vajutage ja hoidke @ või B.
9 Äratus on lõpetatud. Äratuse ikoon kaob
ekraanilt.
9 Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

... TEIE MCD900
Manuaalne seadistamine

Ülevaade

Manuaalsed seadistused

Ülevalt ja eest vaade

Äratuse välja lülitamine
H

Minge [Settings] > [Clock settings] > [Alarm],
valige [Alarm off] ja vajutage OK
kaugjuhtimispuldil.

Unetaimer
Unetaimeriga lülitub MCD900 automaatselt välja
pärast valitud kestvust.

Unetaimeri aja kestvuse määramine
1. Koduekraanil minge [Settings] > [Clock
settings] > [Sleep timer].
Või vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil,
et siseneda [Settings] menüüsse.
H

2. Valige valik. Vajutage OK, et seda sisse lülitada.

Kuupäev ja kellaaeg
Kuupäeva ja kellaaega saab määrata nii
automaatselt kui ka manuaalselt.

Automaatne seadistus
Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage FM
RDS raadiojaama.

FM RDS raadiojaama signaaliga kellaaja
määramine
1. Lülitage seadmel FM raadio sisse.
Kontrollige, et FM antenn oleks õigesti
ühendatud (vaadake peatükki “FM antenni
ühendamine“).
H

2. Salvestage esimesele eelseadistatud
raadiojaama kohale FM RDS raadiojaam.
3. Koduekraanil valige [Settings] > [Clock
settings] > [Date and time].
4. [Date and time] valige [Current date and time]
> [Automatic (RDS)].
9 Seade otsib esimese eelseadistatud
raadiojaama automaatselt.
9 Kellaaeg seadistatakse vastavalt
raadiojaama saadetud kellaaja signaalile.

1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
2. Koduekraanil valige [Settings] > [Clock
settings] > [Date and time].
3. [Date and time] alt valige [Current date and
time] > [Manual].
4. Kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks:
Vajutage q või Q, et valida sisendi
asukoht.
Sisestage soovitud numbrid, vajutades
numbriklahve.
Vajutage OK, et kinnitada.
Saate vajutada ka \ või [ korduvalt või
vajutada ja hoida \ või [, kuni soovitud
numbrid kuvatakse.
H

H

1. B

H

H

H

H

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine
Valige, kuidas kuupäeva ja kellaaega kuvatakse
kellal.
1. Järgige juhiseid 1-2 “Manuaalsed
seadistused“ peatükis.
2. [Date and time] all minge [Time format]
(kellaaja formaat) või [Date format] (kuupäeva
formaat), et valida valikud.

\/[
Lülitab seadme sisse;
Lülitab välja, vajutage, et lülitada
aktiivsesse ooteolekusse või vajutage ja
hodke, et lülitada Eco ooteolekusse.

2.

H

H
H

Naaseb koduekraanile (peamenüü).

H

Naaseb eelmisele ekraanile.

3.

q/Q
H

4. Plaadilaegas
5. p
H

Avab või suleb plaadilaeka.

6. LCD ekraan
7. \ / [/ q / Q
H
H

Navigeerimise nupud.
Vajutage, et liikuda menüüdes.

USB reþiimis: Superscroll (super
kerimine): pikas valikute menüüs vajutage
ja hoidke, et alustada super kerimist. Laske
lahti, et minna esimesele seadmele, mis
algab selle tähe/numbriga, kus viibite.
DISC reþiimis: Valige album (MP3/WMA
CD).
FM RADIO reþiimis: Vajutage ja hoidke, et
alustada automaatset häälestamist
järgmisele olemasolevale raadiojaamale.
Vajutage korduvalt täppishäälestamiseks.

OK/ ]
H
H
H

Kinnitab valiku.
Alustab/peatab/jätkab taasesituse.
USB: Alustab kogu kausta taasesitust
TM
(SuperPlay ).

8. @
H

Summutab/taastab heli.

9. -VOLUME +
H
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Suurendab/vähendab helitugevust.
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Vaade tagant

Album art (USB reþiimis)

Klahviheli

Vaadake peatükki “Ühendamine“.

Album art (CD/albumi kaanel olev pilt) on mõnikord
saadaval muusikat alla laadides. Osade
meediahaldusprogrammidega, saab album arti
lisada laulule. Lülitades [Album art] sisse või välja,
saate valida, kas CD/albumi kaanepilti näidatakse
konkreetse laulu puhul või mitte.

MCD900 saab anda audiotagasisidet (klikkivat heli)
iga kord, kui vajutate nuppu kaugjuhtimispuldil.

[Album art] sisse lülitamine
1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Album art].
Või vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil, et
siseneda [Settings] menüüsse.
2. Valige [Album art]. vajutage OK, et lülitada
funktsiooni sisse või välja. Kui [Album art] on
sees
9 kuvatakse album art minipildina laulude
nimekirjas.

Saate lülitada klahviheli sisse või välja [Settings] >
[Clicker sound].

Kella seadistused
Äratus
Äratuse määramine
1. Kontrollige, et olete määranud kellaaja (vaadake
peatükki “Kuupäev ja kellaaeg“).
2. Koduekraanilt minge [Settings] > [Clock
settings] > [Alarm].
3. Äratuse aja määramiseks:
Vajutage ja hoidke \ / [ või vajutage \
/ [ korduvalt, kuni jõuate soovitud
numbriteni. Vajutage OK, et kinnitada.
Või sisestage soovitud numbrid
kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega.
9 Äratuse ikoon kuvatakse ekraanil.
H

1. ~AC IN
H

AC voolujuhtmele.

