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SLOVAK REPUBLIC

Italia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio PB9001 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket
esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
speciﬁcerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

Névleges feszültség .........................................................100 - 240 V
Névleges frekvencia........................................................................ 50Hz
Teljesítmény
maximális ........................................................................................10 W
készenléti állapotban ........................................................<0,25 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ................................................................................................ 1,35 kg
Befoglaló méretek
szélesség ................................................................................. 240 mm
magasság ................................................................................. 47,2 mm
mélység ..................................................................................... 200 mm
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény.................................................2 x 25W RMS
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l Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä
silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
m Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on
tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä
tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
pudonnut.
n Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
keskenään.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja
tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
i Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
j Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
k Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana
toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta
siirtämisen aikana.

a
b
c
d
e
f
g
h

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1 Tärkeää

S uomi

Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden
läheisyydessä.
Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
laitteen virtalähteestä.

Vakava varoitus

Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa
aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

94
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Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella
saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä
kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille,
joiden kuulo on jo heikentynyt..
• Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu
korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun
jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian
voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla
äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen
tällä tasolla.

Kuunteluturvallisuudesta

•
•

•
•
•
•

•

Varoitus

o Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
p Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

FI

95

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd. lupaa täten toimittaa pyydettäessä
kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen
lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä
mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.
Tämä tarjous on voimassa tämän tiedon vastaanottaneille kolmen
vuoden ajan tuotteen ostopäivästä. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita
osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia
tai et saa kuittausta viikon kuluessa viestin lähettämisestä tähän

Huomautus

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä
kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai
käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on
monissa paikoissa laitonta.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:
• Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, “turvallisellakin”
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
• Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja
häiriöittä.

S uomi
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Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista
sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista
säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee.
Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista
säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että
pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko),
polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se
tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:

Kierrätys

sähköpostiosoitteeseen, kirjoita osoitteeseen Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The
Netherlands. Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjeeseesi,
lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
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Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain
patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan
valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.
Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act
1956 ja The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
Tässä laitteessa on tarra:

S uomi
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TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen
videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certiﬁed® -laite, joka toistaa
DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat
ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certiﬁed ®
-laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD
(Video-on-demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen
asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja
rekisteröinnistä.

Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisten patenttien 5 451 942, 5 956 674,
5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929,
7 392 195, 7 272 567 ja muiden yhdysvaltalaisten ja maailmanlaajuisten
voimassa ja suunnitteilla olevien patenttien mukaisesti. DTS ja symboli ovat
DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS-HD, DTS-HD Master
Audio ja DTS-logot ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tuotteeseen sisältyy
ohjelmisto. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

HDMI, HDMI-logo ja High-Deﬁnition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Blu-ray Disc ja Blu-ray Disc -logo ovat tavaramerkkejä.

Tavaramerkki-ilmoitus
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DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.
Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

AVCHD- ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electric Industrial Co., Ltd:n ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.

BONUSVIEW™
BD LIVE ja BONUSVIEW ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

DivX® DivX Certiﬁed ®, DivX Plus™ HD ja niihin liittyvät logot ovat DivX,
Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttölupa.
DivX Certiﬁed ® -laite toistaa jopa 1080p:n tarkkuuden huippulaadukasta
DivX®- ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) -videota.

S uomi
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Tarkista pakkauksen sisältö:
• Kannettava Blu-ray-soitin x 1
• Verkkolaite x 1
• Autosovitin x 1
• Kaukosäädin x 1
• AV-sovitinkaapeli x 1
• Laukku x 1
• Käyttöopas x 1
• Pikaopas x 1

Toimituksen sisältö

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi
Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

2 Kannettava Blu-ray-soitin
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a POWER
• Soittimen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
b
• Aloitusvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
c DISC MENU
• Blu-ray-levy: ponnahdusvalikon avaaminen tai sulkeminen.
• DVD: levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen..
d OPTIONS
• Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.
e
• Toiston keskeyttäminen.
f
• Toiston keskeyttäminen.

n

o

p

q

r

s

t

u

Päälaitteen yleiskuvaus
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/

Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

•

•

Levykelkan avaaminen.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai
raitaan.
- VOL +
• Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
BACK
• Palaaminen edelliseen valikkoon.
, , ,
• Siirtyminen valikoissa.
• OK
• Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
/IR
• Virran ilmaisin/Latauksen ilmaisin/Kaukosäätimen tunnistin
OFF•POWER•ON
• Soittimen käynnistäminen/sammuttaminen.

