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1. Oluline

Ohutus ja märkus

Olulised ohutusalased instruktsioonid

Lugege ennde seadme kasutamist kõiki juhendeid ja veenduge, et
saate neist aru. Kui seadme kahjustamine on põhjustatud juhiste
eiramisest, siis garantii ei kehti.

Kasutage vaid lisasid/lisaseadmeid, mis on tootja poolt lubatud.

Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest.

Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud
esemeid, süüdatud küünlaid).

Hoidke patareid (sisseehitatud aku või patareid) eemal otsesest
päikesevalgusest, avatud leegist ja kuumusest.

Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid
sama tüüpi patareidega.

Kui kasutate seadme ühendamiseks pikendusjuhet, siis
pikendusjuhtmele peab olema lihtne ligi pääseda.

Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid
ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste
käeulatusest väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada
tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist
võivad tekkida tugevad sisemised põletused.

Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.

Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste
käeulatusest väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist
on patareide laegas korralikult suletud.

Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage
toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusest väljas ning
võtke tootjaga ühendust.

Patareide neelamise oht

�

�

�

�
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... Oluline

Funktsioonide või kohanduste või protseduuride kasutamine
mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku
radiatsioonini või teiste ohtlike toiminguteni.

Mängija võib põhjustada kuulmiskahjustusi, kui seda kuulata
täisvõimsusel ja pika aja jooksul.

Mängija maksimaalne väljundpinge ei ole rohkem kui 150
mV.

Hoiatus

Hoiatus

�

�

�

�

�

�

�

�

Ärge kunagi eemaldage toote kesta.

Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa.

Ärge kunagi asetage seda seadet mõnele teisele
elektroonilisele seadmele.

Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, avatud
leegist ja kuumusest.

Ärge kunagi vaadake laserkiirde seadme sees.

Tehke kindlaks, et teil oleks alati lihtne ligipääs
voolujuhtmele, voolupistikule või adapterile, et saaksite
seadet vooluvõrgust lahti ühendada.

Kui kasutate seadme ühendamiseks pikendusjuhet, siis
pikendusjuhtmele peab olema lihtne ligi pääseda.

Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake mängijat pikka
aega kõrgel helitugevusel.

Kuulamisohutus
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Vastavus

Keskkonna kaitsmine

Märkus

� Tüübiplaat asub seadme all.

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi
nõuetega.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud
muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp
(karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid,
kaitsvad vahulehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud ettevõte.
Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad
pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

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

Sellel seadmel on alljärgnev märgistus:

Keskkonnaalane informatsioon

... Oluline

KLASS 1
LASERTOODE
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... Oluline

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel,
tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu Direktiiviga
2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumispunktidest. Ärge kunagi visake vana toodet ära
tavalise olmeprügi hulka. Korrektne toote ära viskamine aitab
ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Liidu
Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise
olmeprügi hulgas. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest
patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Viige oma seade alati professionaali juurde, et eemaldada sellest
sisseehitatud patarei.



Autoriõigused

Garantii

Selles tootes on autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida
kaitsevad USA patendid ja teised äriühingu Rovi Corporation
intellektuaalse vara õigused.

Kopeerimine ja toote osadeks lammutamine on keelatud.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette
teatamata. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips
Electronics N.V või nende vastavate omanike omand. Philips jätab
endale õiguse teha tootes muudatusi ning ei ole kohustatud
varasemaid väljaslaskeid seetõttu kohandama.

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt
parandada, kuna see võib põhjustada teile vigastusi, võib toodet
kahjustada ning katkestab garantii.

Kasutage toodet ja lisaseadmeid vaid vastavalt tootja
juhenditele. Seadme taga olev hoiatusmärk näitab, et võite
seadmest saada elektriðoki.

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Kontakteeruge seadme
parandamiseks alati Philipsi klienditeenindusega.

Kõik tegevused, mis on antud kasutusjuhendis keelatud või
lisaseadmete kasutamine ning toote muutmine, mis ei ole antud
kasutusjuhendis lubatud, katkestavad garantii.

“Dolby“ ja double-D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories
kuuluvad kaubamärgid.

�

�

�

�
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... Oluline

Olge vastutustundlik
Jälgige autoriõigusi



Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et
täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige
oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

See kaasaskantav DVD mängija võimaldab teil teha järgmist:

Te saate taasesitada järgmisi plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-
RW, DVD±R ja DVD±RW):

DVD Video, Video CD, Audio CD, MP3 CD, Plaate JPEG
failidega;

Te saate vastu võtta digitaalse televisiooni/raadioprogramme
Digital Video Broadcasting (DVB-T) teenustest;

Te saate taasesitada USB seadmele salvestatud faile.