2. DIN IN
H

Pesa baasüksuse ja CD/DVD seadme
ühendamiseks.

3.

H

Kaasasolevale FM antennile.

7. LOUDSPEAKERS
H

Äratuse kasutamine

Kaasasolevatele Soundsphere kõlarite
ühenduskaablitele.

Valitud äratuse ajal hakkab sumisti helisema.

Märkus

8. DEMO
H

USB ava USB mäluseadmele.

4. CVBS VIDEO OUT, CD/ DVD AUDIO OUT
H

Kaasasolevatele audio/video
komposiitkaablitele, mis ühendavad
plaadimängijat ja tavalist televiisorit.

HDMI
H

HDMI kaablile (pole kaasas), mis ühendab
plaadimängijat ja kõrgdefinitsioonilist
televiisorit (HDTV).

5. CD/ DVD DIGITAL AUDIO OUT
H

8

H

6. FM TUNER

Digitaalne audio väljundpesa
plaadiesitluseks läbi välise
kõlaritesüsteemi.

H

Ainult edasimüüjatele kasutamiseks.

9. AUX IN L/R
H

Audiosisendpesad välisele
audioseadmele/kaasaskantavale
meediamängijale ühendamiseks MCD900
kõlaritega.

H

9 laulu taasesituse ajal kuvatakse album art
üle ekraani taustana.

H

H

10. Z
H

Äratus heliseb ka siis, kui olete MCD900
lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või Eco
ooteolekusse.
MCD900 heli taastatakse, kui ta on siiani
summutatud olnud.
Äratus kostub suuremal helitugevusel, kui
helitugevus on miinimumist väiksemaks
pandud.

3.5 mm kõrvaklappide pesa.

Äratuse kinni panemine
H

Vajutage ükskõik, mis nuppu seadmel või
kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse
nuppe).
9 Äratus kostub jälle 15 minutit hiljem.
Äratuse ikoon jääb ekraanile.
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Välisest audioseadmest helitugevuse
määramine
[AUX in volume] funktsiooniga saate muuta
helitugevust välise ühendatud audioseadmega
(vaadake peatükki “Välise audioseadme
ühendamine“).
1. Koduekraanil minge [Settings] > [Sound
settings].
Või vajutage SOUND kaugjuhtimispuldil, et
siseneda heliseadistuste menüüsse.
H

2. Minge [AUX in volume]. Valige soovitud
helitugevus.

Ekraaniseadistused
Eredus
MCD900'l saate muuta ekraani eredust. Nagu
soovite süttib ekraan, tumeneb või lülitub välja, kui
MCD900 lülitatakse sisse või aktiivsesse
ooteolekusse.
H

H

[Settings] > [Display settings] > [Brightness
when on] (eredus, kui sees) või [Brightness
when off] (eredus kui väljas), valige valik ja
vajutage OK.
või vajutage kaugjuhtimispuldil BRIGHTNESS,
et valida ereduse valikut ekraani jaoks.

Ekraani taust (wallpaper)
MCD900 menüüdele saate valida tausta pildi.

Taustapildi määramine

... TEIE MCD900
Ekraanisäästja

2. Allika valija

Valib meediaallika.
FM RADIO: FM raadiojaamad, RDS (raadio
infosüsteem) toetatud.
USB: Laulud/pildid USB mäluseadmel, mis
on ühenduses selle seadmega.
AUX: Ühendatud väline audiseade (näit.
MP3 mängija või teised kaasaskantavad
muusikamängijad).
DISC: DVD, DivX/MP3/WMA kaustad või
plaadid ja audio CD'd.

MCD900'l lülitatakse ekraanisäästja sisse, kui
MCD900 lülitub aktiivsesse ooteolekusse.

H

Kui sisse lülitada, kuvatakse valitud ekraanisäästja.

H

Kella näidatakse ekraani alumises paremas osas.
Vaikimisi kuvatakse ekraanisäästjana kellaaeg.

H

Ekraanisäästja määramine
1. MCD900'l valige ja taasesitage pilt.

H

2. Vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil, et
valida [Settings] > [Display settings] >
[Screen saver].

3. SETTINGS
H

3. [Screen saver] menüüs valige [Current
picture].
9 Kuvatud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

H

Slaidiesitluse taasesituse reþiimi valimine
H
H

H

Navigeerimise nupud.
Vajutage, et liikuda menüüdes.

\/[

2. Valige üks alljärgnevatest taasesitluse
reþiimidest. Vajutage OK, et lülitada seda sisse
või välja.
9 [Repeat]: Taasesitab kõiki pilte korduvalt.
9 [Shuffle]: Taasesitab kõiki pilte juhuslikus
järjekorras.

2. Vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil, et
valida [Settings] > [Display settings] >
[Wallpaper].

DISC reþiimis: Siseneb või väljub
plaadimenüüst.

5. \ / [ / q / Q / OK

1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Slideshow
settings].
vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil, et
siseneda [Settings] menüüsse.

Iga pildi esitlemise aja määramine

DISC reþiimis: Siseneb või väljub
plaadimenüüst.

4. FAVOURITE

Slaidiesitluse reþiimis saate vaadata pilte ükshaaval.

1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Slideshow
settings] > [Time per slide].
Või vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil,
et siseneda [Settings] menüüsse.

Siseneb seadistuste menüüsse.