•

•

102 FI

Kuulokeliitäntä.
p AV OUT
• Ääni- ja videolähtöliitäntä.
q LAN
• Ethernet-portti.
r HDMI
• HDMI-lähtöliitäntä.
s
• USB-liitäntä
t DC IN
• Virtalähteen liitäntä.
u Nestekidenäyttö

o

n

m

l

k

j

i

h

g

•

k

j

Soittimen siirtäminen valmiustilaan.
b Väripainikkeet
• Blu-ray-levy: tehtävien tai asetusten valitseminen.
c
• Aloitusvalikon avaaminen.

a

l

m
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o
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q

Kaukosäädin
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d TOP MENU
• Blu-ray-levy: päävalikon näyttäminen.
• DVD: nimikevalikon avaaminen.
e OK
• Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.
f
• Valikoiden selaaminen.
g
• Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.
h
• Toiston keskeyttäminen.
i
/
• Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai
raitaan.
j
/
• Haku eteen- ja taaksepäin.
k AUDIO
• Valitse äänen kieli.
l SUBTITLE
• Tekstityskielen valitseminen levyltä.
m Aakkosnumeeriset painikkeet
• Toistettavan kohteen valitseminen.
• Arvojen määrittäminen.
n
• Toiston keskeyttäminen.
o
• Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
p
• Palaaminen edelliseen valikkoon.
q DISC MENU / POP-UP MENU
• Blu-ray-levy: ponnahdusvalikon avaaminen tai sulkeminen.
• DVD: levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen..

•

•

•

2

3

Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Huomautus

1

Tyyppikilpi on soittimen alapinnassa.

Huomautus

Tuotteen vahingoittumisen vaara. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa
soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

Varoitus
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Paina ja liu’uta paristokotelo takaisin paikalleen (kuvan kohta 3).

Lataa akku

•
•
•

3

ovat oikein päin (+/-).

Kaukosäätimen valmisteleminen
1 Paina paristokoteloa ja liu’uta se auki (kuvan kohta 1).
2 Aseta kaksi AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat

3 Aloitus

S uomi

•
•

CHR-valo syttyy (punainen).
Kun akku on ladattu täyteen, CHR-valo sammuu.

Liitä mukana toimitettu verkkolaite:
soittimen DC IN-liitäntään
virtalähteeseen.

•
•

Liu’uta OFF•POWER•ON-katkaisin asentoon OFF.

Lataa akku liittämällä mukana toimitettu verkkolaite:
• soittimen DC IN-liitäntään
• virtalähteeseen.
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1

Voit ladata akun myös toiston aikana.

2

1

Akun nopea lataaminen:

Sammuta soitin ennen sen liittämistä televisioon.

4
5

3

2

1

VIDEO IN

L

R
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Etsi AV-lähde televisiossa (lisätietoja on television käyttöoppaassa).

Käynnistä soitin ja televisio.

Liitä AV-kaapeli oikean väriseen liitäntään:
keltainen kaapeli videoliitäntään
punainen/valkoinen kaapeli ääniliitäntään.

•
•

Liitä AV-kaapeli (lisävaruste):
TV:n ääni/videoliitäntään.
AV-sovitinkaapelin ääni-/videoliittimiin.

•
•

Kytke mukana toimitettu AV-sovitinkaapeli soittimen AV OUTliitäntään.

AV-kaapelin käyttäminen

Voit liittää soittimen televisioon ja nauttia elokuvista Blu-ray-levyltä.

•

Varoitus

Television liittäminen

S uomi

Etsi HDMI-lähde televisiossa (lisätietoja on television
käyttöoppaassa).

Käynnistä soitin ja televisio.

Liitä HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen):
• soittimen HDMI -liitäntään
• television HDMI-liitäntään.