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

Kaasaskantav DVD mängija

Kaugjuhtimispult

AC vooluadapter, DC120150110 (Philips)

Autoadapter

Videokaabel

Antenn

Lühike kasutusjuhend

Ohutusleht ja garantiileht

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sissejuhatus

Mis on karbis?

8

2. Teie kaasaskantav DVD mängija
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... Teie kaasaskantav DVD mängija

Ülevaade

Peaseade

1. ·ON OFF

2. DC IN 12V

3. PHONE

4. AV OUT

5. USB

6. Antenni ühenduspesa

7. CHR/IR

·
�

�

�

�

�

�

Liigutage, et DVD mängija sisse/välja lülitada.

Voolujuhtme pesa.

Kõrvaklappide pesa.

Audio/video väljundpesa.

USB pesa.

Laadimise indikaator/kaugjuhtimispuldi sensor.
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... Teie kaasaskantav DVD mängija

8. SETUP /

SOURCE

VOL+/-

9. OPEN

10. (CH+), (CH-), / , /

(CH+), (CH-)

/ , /

OK /

11. Ekraanipaneel

�

� � � � � �

� �

� � � �

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DVD/USB:

DVD:

DVB-T:

DVD/USB:

DVD/USB:

DVD/USB:

Vajutage ühe korra, et taasesitamine lõpetada.

Vajutage kaks korda, et siseneda seadistusmenüüsse.

Vajutage ühe korra, et siseneda seadistusmenüüsse.

Vahetab DVD, DVB-T ja USB vahel.

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

Plaadisahtli avamine.

Navigeerimine menüüdes.

Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

Kiirkerimine edasi/tagasi erinevatel kiirustel.

Sisendi või valiku kinnitamine.

Plaadi taasesituse alustamine, peatamine või
jätkamine.
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... Teie kaasaskantav DVD mängija

Kaugjuhtimispult

1.

2. LCD ON/OFF

3. (CH+), (CH-), ,

(CH+), (CH-)

,




� � � �

� �

� �

�

�

�

�

�

Seadme puhkere iimist sisse lülitamine ning tagasi
puhkere iimi lülitamine.

Ekraani sisse/välja lülitamine.

Navigeerimine menüüdes.

Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

Kiirkerimine edasi/tagasi erinevatel kiirustel.

þ
þ

DVB-T:

DVD/USB:
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... Teie kaasaskantav DVD mängija

OK /

4. /

5. /

6. 0-9

7.

8.

9. ANGLE

10. PROG

11. REPEAT

12. GO TO

13. TELETEXT

	

� �



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sisendi või valiku kinnitamine.

Plaadi taasesituse alustamine, peatamine või
jätkamine.

Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile
või pealkirjale.

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

Numbrinupud.

(VCD puhul, PBC on sees) PBC (taasesituse kontrolli)
menüsse naasemine.

Eelmisele kanalile naasemine; kanalite nime
muutmine programmi muutmise menüüs.

Eelmisesse kausta naasemine.

Pildi või videostseeni suurendamine või
vähendamine.

Ekraani kuvasuhte kohandamine.

Erinevate vaatamisnurkade valimine.

DVD: Lugude programmeerimine.

Peatüki/loo/pealkirja kordamine.

Liikumine peatüki/loo/pealkirja või taasesitamise
aja juurde.

Teleteksti sisse ja välja lülitamine.

DVD/USB:

DVD/USB:

DVD:

DVB-T:

USB:

DVD/USB:

DVB-T:

DVD:

DVD/USB:

DVD/USB:

DVB-T:
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... Teie kaasaskantav DVD mängija

14. AUDIO

15. SUBTITLE

16. EPG

17. INFO

18. FAV

19. LIST

20. RADIO (TV)

21. EXIT /

22. SOURCE

23. DVD MENU

24. SETUP

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DVD: DVD

DVB-T:

USB:

DVD:

DVB-T:

USB:

DVB-T:

DVD/USB:

DVB-T:

DVB-T:

DVB-T:

DVB-T:

DVD/USB:

DVB-T:

DVD/DVB-T:

plaadi puhul helikeele valimine; VCD plaadi puhul
helireþiimi valimine.

Helikeele valimine.

Helire iimi valimine filmi jaoks.

Subtiitrite keele valimine.

Subtiitrite keele valimine.

Ligipääs subtiitrite menüüle.