DISC MENU
H

Slaidiesitluse seadistused

1. MCD900'l valige ja taasesitage foto.

3. [Wallpaper] menüüs valige [Current picture].
9 Kuvatud pilt määratakse tagatasutaks.

Kaugjuhtimispult

H

H

USB reþiimis: Superscroll (super
kerimine): pikas valikute menüüs vajutage
ja hoidke, et alustada super kerimist. Laske
lahti, et minna esimesele seadmele, mis
algab selle tähe/numbriga, kus viibite.
DISC reþiimis: Valige album (MP3/WMA
CD).

q/Q
H

H

H

2. [Time per setting] menüüs valige soovitud
ajaline kestvus.

FM RADIO reþiimis: Vajutage ja hoidke, et
alustada automaatset häälestamist
järgmisele olemasolevale raadiojaamale.
Vajutage korduvalt täppishäälestamiseks.

OK
H

Kinnitab valiku.

6.
H

1. B
H
H

H
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Vajutage, et lülitada seade sisse.
Välja lülitamiseks, vajutage, et lülitada
aktiivsesse ooteolekusse või vajutage ja
hoidke, et lülitada Eco ooteolekusse.
Väljub Demo reþiimist.

H

HOME: Läheb koduekraanile
(peamenüüsse).
BACK: Läheb tagasi eelmisele ekraanile.

9
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9. SEADISTUSED

7. ^ / _
H
H

Otsingunupud taasesituse ekraanil.
USB/DISC reþiimis: Vajutage, et minna
eelmisesse/järgmisesse peatükki/loole.

]
H
H

P
H

@
H

Alustab/peatab/jätkab taasesitust.
USB reþiimis: Alustab kogu kausta
TM
taasesitamist (SuperPlay ).
Lõpetab taasesituse.
Summutab/taastab heli.
Naaseb taasesituse ekraanile.

8. Tähe- ja numbrinupud
H
H

H

Teksti sisestamiseks.
FM RADIO reþiimis: Raadio mängimise
ekraanil vajutage ja hoidke nuppu, et
salvestada see raadiojaam eelseadistatud
raadiojaamadesse.
USB reþiimis: (kiirkerimine): Pika
valikutenimekirjaga, mis on tähestikulises
järjekorras, vajutage üks kord või
korduvalt, et valida täht ja ekraan läheb
kohe valitud tähega esimesele objektile.

9. a/A
H

H

Vajutage, et valida suurtähe ja väiketähe
vahel.
FM RADIO reþiimis: vajutage
eelseadistuste nimekirjas, et alustada
jaamanime muutmist.

CLEAR
H
H

Vajutage, et kustutada eelmine sisend.
Vajutage, et kustutada kõik sisendid.

10. SUBTITLE
H

H

DISC reþiimis: Valige stereo, mono-vasak,
mono-parem või mix-mono kanal (VCD
plaatidel ainult).
Valige audiokeel (DVD ja DivX plaatidel
ainult).

AUDIO
H

10

11. SHUFFLE
H

Aktiveerib/deaktiveerib juhuslikus
järjekorras taasesituse.

REPEAT
H

NOW PLAYING
H

H

mono-parem või mix-mono kanal (VCD
plaatidel ainult).
Valib audio keele (DVD ja DivX plaatidel
ainult).

Sirvib kordava taasesituse valikuid.

Taasesituse reþiimid
Muusika taasesituse ajal saate valida taasesituse
kordamise, juhuslikus järjekorras taasesitamise või
ükshaaval mängimise vahel. Valige soovitud
taasesitamise reþiim.

Muusika taasesituse reþiimi valimine
Enne või muusika taasesituse ajal:
H

H

SOUND
H

Valib heliseadistused.

REPEAT A-B
H

DISC reþiimis: kordab kindlaksmääratud
vahemikku lool/plaadil.

12. ZOOM
H

DISC reþiimis: Suumib sise/välja
(videoplaatidel ja pildifailidel, mis on CD'l).

ANGLE
H

DISC reþiimis: Valib kaameranurga
(videoplaatidel ja pildifailidel, mis on CD'l).

Minge koduekraanilt [Settings] > [Play mode].
Või vajutage REPEAT või SHUFFLE korduvalt
kaugjuhtimispuldil.
9
– taasesitab kõiki lugusid kaustas
korduvalt.
9
– taasesitab ühte lugu korduvalt.
9
– taasesitab kõiki lugusid kaustas
juhuslikus järjekorras.

Heliseadistused

2. Vajutage \ / [ korduvalt, et
suurendada/vähendada taset.
Vajutage CLEAR, et valida tavalist taset.
H

Täidlane heli
[FullSound] taastab helidetailid, mille muusika
kaotab kokkupakkimise käigus (näiteks MP3,
WMA).
Lülitage [FullSound] sisse ja välja [Settings] >
[Sound settings] menüüst.

Otsene allikas
[Direct source] abiga saab välja lülitada heliefektid
MCD900'l, kaasa arvatud [FullSound] ja
[Bass/Treble].
Seega mängib muusika originaalsel viisil, ilma
MCD900 heliefektideta.
Lülitage [Direct source] sisse ja välja
[Settings] > [Sound settings].
H

MCD900ga saate valida erinevaid heliseadistusi
[Settings] > [Sound settings] alt.
1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Sound
settings].
Või vajutage SETTINGS kaugjuhtimispuldil,
et siseneda [Settings] (seadistuste)
menüüsse.

Nõuanne
Kui [Direct source] on sisse lülitatud,
saate ikkagi muuta helitugevust ja
tasakaalu ([Balance]).