Kytke akkukatkaisimeen virta liu’uttamalla OFF•POWER•ON -kytkin
ON-asentoon.
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1

Ensimmäinen käyttökerta:

Käynnistäminen

4 Kannettavan Blu-ray-soittimen
käyttö

2
3

1

HDMI-kaapelin käyttäminen

»

-valo syttyy (vihreä).

Käynnistä soitin painamalla soittimen POWER-painiketta.

•

Huomautus

Voit myös painaa kaukosäätimen -painiketta kolme sekuntia.
-merkkivalo sammuu.
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Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan, estä akkua tyhjenemästä liu’uttamalla
OFF•POWER•ON -kytkin OFF-asentoon.

•
•

Siirrä soitin valmiustilaan painamalla sen POWER-painiketta.

1

Peruskäyttö:

S uomi

liittämällä USB-laite
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1

(USB) -liitäntään.
Painike

Toimenpide
Toiston aloittaminen tai jatkaminen.

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

-painiketta ja toista

FI 111

Etsi musiikkitiedostoja kohdasta [musii].
Etsi videotiedostoja kohdasta [video].
Etsi kuvatiedostoja kohdasta [kuvat].
Selaa mediatiedostoja kansiorakennetilassa kohdassa [kansiot].

work

fonts

video

music

Valitse mediatiedosto painamalla
painamalla OK-painiketta.

»
»
»
»

picture

video

music

folders

picture

Paina -painiketta ja valitse [USB:n selaaminen].
» Tiedostoselain avautuu.

Voit toistaa kuva-, musiikki- ja videotiedostoja USB-muistilaitteesta

3

2

Toiston perushallinta

Sulje levykelkka.
» Soitin aloittaa toiston automaattisesti.

Aseta levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.

Avaa levykelkka painamalla soittimen -painiketta.

Laitevahinkojen vaara. Älä koskaan siirrä laitetta toiston aikana.
Älä koskaan aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
Älä katso soittimen sisällä olevaan lasersäteeseen.
Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita
tai levynhuoltoarkkeja.

Mediatiedostojen toistaminen USB:n kautta

3

1
2

•
•
•
•

Varoitus

Levyn toistaminen

S uomi

Avaa lisää vaihtoehtoja toiston aikana.
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Voit määrittää levyn tai USB-laitteen video- tai kuvatoistoasetuksia.

Video-, ääni- ja kuva-asetukset

/

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.
/
Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
AUDIO
Valitse äänen kieli.
SUBTITLE
Tekstityskielen valitseminen.
DISC MENU / POP- Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
UP MENU
TOP MENU
Videolevyn päävalikon käyttö.
Väripainikkeet
Blu-ray-levyjen tehtävien tai valintojen valinta.
Valikoiden selaaminen.
Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään
diaesityksen aikana painamalla
-painiketta.
OK
Valinnan tai merkinnän vahvistaminen.
Palaaminen edelliseen valikkoon.

Toiston keskeyttäminen.
Toista levyä hitaasti kuvaruutu kerrallaan
painamalla toistuvasti.
Toiston keskeyttäminen.
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Avaa lisää vaihtoehtoja videon toiston aikana.
• [Äänen kieli]: Äänen kielen valitseminen.
• [Tekstityskieli]: Tekstityskielen valitseminen.
• [Tekstityksen siirto]: Tekstityksen sijainnin säätäminen ruudussa.
-painiketta.
Säädä tekstityksen sijaintia ruudussa painamalla
• [Tiedot]: Toistotietojen näyttäminen.
• [Merkistö]: Valitse merkkiasento, joka tukee DivX-videotekstiä (vain
DivX-videot).
• [Aikahaku]: valitse toissijainen äänen kieli (vain Blu-ray-levyt, jotka
tukevat BonusView-ominaisuutta).
• [2. äänen kieli]: valitse toissijainen äänen kieli (vain Blu-ray-levyt,
jotka tukevat BonusView-ominaisuutta).
• [2. tekstityskieli]: valitse toissijainen tekstityskieli (vain Blu-ray-levyt,
jotka tukevat BonusView-ominaisuutta).
• [Nimike]: Nimikkeen valitseminen
• [Osat]: Osan valitseminen.
• [Kulmaluettelo]: Kamerakulman valitseminen.
• [Valikot]: Levyvalikon avaaminen
• [PIP-valinta]: Picture-in-Picture-ikkunan avaaminen.
• [Zoom]: zoomaus videokuvaan. Lähennä tai loitonna painamalla
-painiketta.
• [Toista]: osan tai nimikkeen uusintatoisto.
• [Toista A-B]: osan sisäisen tietyn kohdan uusintatoisto tai
uusintatoistotilan poistaminen käytöstä.
• [Kuva-asetukset]: esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
• [LCD-asennus]: LCD-näytön asetusten säätäminen.

c

b

a

Videoasetukset

S uomi

Käytettävissä olevat videoasetukset riippuvat videolähteestä.

Huomautus

[Asennus]: asetusvalikon avaaminen
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Lisävalintojen käyttäminen diaesityksen aikana.
• [Kierrä +90]: Kuvan kiertäminen 90 astetta myötäpäivään.
• [Kierrä -90]: Kuvan kiertäminen 90 astetta vastapäivään.
• [Zoom]: Zoomaus kuvaan. Lähennä tai loitonna painamalla
-painiketta.
• [Tiedot]: Kuvatietojen näyttö.
• [Dian kesto]: Näyttövälin asettaminen diaesitykselle.
• [Dian animointi]: Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen.
• [Kuva-asetukset]: esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
• [Toista]: Valitun kansion toistaminen.
• [LCD-asennus]: LCD-näytön asetusten säätäminen.
• [Asennus]: asetusvalikon avaaminen

c

b

a

Kuva-asetukset

•

•

-painiketta ja valitsemalla [Asennus].
Valitse [Lisäasetukset] > [DivX® VOD Code].

painamalla

Valitse kieliasetus painamalla SUBTITLE.
• Jos DivX-tekstitys on virheellinen, valitse merkistö, joka tukee
tekstitystä.
• Valitse merkistö

DivX-tekstitys

1
2
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Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä tällä laitteella, rekisteröi
laitteesi DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.
• Näytä DivX VOD -koodi

DivX:n VOD-koodi

Voit toistaa DivX-videoita levyltä tai USB-muistilaitteesta.

DivX-videot

5 Kannettavan Blu-ray-soittimen
käyttö

Valitse toistovaihtoehto painamalla -painiketta toistuvasti.
• Nykyisen raidan uusintatoisto.
• Levyn tai kansion kaikkien raitojen uusintatoisto.
• Äänitiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
• Toistotilan poistaminen käytöstä.

a

Ääniasetukset

S uomi

painamalla

Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä
soittimen televisioon HDMI-kaapelilla.
Käyttäessäsi tekstitystä varmista, että tekstitystiedoston nimi on sama kuin DivXvideotiedoston nimi. Jos DivX-videotiedoston nimi on esimerkiksi elokuva.avi,
tallenna tekstitystiedosto nimellä elokuva.srt tai elokuva.sub.
Tämä soitin tukee seuraavanmuotoisia tekstityksiä: .srt, .sub, .txt, .ssa, ja .smi.

Kielet
englanti, iiri, tanska, viro, suomi, ranska, saksa,
italia, portugali, luxemburg, norja (bokmål ja
nynorsk), espanja, ruotsi, turkki
puola, tšekki, slovakki, albania, unkari, sloveeni,
kroaatti, serbia (latinalainen), romania
valkovenäjä, bulgaria, ukraina, makedonia, venäjä,
serbia
kreikka

-painiketta ja valitsemalla [Merkistö].

Valitse [2. äänen kieli] tai [2. tekstityskieli] ja paina OK-painiketta.

Valitse [PIP-valinta] > [PIP] ja paina OK-painiketta.
» PIP-asetukset [1]/[2] määräytyvät videosisällön mukaan.
» Toissijainen videoikkuna näytetään.

Paina toiston aikana -painiketta.
» Asetusvalikko avautuu.
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3

2

1

Tämä ominaisuus on käytössä vain Blu-ray-levyille, jotka tukevat Lisänäkymäominaisuutta (tunnetaan myös nimellä Picture-In-Picture).

Voit näyttää erikoissisältöä (kuten kommentteja) ruudussa näkyvässä pienessä
ikkunassa.