H

H

13. +TV VOLH

Suurendab/vähendab ühendatud Philipsi
televiisori helitugevust.

+VOLH

Suurendab/vähendab selle seadme
helitugevust.

14. SEARCH
H

H

USB reþiimis: Vajutage, et alustada
tähestikulist/numbrilist otsingut.
DISC reþiimis: Plaadiesitluse ajal vajutage,
et hakata otsima aja või peatüki/loo järgi.

15. SLEEP TIMER
H

Seadistab unetaimeri.

2. Valige valik. Vajutage OK, et lülitada seda sisse
või välja.
Või
Vajutage kaugjuhtimispuldil SOUND, et siseneda
heliseadistuste menüüsse.

Bass ja kõrged toonid
Kasutage [Bass/Treble] menüüd, et kohandada
madalaid (bass) ja kõrgeid (treble) muusika nootide
ulatusi.
1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Sound
settings] > [Bass/Treble].
Või vajutage SOUND kaugjuhtimispuldil, et
siseneda heliseadistuste menüüsse.
H

CLOCK
H

Kuvab kellaaja.

Heliefektid taastuvad, kui [Direct source]
on välja lülitatud.

H

Audio tasakaal
[Balance] funktsiooniga saate parandada
kuulamiskogemust kohandades erinevust vasaku ja
parema audiokanali vahel.
1. Koduekraanil minge [Settings] > [Sound
settings] > [Balance].
Või vajutage SOUND kaugjuhtimispuldil, et
siseneda heliseadistuste menüüsse.
H

2. Vajutage q / Q korduvalt, et
suurendada/vähendada väljundit
vasakust/paremast audiokanalist.
Vajutage CLEAR, et oleks võrdne väljund
vasakust ja paremast audiokanalist.
H

16. BRIGHTNESS
H

Valib LCD ekraani ereduse valikuid.

DISC reþiimis: Valige stereo, mono-vasak,
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8. VÄLISELT AUDIOSEADMELT (AUX) TAASESITAMINE

... TEIE MCD900

AUX IN L/R pesaga ja AUX reþiimiga saate
taasesitada välist audioseadet (näiteks
kaasaskantavat meediamängijat) läbi MCD900
kõlarite.

Väliselt audioseadmelt
taasesitamine
1. Kontrollige, et väline audioseade on korralikult
ühendatud MCD900'ga (vaadake peatükki
“Välise audioseadme ühendamine“).
2. MCD900'l valige AUX reþiim.
Koduekraanilt valides [AUX].
Või vajutades AUX kaugjuhtimispuldil.
H
H

3. Välisel audioseadmel alustage muusika
taasesitust.
Muusika taasesituseks saate kasutada
MCD900 heliseadistusi.
H

Koduekraan
H

Koduekraanilt saate valida muusikaallikat või
siseneda [Settings] (seadistuste menüüsse).
Selleks tehke alljärgnevat:

H
H

1. Kaugjuhtimispuldil vajutage allikavalijat või
kasutage navigeerimisnuppe q / Q ja OK.

Sisestamaks sümbolit vajutage [1]
korduvalt.
Tühiku sisestamiseks vajutage [0].
Vahetamaks suurtähe ja väiketähe vahel
vajutage [a/A]

2. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
BACK.

H

3. Koduekraanile naasmiseks vajutage
HOME.

Teksti sisestamine
Sisestamaks teksti ja sümboleid vajutage
vastavatele tähe- ja numbrinuppudele
kaugjuhtimispuldil.
Sisestamaks tähti/numbreid/sümboleid,
mis vastab tähe- ja numbrinupule, vajutage
lühidalt ja korduvalt nuppu.

Eelmise märgi kustutamiseks vajutage
[CLEAR]. Kõikide märkide kustutamiseks
vajutage ja hoidke [CLEAR].

Nõuanne
H

Teistes keeltes kui inglise keel võivad täheja numbrinuppudele vastavad tähed olla
teised.

H
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... FM RAADIO TAASESITAMINE
RDS kasutamine kellaaja seadistamiseks
Märkus
Kui kasutate RDS raadiojaama kellaaja
määramiseks, kontrollige, et see RDS jaam
kannab üle kellaaja signaali.

H

1. Koduekraanil valige [Settings] > [Clock
settings] > [Date and time].
Sisenemaks [Settings] menüüsse, saate ka
vajutada SETTINGS kaugjuhtimispuldil.
H

2. [Date and time] alt valige [Current date and
time] > [Automatic (RDS)].
9 Seade otsib esimese eelseadistatud
raadiojaama automaatselt.
9 Kellaaeg määratakse vastavalt jaamast
tuleva kellaaja signaalile.
3. Teise RDS jaama kasutamiseks kellaaja
seadistamisel, häälestage koheselt RDS
jaamale.

Nõuanne
H

12

RDS raadiojaama kasutamiseks pidevalt
kellaaja seadistamisel, salvestage see jaam
eelseadistatud jaamade all esimeseks.
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7. FM RAADIO TAASESITAMINE
FM raadiojaamale häälestamine
Märkus
Enne raadiojaamale häälestamist
kontrollige, et olete korralikult ühendanud
kaasasoleva FM antenni (vaadake peatükki
“FM antenni ühendamine“).

H

3. ETTEVALMISTUSED
H

H

Kui vaja vajutage NOW PLAYING, et naasta
raadio mängimise ekraanile.
See raadiojaam on asukohale salvestatud.