Blu-ray-levyjen lisänäkymät

•

•

•

Huomautus

[Kreikkalainen]

[Kyrillinen]

[Keski-Eurooppa]

Merkistö
[Vakio]

1

Tee verkkoasennus.

liittämällä soitin
LAN-liitäntään
Internetiin yhdistetyn reitittimen LAN-porttiin.

•
•

•
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Ennen kuin liität soittimen verkkoon, tutustu verkkoreitittimeen, DLNAmediapalvelinohjelmistoon ja verkon toimintaperiaatteisiin. Lue tarvittaessa
verkkokomponenttien mukana toimitetut käyttöohjeet. Philips ei vastaa tietojen
katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Varoitus

1) Paina -painiketta ja valitse [Asennus].
2) Valitse [Verkkoasetukset] > [Verkkoasennus].
3) Asenna verkko noudattamalla näytön ohjeita.

2

1

Voit käyttää seuraavia palveluja Internetin kautta:
• BD-Live: internetin bonusominaisuuksien käyttäminen (koskee Bluray-levyjä, jotka tukevat BD-Live-ominaisuutta)
• Päivitä ohjelmisto: soittimen ohjelmiston päivittäminen.
Määritä verkko

Verkon määrittäminen

S uomi

Ominaisuus koskee ainoastaan Blu-ray-levyjä, jotka tukevat BD-Live-ominaisuutta.
BD-Live-palvelut vaihtelevat levyn ja maan mukaan.
Kun BD-Live on käytössä, sisällöntarjoaja pääsee käyttämään levyn ja soittimen
sisältöä.
Tallenna lataus USB-muistilaitteeseen, jossa on vähintään 1 Gt vapaata
kiintolevytilaa.

Huomautus

Valitse käytettävä kohde BD-Live-käyttöliittymässä.

Valitse levyvalikosta BD-Live-kuvake ja paina OK-painiketta.
» BD-Live aloittaa latauksen.

Toista BD-Live-ominaisuutta tukeva levy.

Liitä USB-laite soittimen
(USB) -liitäntään.
USB-muistilaitetta käytetään ladatun BD-Live-sisällön
tallentamiseen.

•

Valmistele internet-yhteys ja asenna verkko (katso kohtaa Verkon
määrittäminen).

-painiketta ja valitse [Asennus].

Valitse [Lisäasetukset] > [Tyhjennä muisti].

Paina

Liitä HDMI CEC-yhteensopivat laitteet HDMI-liittimellä ja ota
käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC
-toiminnot (lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa).
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1

Soitin tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) -protokollaa. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä HDMIliitäntöjen kautta liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita.

Philips Easylink -toiminnon käyttäminen

1
2

Ladatun BD-Live-sisällön poistaminen:

•

•
•
•

5

3
4

2

1

Voit käyttää internet-palveluja, kuten elokuvatrailereita, pelejä, soittoääniä ja
muuta bonussisältöä.

Blu-ray-levyjen BD-Live-palvelut

-painiketta.

•
•
•

EasyLink-toiminto on käytössä.

On

On

One Touch Standby

One Touch Play

•
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Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden
kanssa.

Huomautus

Toisto yhdellä painikkeella
Kun toistat levyä soittimella, liitetty HDMI CEC -televisio valitsee HDMItulokanavan automaattisesti.
1 kosk. valmius
Kun siirrät liitetyn laitteen (kuten television) valmiustilaan sen omalla
kaukosäätimellä, soitin siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

•

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

On

EasyLink

Valitse asetuksien kohdassa [On]:
[EasyLink] > [On]
[1 kosk. toisto] > [On]
[1 kosk. valmius] > [On]

Valitse [Asennus]> [Easy Link-asennus].

Paina

Video Setup

2
3
4

S uomi

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Harmaana näkyviä valikkokohtia ei voi muuttaa.
Palaa edelliseen valikkoon -painikkeella.
Poistu valikosta painamalla -painiketta.

Huomautus
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•
•
•

c

b

a

On

1080p

HDMI Video

HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

Voit muuttaa soittimen asetuksia asetusvalikossa.

6 Asetusten muuttaminen
On

1080p

HDMI Video
HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

Auto

HDMI Audio

Auto
Off

Neo 6
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[Yökuuntelu]: kovien ja pehmeiden äänien taajuuksien korjaaminen. Ota
käyttöön tämä ominaisuus, kun haluat katsoa elokuvia hiljaisella äänellä yöllä.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Night Mode

HDMI-asetuksia varten soitin on liitettävä television HDMI-liitäntään.
Jos käytät komposiittiliitäntää (AV OUT), valitse videotarkkuudeksi [HDMI-video]kohdassa 480i/576i tai 480p/576p, jotta videolähtö toimii.

Ääni

•
•

Huomautus

[HDMI Deep Color]: näyttää värisävyt monivivahteisina, jos videosisältö on
tallennettu Deep Color -tilassa ja TV tukee tätä ominaisuutta.

[HDMI-video]: HDMI-videotarkkuuden valitseminen.

[TV-ruutu]: TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Kuva

S uomi

View Network Settings
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LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

VCD PBC

On

On

Change Password

Off

Screen Saver

Chinese (CHI)

Parental Control

Disc Menu

English (ENG)

English (ENG)

Audio

Subtitle

English

Menu Language

Omat asetukset

[Näytä verkkoasetukset]: verkon nykyisen tilan näyttäminen.

[Verkkoasennus]: verkkoasennuksen käynnistäminen ja soittimen liittäminen
verkkoon.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Network Installation

HDMI-asetuksissa television on oltava liitettynä HDMI-liitännän kautta.
Yötila on käytettävissä vain toistettaessa Dolby-koodattuja DVD-levyjä ja Blu-raylevyjä.

Verkko

•
•

Huomautus

[HDMI-ääni]: valitse HDMI-äänimuoto, kun soitin on liitetty HDMI-liitäntään.

[Neo 6]: Ota käyttöön tai poista käytöstä DTS 2.0 -kanavaisesta äänestä
muunnettu surround-äänitehoste.

Voit avata rajoitusasetukset näppäilemällä luvun 0000. Jos haluat toistaa kaikki levyt
ilman luokitusrajoituksia, valitse taso 8.

•

•
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Jos haluamasi kieli ei ole valittavissa levyn kieleksi (ääni tai tekstitys), voit valita
valikosta [Muu] ja näppäillä 4-numeroisen kielikoodin, joka on tämän käyttöoppaan
lopussa.
Jos valitset kielen, joka ei ole saatavilla levyllä, soitin käyttää levyn oletusarvoista
kieltä.

Huomautus

[Uniajastin]: ottamalla käyttöön ajastimen voit siirtää soittimen valmiustilaan
määritetyn ajan kuluttua.

[VCD PBC]: näytä tai ohita VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikko.

[Muuta salasana]: salasanan asettaminen rajoitetun levyn toistamiseksi.
Näppäile luku 0000, jos salasanaa ei ole tai olet unohtanut sen.

[Näytönsäästäjä]: näytönsäästäjän ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Jos näytönsäästäjätila on käytössä, näytonsäästäjä aktivoituu,
kun näyttö on ollut 10 minuuttia käyttämättä (esimerkiksi tauko- tai
pysäytystilassa).

•

Huomautus

[Lapsilukko]: levyn luokitustason asettaminen. Voit estää lapsille
sopimattomien levyjen toiston. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.

[Levyvalikko]: videolevyn valikkokielen valitseminen.

[Tekstitys]: videon tekstityskielen valitseminen.

[Ääni]: videon äänen kielen valitseminen.

[Valikkokieli]: näyttövalikon kielen valitseminen.

S uomi

Kaupallisten Blu-ray-levyjen internet-käyttöä ei voi rajoittaa.
Ennen kuin ostat DivX-videoita ja toistat niitä tällä soittimella, rekisteröi soitin
osoitteessa www.divx.com DivX VOD -koodilla.
Lapsilukkoasetusten oletusarvoa ei voi palauttaa.
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•

•
•

Huomautus

[Palauta oletusasetukset]: soittimen tehdasasetusten palauttaminen

[Versiotiedot]: soittimen ohjelmistoversiotietojen näyttäminen

[DivX® VOD Code]: DivX®-rekisteröintikoodin ja rekisteröinnin purkukoodin
näyttäminen.

[Tyhjennä muisti]: ladatun BD-Live-sisällön poistaminen USB-laitteesta.