Raadiojaama informatsiooni muutmine
1. FM RADIO reþiimis minge [Presets].
2. Eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas:
Valige jaam, mida muuta.
Vajutage a/A, et alustada muutmist.
Vajutage q / Q et valida sisendi asukoht.
Vajutage \ / [, korduvalt, et valida
soovitud tähti.
H
H

Automaatne salvestamine
1. Vajutage MCD900 kaugjuhtimispuldil FM
RADIO.
Või valige koduekraanil [FM radio].
H

2. [FM radio] alt valige [Auto store].
9 MCD900 alustab olemasolevate
raadiojaamade otsinguid automaatselt.
9 Raadio hakkab automaatselt mängima ning
maksimaalselt 60 raadiojaama
salvestatakse eelseadistustena, kui
häälestamine on lõppenud.
9 Eelseadistatud raadiojaamad järjestatakse
vastuvõtutugevuse järjekorras, RDS
raadiojaamad ees.
3. Eelseadistatud jaama valimiseks minge
[Presets] alla.

Manuaalne häälestamine
1. [FM radio] alt valige [Manual tuning].
2. Vajutage ja hoidke q / Q, et alustada
automaatset häälestamist.
9 Häälestate järgmisele raadiojaamale, millel
on piisav vastuvõtutugevus.
3. Vajutage q / Q korduvalt, et täppishäälestada.

Eelseadistatud raadiojaamade
muutmine
Raadiojaama salvestamine
Kui kuulate raadiojaama, saate selle salvestada
soovitud asukohta (0-9) eelseadistuste nimekirjas.
Numbriklahvid (0-9) kaugjuhtimispuldil vastavad
asukohtadele (0-9) eelseadistuste nimekirjas.
1. Häälestage soovitud raadiojaamale.

H

Soundsphere kõlarite paigaldamine
Soundsphere kõlaritest
Kaasasolevad Soundsphere kõlarid suudavad
tekitada täissagedustel heli kogu alal. Vastupidiselt
tavalistele kõlaritele, on Soundsphere kõlarid palju
vähem tundlikud täpsele paigutamisele. Kõrg- ja
kesksagedusega helid säilivad, isegi kui liigute
eemale Soundsphere kõlaritest. Seega autentne
helikogemus on igas kõlari otsas.

Nõuanne
H

H

Patareide paigaldamine
kaugjuhtimispulti
Ettevaatust

FM raadio kuulamine
H

1. MCD900 kaugjuhtimispuldil vajutage FM
RADIO.
Või koduekraanil valige [FM radio].
H

H

H

3. Raadio mängimise summutamiseks/heli
taastamiseks
Vajutage @.

H

Parimaks kuulamiskogemuseks:
H

H

RDS (Raadio infosüsteem)

H

H

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis
võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni.
Kui salvestate raadiojaamad automaatselt,
salvestatakse RDS raadiojaamad automaatselt
eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas ette poole.
Kui häälestate RDS raadiojaamale, saate näha
alljärgnevat informatsiooni ekraanil:
Jaama nimi
Programmi tüüp, nagu uudised, sport ja
popp muusika
Sagedus
Muutuv tekst (RDS tekst), kui saadaval.

Asetades kõlarid vähemalt 50 cm
tagaseinast eemale, muudate bassi
tugevamaks ja parandate oma
kuulamiskogemust.

Kuidas paigaldada Soundsphere kõlareid

3. Vajutage OK, et kinnitada. Vajutage BACK, et
muudatustest loobuda.

2. Häälestage soovitud raadiojaamale (vaadake
peatükki “FM raadiojaamale häälestamine“).
Eelseadistatud raadiojaama valimine:
Minge [FM radio] > [Presets] või vajutage
vastavat numbrit raadio mängimise
ekraanil (ainult esimesele 10
eelseadistatud raadiojaamale).

Saate asetada Soundsphere kõlarid ka
põrandale või riiulile, kuid see pole
soovitatav.

H

H

Asetage tweeteritega kõlarid kõrva
kõrgusele ja vähemalt 50 cm kaugusele
tagumisest seinast.
Asetage kõlarid kõlarialustele, et saada
parimat tulemust.
Asetage kõlarid 2 kuni 3 meetrit
teineteisest eemale nii, et kaks kõlarit ja
teie kuulamisasukoht moodustaksid
võrdhaarse kolmnurga.
Asetage tweeteritega kõlarid
kuulamisasukoha suunas.
Et tweetereid ei piirataks, ärge asetage neid
kunagi riiulite vahele.

Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse,
päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi
visake patareisid tulle.
Lühenenud patareide eluea oht! Ärge
kunagi kasutage koos erineva
kaubamärgiga või erinevat tüüpi patareisid.
Toote kahjustamise oht! Kui
kaugjuhtimispult ei kasutata pika aja vältel,
eemaldage patareid.

1. Avage patareide laegas.
2. Sisestage 2 AAA R03 patareid õigete
polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareide laegas.

H
H

H
H

2. Raadio mängimise ekraanil vajutage ja hoidke
numbriklahve.
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4. ÜHENDAMINE
Baasüksuse ja CD/DVD mängija
ühendamine
Sisestage kaabel DIN IN pesasse nagu
näidatud.

H

... USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE
Plaatide taasesituseks ühendus

Superscroll

Plaatide taasesituseks looge audio/video ühendus.

Pikas valikute nimekirjas võimaldab Superscroll
funktsioon alustada tähestikulises järjekorras
otsinguid. Jõuate kiiresti esimese failini, mis algab
valitud tähega.

Televiisori ühendamine
MCD900 saate ühendada televiisori kahest ühe
pesaga.
Valige videopesa, mida teie televiisor toetab:
Komposiitvideo (CVBS): standartsele
televiisorile.
HDMI pesa: kõrgdefinitsioonilisele
televiisorile, mis on HDMI, DVI ja HDCP
sobilik.
H

H

CVBS pesa kasutamine
1. Vajutage ja hoidke \ / [, et alustad
Superscroll'i.
9 Kuvatakse sõnumikast. Tähti kuvatakse
korduvalt tähestikulises järjekorras.

ühendamine
Märkus

2. Vabastage \ / [, kui jõuate soovitud täheni.
9 Jõuate esimese failini, mis algab selle
tähega.

Ühendage kõlarid alati enne, kui ühendate
MCD900 vooluvõrguga. Sellega väldite
valju heli, mis võib kaasneda kõlarite
paigaldamise ajal, kui kõlarite juhtmed
puudutavad MCD900 metallpinda.

H

1. MCD900'l ühendage vasak kõlar
LOUDSPEAKERS L+, L- ja parem kõlar
LOUDSPEAKERS R+, R- avaga.
2. Kõlarite ühendamiseks:
Nagu näidatud, kerige lahti, et lasta
lõdvemaks ühendajaid.
Sisestage täielikult kõlarite juhtmete otsad,
punased otsad punase ühendajaga ja
hõbedased otsad musta ühendajaga.
Kerige ühendajad kinni, kuni juhtmed on
kindlalt kinnitatud.
H

H

H

Ühendage kaasasolev komposiit
audio/video kaabel vastavatesse peadesse
nagu näidatud.

HDMI pesa kasutamine (HDMI kaablit müüakse
eraldi)
Kasutage HDMI pesa, et ühendada
kõrgdefinitsiooniline televiisor (HDTV), mis on
HDMI või DVI ja HDCP sobilik.

H
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... USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE

... ÜHENDAMINE

Piltide/muusika otsimine
Menüüs navigeerimiseks muusika taasesituse
ajal, tehke alljärgnevat:
ja seejärel
1. Kaugjuhtimispuldil vajutage
kasutage navigeerimise nuppe.
2. Taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage
NOW PLAYING.

Nõuanne
H

Taasesituse ekraanil saate vajutada ka ^
ja _ korduvalt, et valida lugu.

Valikute menüüs saate teha ühte
alljärgnevatest, et otsida, mida vajate:

Nõuanne
H

Kui otsite ühel alljärgnevatest viisidest,
kontrollige, et MCD900 oleks USB reþiimil.

2. Sisestage märgid kasutades kaugjuhtimispulti
(vaadake peatükki “Teksti sisestamine“).
3. Vajutage OK pärast teksti sisestamise
lõpetamist.
9 Otsing algab.
9 Leiate loendi failidest, mis sisaldavad seda
tähe- või numbrimärki.
9 Kui sellise märgiga faili pole, leiate sarnase
tulemuse.

Märkus
Nagu näidatud ühendage HDMI kaabel (pole
kaasas):
HDMI pesasse sellel seadmel ja
HDMI sisendpesasse televiisoril.

H

H

Quickjump
Kasutage navigeerimisnuppe \, [, q, Q.

H

Alustage kiirotsinguga kasutades tähe- ja
numbrinuppe, Superscroll (kiirkerimist) ja
Quickjump'i.

H

Saate kasutada ka Quickjump funktsiooni
tähestikuliseks otsinguks.

H

Televiisoril/monitoril millel on ainult DVI pesas,
kasutage DVI-HDMI adapterit.

H

Nõuanne
H

Märkus
H

Tähe- ja numbriotsing, Superscroll ja
Quickjump on saadaval vaid siis, kui
sisenete pikka sorteeritud valikute
nimekirja (välja arvatud koduekraan ja
menüüde nimekiri).

Tähe- ja numbriotsing
Pikas valikute nimekirjas alustage tähe- ja
numbriotsinguga sisestades tähe- või
numbrimärgid, millega otsitu algab või sisaldab.
1. Vajutage SEARCH kaugjuhtimispuldil, kui vaja.
9 Kuvatakse sõnumikast.

Minemaks esimese failini, mis algab soovitud
tähega
H

Nuppudel, mis vastavad tähtedele, vajutage
üks kord või korduvalt kuni kuvatakse täht.

Minemaks esimese failini, mis algab järgmise
tähega
H

Vajutage Q.

H

FM antenni ühendamine

Kompaktse audio/video kasutajaliidesena
kannab HDMI üle kokkupakkimata
digitaalset informatsiooni. HDMI
ühendusega saab kuvada
kõrgdefinitsioonilist videot/audiot HDTV'l
optimaalselt.

Teise kõlaritesüsteemiga taasesitamine
Teise kõlaritesüsteemiga taasesitamiseks ühendage
digitaalne audiokaabel (pole kaasas):
H

H

CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT pesasse
MCD900'l.
Digitaalse audio sisendisse välisel
kõlaritesüsteemil.

Minemaks esimese failini, mis algab eelmise
tähega
H

Märkus

Vajutage q.
H
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Kontrollige, et väline audiosüsteem on
lülitatud Aux-in reþiimile, kui taasesitate
helisid välise audioseadme
kõlaritesüsteemil.

Alati ühendage FM antenn enne
raadiojaamale häälestamist.
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... ÜHENDAMINE
H

H

6. USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE

Ühendage FM T-tüüpi antenn FM TUNER
pesasse sellel seadmel.