[Ohjelmistopäivitys]: valitsemalla tämän voit päivittää ohjelmiston verkon
kautta tai USB-laitteesta.

Screen

Hue
Full Screen

0

17

15

Contrast
Colour

20

Brightness

[Näyttö]: LCD-näytön kuvasuhteen asettaminen.

[Värisävy]: LCD-näytön värisävyn asettaminen.

[Väri]: LCD-näytön värikylläisyyden asettaminen.

[Kontrasti]: LCD-näytön kirkkauden asettaminen.

[Kirkkaus]: LCD-näytön kontrastin asettaminen.

LCD Setup

[BD-Live-suojaus]: BD-Live-sisällön käytön rajoittaminen tai salliminen
(ainoastaan ei-kaupalliset, käyttäjän luomat Blu-Live-levyt).

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

LCD-näyttö

LCD Setup

Restore default setting

Version Info.

DivX® VOD Code

Clear memory

Software Update

BD-Live Security

Off

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Lisäasetukset

FI 125

S uomi

-painiketta ja valitse [Asennus].

Valitse [Lisäasetukset] >[Versiotiedot] ja paina OK-painiketta.
» Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

Paina

-painiketta ja valitse [Asennus].

Päivitä ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Valitse [Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys]> [Verkko].
» Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa
päivityksen.

Paina

Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.

-painiketta ja valitse [Asennus].

(USB) -liitäntään.

Päivitä ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Valitse [Lisäasetukset] > [Ohjelmistopäivitys]> [USB].
» Jos päivitettävää sisältöä löydetään, saat kehotteen aloittaa
päivityksen.

Paina

Liitä USB-laite soittimen

Lataa ohjelmisto USB-laitteeseen.
a Pura ladattu tiedosto ja varmista, että puretun kansion nimi on
UPG_ALL.
b Siirrä UPG_ALL-kansio ylätason hakemistoon.
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6

3
4
5

2

•

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta
1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support

4

2
3

määrittäminen).

Päivitä ohjelmisto internetin kautta
1 Internet-yhteyden muodostaminen soittimesta (katso kohtaa Verkon

1
2

Ennen kuin päivität tämän soittimen ohjelmiston, tarkista nykyinen
ohjelmistoversio:

7 Ohjelmiston päivittäminen
•
Älä katkaise laitteen virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken
ohjelmistopäivityksen. Soitin voi vahingoittua.

Varoitus
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» Kun päivitys on valmis, soitin käynnistyy uudelleen automaattisesti.

S uomi

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

B

Blu-ray

Maat
Eurooppa, IsoBritannia
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Video
• Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
• Komposiittivideolähtö: 1 Vp-p (75 ohmia)
• HDMI-lähtö: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Tiedostomuoto
• Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Ääni: .mp3, .wma, .wav
• Kuva: .jpg, .gif, .png

Toistettavissa olevat tallennusvälineet
• BD-video
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual
Layer)
• VCD/SVCD
• CD-äänilevy, CD-R/CD-RW, MP3-, WMA-, JPEG-tiedostot
• DivX Plus HD -media, MKV-media
• USB-massamuistilaite

DVD

Soitin toistaa levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista.

Aluekoodi

•

Huomautus

8 Teknisiä tietoja

Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
Luokat: USB Mass Storage Class (UMS)
Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
Tukikiintolevy: tarvitaan ehkä ulkoinen virtalähde.

HDMI-lähtö
Näytteenottotaajuus:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Vakiobittinopeus:
• MP3: 112–320 kpbs
• WMA: 48–192 kpbs
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Lasertiedot
• Lasertyyppi (diodi): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
• Aallonpituus: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm
(CD)
• Lähtöteho: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

Päälaite
• Käyttöjännite: AC 100-240 V~, 50 Hz
• Virrankulutus: 10 W
• Virrankulutus valmiustilassa: < 0,25 W
• Mitat: 240 x 200 x 47,2 mm
• Nettopaino: 1,35 kg

•
•
•
•

USB

•

•
•

Ääni

S uomi

Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Ulkoisen äänentoistolaitteen (kotiteatteri/vahvistin) kaiuttimista ei kuulu
ääntä.