Sisse välja lülitamine

USB mäluseadme ühendamine

USB flash taasesitamine

Pikendage antenn ja kinnitage see seinale.

Vooluvõrguga ühendamine

MCD900'ga saate taasesitada muusikat/pilte USB
seadmelt. Selleks:
Ühendage USB mäluseade
pesasse
MCD900'l.
Valige [USB] reþiim MCD900'l.

1. MCD900'l kontrollige, et USB mäluseade on
korralikult ühendatud.

Välise audioseadme ühendamine
Saate kuulata välist audioseadet läbi MCD900
kõlarite. Selleks looge alljärgnevad ühendused ja
seejärel valige AUX reþiim MCD900'l.

Hoiatus
Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et
vooluvõrgu vool oleks vastav
voolunäitajatega, mis on trükitud toote
tagaossa või all.

H

Audiokaablite ühendamine(punased/valged pole kaasas):
H
H

H

H

AUX IN L/R pesasse seadmel ja
Audioväljundpesasse välisel audioseadmel.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil USB.
9 Failide sorteerimise protsess võib võtta
pisut aega. Failide sorteerimise ajal
kuvatakse failide kaustad.
9 Audiofaile kuvatakse erinevate kategooriate
all (näiteks artist, album, þanr), kui
meta/ID3 sildid on failidele lisatud.
9 Ka pildifailid organiseeritakse.
3. Valige soovitud lugu või album.
4. Vajutage ], et alustada taasesitust.
Taasesitus algab albumi algusest, kui
vajutate ] albumil.
9 Taasesituse ekraan kuvatakse, kui
taasesitus algab.
H

Raamatukogu USB mäluseadmel
USB mäluseadmel failide organiseerimine
H

H

Või 3.5 mm kõrvaklappide pesaga
kaasaskantava meediamängija
taasesitamiseks
Ühendage kõrvaklapid - RCA kaabel (pole kaasas):
AUX IN L/R pesasse seadmel ja
3.5 mm kõrvaklappide pesasse
kaasaskantava meediamängija pesasse.

Audiofailid:
Kui failid sisaldavad failiinformatsiooni (meta
tag või ID3), saab faile sorteerida automaatselt
failiinformatsiooni alusel nagu artist, album,
žanr jne.
Käivitage meedia haldamise tarkvara, et
kontrollida või muuta failiinformatsiooni.
Näiteks klikkige nagu näidatud Windows Media
Player 11. Valige soovitud lugu ja seejärel
topelt-klõpsake sellel, et teha muudatusi.

Ühendage MCD900 vooluvõrguga.

5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage P.

Fotode taasesitamine
H

H

H

Vajutage \ / [, et pöörata pilti.
Vajutage q / Q, et minna eelmisele/järgmisele
pildile.
Vajutage ], et alustada kõikide piltide
taasesitust slaidiesitluse reþiimis.

Märkus
H

Tüüpplaadi informatsioon asub toote tagavõi allosas.

H
H

Kui vaja saate organiseerida audio faile erinevatesse
kaustadesse, nagu soovite.
H

Pildifailid

Organiseerige failid erinevatesse kaustadesse.
Kaustad salvestatakse tähestikulises järjekorras.
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... MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE
Programmi taasesitamine
H

Televiisoriekraanilt valige [Start].

Programmi kustutamine
H
H

Vajutage P;
Või võtke plaat seadmest välja.

Taasesituse valikute valimine
Kordava/juhuslikus järjekorras
taasesituse valimine
Plaadiesitluse ajal saate korduvalt taasesitada
peatükki/lugu või faili või faile kaustas. Samuti saate
lugusid või faile taasesitada juhuslikus järjekorras.

Kordava/juhuslikus järjekorras taasesituse
välja lülitamine
H

Vajutage REPEAT või/ja SHUFFLE
korduvalt.

... ÜHENDAMINE

Kaamera nurga muutmine

Sisse/välja lülitamine

Osadel DVD'l on alternatiivseid stseene, nagu
stseene, mis on filmitud erinevate nurkade alt.
Selliste DVD puhul saate valida alternatiivsete
stseenide vahel.

1. Vajutage B või allika valijat, et lülitada seade
sisse.

1. DVD taaseituse ajal vajutage ANGLE korduvalt,
et vahetada kaamera nurkade vahel.

2. Seadme välja lülitamiseks:
Vajutage B, et minna aktiivsesse
ooteolekusse.
Või vajutage ja hoidke B, et minna Eco
ooteolekusse (energia-säästlik reþiim).
H

H

Aktiivne ooteolek
Kui seade on aktiivses ooteolekus, jäävad mõned
suuremad MC900 funktsioonid tavalisse
voolutarbimisse, näiteks kella kuvamine.

Aktiivses ooteolekus:
H

H

Põleb voolutuli punaselt.
Kuvatakse kellaaega, kui olete seadistanud
kellaaja.

Valitud lõigu korduv taasesitamine plaadilt
1. Muusika või video taasesituse ajal vajutage
REPEAT A-B alguspunktis.
2. Vajutage REPEAT A-B lõpp-punktis.

Märkus
Vahemik A ja B saab olla määratud vaid
sama loo/pealkirja piires.

H

Automaatne aktiivne ooteolek

Kujutise suuremaks/väiksemaks
suumimine
1. Video/pildi taasesituse ajal vajutage ZOOM
korduvalt, et suurendada/vähendada kujutist.
Kui kujutis on suureks suumitud, saate
vajutada \ / [ / q / Q, et liikuda
kujutisel.
H

20

Kui MCD900 on tegevusetult 10 minutit, saab
MCD900 lülituda aktiivsesse ooteolekusse
automaatselt.

Eco ooteolek
Eco ooteolek on energiat säästev reþiim. Eco
ooteolekus on kõik suuremad funktsioonid lülitatud
vähese voolutarbimisega olekusse või välja, näiteks
mikroprotsessor ja ekraan.
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5. MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE
Hoiatus
H

H

H

Mitte kunagi ärge vaadake laserkiiri
aparaadi sees.
Toote kahjustamise risk! Mitte kunagi ärge
mängige heliplaati koos aksessuaaridega
nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või
plaadi kasutuslehed.
Ärge pange kunagi midagi peale plaatide
plaadiavasse.

4. Plaadiesitluse ajal:
Vajutage ^ / _korduvalt, et valida
lugu/peatükk. WMA/MP3 failidele plaadil
vajutage \ / [ , et valida failide kaust.
Vajutage q / Q, et kerida edasi/tagasi.
Vajutage ], et peatada või jätkata.
Vajutage P, et lõpetada.
H

... MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE
Plaadimenüüsse minemine

Keele valimine plaadiesitluseks

Plaadimenüüsse minemiseks või sealt
väljumiseks

Saate valida audiokeele DVD või DivX plaatidel.

H

1. Plaadiesitluse ajal vajutage AUDIO.
9 Keele valikud kuvatakse. Kui teie valitud
audiokanalid pole kättesaadavad,
kasutatakse vaikimisi audiokanaleid.

H
H

Plaadimenüü kasutamine

Märkus

Pärast plaadi sisestamist näete plaadiseadistusi
televiisoriekraanil.

H

Märkus
H

H

Peatamine/jätkamine/lõpetamine

Toetatud plaadiformaatide nägemiseks,
vaadake peatükki “Tutvustus“.

1. MCD900'l vajutage p.
9 Avatakse plaadilaegas.
2. Sisestage plaat plaadilaekasse, pildiga pool
üleval. Vajutage p.
9 Taasesitus algab automaatselt, kui plaadi
lugemine on lõppenud.

1. Sisestage plaat MDC900'sse.
2. Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele videoin kanalile ühel alljärgnevatest viisidest:
Televiisori kaugjuhtimispuldil vajutage
AV/TV nuppu korduvalt, kuni näete Philipsi
ekraani või videoplaadi ekraani.
Minge televiisori väikseima kanali peale,
seejärel vajutage kanal tagasi nuppu, kuni
näete Philipsi ekraani või videoplaadi
ekraani.
Vajutage allika nuppu oma televiisoripuldil
korduvalt.

H

Plaadiesitluse ajal vajutage ], et peatada.
9 Televiisoriekraanil näidatakse stseeni,
millel peatusite.
DVD taasesituse ajal vajutage P.

9 Televiisoriekraanil näidatakse Philipsi
ekraani.

H

H

H

H

Jätkamiseks
H

Vajutage ],

9 Plaadiesitlus jätkub punktist, kus viimati

H

Märkus
H

Mõnedel DVD'l saab keelt muuta vaid
plaadimenüüst.

Lemmikute peatükkide/lugude
programmeerimine
Saate taasesitada teatud peatükke/lugusid plaadil.
Programmeerige peatükid/lood nagu soovite
televiisori ekraanil.

Lõpetamiseks
H

Vajutage P uuesti.

Nõuanne

Otsimine

Video-in kanal on väikseima ja suurima
kanali vahel ja seda võidakse nimetada
FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Vaadake
televiisori kasutusjuhendit, et teada saada,
kuidas valida õiget televiisori sisendit.

Kiirkerimine edasi/tagasi
1. Taasesituse ajal vajutage ja hoidke q / Q, et
valida otsingukiirus.
Normaalsel kiirusel taasesituse
jätkamiseks valige ].
H

1. Plaadiesitluse ajal vajutage SEARCH kuni
kuvatakse aja väli või peatüki/loo väli.
Aja väljale sisestage taasesituse positsioon
tundides, minutites ja sekundites.
Peatüki/loo väljale sisestage peatükk/lugu.
9 Taasesitus algab automaatselt oma valitud
punktist.
H

H
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Subtiitrite keele valimine
Saate valida subtiitrite keelt DVD plaadil.
Plaadi taasesituse ajal vajutage SUBTITLE.

peatusite.

Aja või peatüki/loo järgi otsima
3. Kui vaja, vajutage DISC kaugjuhtimispuldil ja
seejärel ], et alustada taasesitust.

Mõnedel DVD'l, saab keelt muuta vaid
plaadimenüüst.

H

Peatamiseks
H

Põhioperatsioonid

DISC reþiimis vajutage DISC MENU või
SETTINGS kaugjuhtimispuldil.

Filmiplaatide (DVD/DivX/VCD)
taasesitamine

Kontrollige, et olete teinud plaadi
taasesituseks ühendused (vaadake
peatükki “Plaatide taasesituseks
ühendus“).

Audiokeele valimine

1. DISC reþiimis kontrollige, et plaadi taasesitus
on lõpetatud.
2. Vajutage FAVORITE kaugjuhtimispuldil.
9 Televiisori ekraanil saate näha menüüd, et
saaksite programmeerida soovitud
peatükid/lood.
3. Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada
soovitud peatükid/lood.
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