•
•

Laitteessa ei ole virtaa
•
Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
•
Varmista, että auton tupakansytyttimeen tai pistorasiaan tulee virtaa.

Soitin tuntuu lämpimältä.
• Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.
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Ei kuvaa.
• Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde soitinta varten.
HDMI-liitännän kautta ei näy kuvaa.
• Varmista, ettei HDMI-kaapeli ole viallinen. Jos kaapeli on viallinen,
vaihda se uuteen HDMI-kaapeliin.
• Paina kaukosäätimen -painiketta ja paina sitten numeropainikkeilla
731. Tai odota automaattista palautusta 10 sekuntia.

Kuva

TV:stä ei kuulu ääntä.
• Varmista, että äänikaapelit on liitetty TV:n äänituloon.
• Varmista, että TV:ssä on valittuna oikea lähde soitinta varten.

Soittimen painikkeet eivät toimi.
• Irrota sottimen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä
se uudelleen.

Levyn toisto ei onnistu.
• Puhdista levy.
• Varmista, että levy on ladattu oikein.
• Varmista, että soitin tukee levyä. katso kohta Tuotteen tiedot

Toistaminen
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Varmista, että äänikaapelit on liitetty äänilaitteen äänituloon.
Valitse ulkoisesta äänentoistolaitteesta oikea äänilähde.
HDMI-liitännän kautta ei kuulu ääntä.
• HDMI-liitännän kautta ei ehkä kuulu ääntä, jos liitetty laite ei ole
HDCP-yhteensopiva tai vain DVI-yhteensopiva.

Ääni

Vääristynyt kuva
•
Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja
nukkaamattomalla kankaalla.
•
Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television
kanssa.
•
Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
•
Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa
tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä
mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote
olisi viallinen.

Jos soitin on liitetty muuhun kuin suositeltuun näyttölaitteeseen
HDMI-kaapelilla, ääni- ja videosignaali ei välttämättä välity.
Levy ei toista HD-videota.
• Varmista, että levy sisältää teräväpiirtovideota.
• Varmista, että TV tukee teräväpiirtovideota.

•

Päälaite

Sarjanumero ___________________________

Mallinumero __________________________

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa.
Malli- ja sarjanumero ovat soittimen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Jos sinulla on ongelmia soittimen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat,
ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin ja
saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Älä yritä korjata soitinta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

•

Vakava varoitus

9 Vianmääritys

S uomi

•
•

Varmista, että tuote tukee DVD- tai BD-levyn aluekoodia.
DVD±RW- tai DVD±R-levyt: varmista, että levy on viimeistelty.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.
•
Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
•
Varmista, että videon tiedostotunniste on oikea.
•
Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta
liittämällä soittimen televisioon HDMI-kaapelilla.
DivX-tekstitys ei näy oikein.
•
•

Varmista, että tekstitystiedostolla on sama nimi kuin DivXvideotiedostolla.
Varmista, että soitin tukee tekstitystiedoston tunnistetta (.srt, .sub,
.txt, .ssa tai .smi).

Liitetyn USB-muistilaitteen sisällön luku ei onnistu.
•
•
•

Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva soittimen
kanssa.
Varmista, että soitin tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää.
Kannettava kiintolevylle (HDD) tarvitaan ehkä ulkoinen virtalähde.

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.
•
Toimintoa ei voi käyttää.
EasyLink-ominaisuus ei toimi.
• Varmista, että soitin on liitetty Philips-merkkiseen EasyLinktelevisioon ja että EasyLink-asetus on käytössä (katso kohtaa
Blue-ray-/DVD-soittimen käyttö > Philips EasyLink -toiminnon
käyttäminen).
BD-Live-ominaisuuksien käyttö ei onnistu.
• Varmista, että soitin on liitetty verkkoon (katso kohtaa Blue-ray-/
DVD-soittimen käyttö > Verkon määrittäminen).
• Varmista, että verkkoasennus on tehty (katso kohtaa Blue-ray-/DVDsoittimen käyttö > Verkon määrittäminen).
• Varmista, että Blu-ray-levy tukee BD-Live-ominaisuuksia.
• Tyhjennä muisti. (Asetusten muuttaminen > Lisäasetukset (BD-Livesuojaus, tyhjennä muisti...)).
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Language code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385

Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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