Elektroonilise telekava (Electronic Program Guide - EPG)
sisse või välja lülitamine. Saadaval vaid digitaalsete kanalite
puhul.

Taasesitamise kohta informatsiooni kuvamine, kui
saadaval.

Saate kohta informatsiooni kuvamine, kui saadaval.

Lemmikkanalite nimekirja kuvamine.

Kanalite nimekirja kuvamine.

Raadio ja televiisori vahel lülitamine.

Taasesitamise lõpetamine.

Eelmisesse menüüsse naasemine.

DVD, DVB-T ja USB vahel lülitamine.

DVD plaatide puhul: Ligipääs plaadimenüüle või sellest väljumine.

VCD plaatide puhul: Taasesituse kontrolli (PBC) sisse või välja
lülitamine.

Seadistusmenüü valimine või sellest väljumine.

þ
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3. Alustamine

Ettevaatust

Ettevaatust

�

�

�

Kasutage nuppe vaid viisil, mis on öeldud siin
kasutusjuhendis.

Järgige juhiseid selles peatükis õiges järjekorras.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolupinge näitajad
oleksid vastavuses pinge näitajatega, mis on trükitud
mängija alla.

Aku laadimine

Laadimine vooluadapteri abil

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudelit ja
seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on mängija all.

Mudeli nr: _ _________________________

Seerianr: _____________________________

Te saate mängijat laadida vaid siis, kui see on välja lülitatud või
puhkereþiimis.

Veenduge, et olete mängija vooluvõrguga ühendanud.

Lükake lüliti peaseadmel asendisse.

Võite alternatiivselt vajutada ka kaugjuhtimispuldil nupule , et
mängija puhkereþiimi lülitada.

Kirjutage need numbrid siia:

_ _

indikaator lülitub sisse (punane).

Kui aku on täielikult laetud, lülitub indikaator välja.

1.

2. OFF·ON OFF·

CHR

CHR

� 


�

�
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... Alustamine

Nõuanne

Ettevaatust

�

�

�

�

�

Aku eluea maksimaliseerimiseks laadige akut kohe, kui see
on täielikult tühi. Kui te ei plaani mängijat pikemat aega
kasutada, siis laadige aku täielikult täis iga kahe kuu tagant.

Plahvatusoht! Hoidke patareisid eemal kuumusest, otsesest
päikesevalgusest ning lahtisest tulest. Ärge kunagi visake
patareisid tulle.

Plahvatusoht, kui patareid on valede vastu vahetatud.
Asendage vaid samasuguste või sarnaste patareidega.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ning seetõttu peab
neid vastavalt käitlema.

Perkloraatmaterjal - võib rakenduda spetsiifiline käitlus.
Vaadake lisainformatsiooni veebileheküljelt
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Laadimine autoadapteri abil

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine

Ühendage komplektisolev autoadapter mängijaga ning auto
sigaretisüütajaga.

Avage patareisahtel.

Sisestage üks CR2025 patarei korrektsete polaarsustega (+/-)
nagu näidatud.

Asendage kaugjuhtimispuldi patarei:

1,

2.
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... Alustamine

3.

1.
ON

CHR

2.
OFF

CHR

CHR

Sulgege patareisahtel.

Seadme sisse lülitamiseks lükake lüliti
kaasaskantaval DVD mängijal asendisse.

indikaator lülitub sisse (roheline).

Seadme välja lülitamiseks lükake lüliti kaasaskantaval
DVD mängijal asendisse.

Võite alternatiivselt vajutada ka kaugjuhtimispuldil nupule
, et mängija puhkereþiimi lülitada.

indikaator lülitub sisse (punane). Algab aku
laadimine.

Kui aku on täielikult laetud, lülitub indikaator välja.

·ON OFF·

·ON OFF·

�

�

�

�




Sisse/välja lülitamine
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... Alustamine

Automaatne puhkereþiim

Helitugevuse meeldetuletus

OSD keele valimine

Kui te ei vajuta DVB-T või USB reþiimis kolme tunni jooksul ühelegi
nupule või ei taasesita mõnda faili, siis lülitub mängija automaatselt
energia säästmiseks puhkere iimi.

þ

/

ž

1. SETUP

2. [Time] > [Auto Standby].

3. [On]

1.

2. OK
OK/

CANCEL
OK/

OK
OK/

CANCEL
OK/

Vajutage DVB-T re iimis kaugjuhtimispuldi nupule .

Valige

Vajutage nuppe, et valida .

See kaasaskantav DVD mängija saab teile teada anda, kui:

Helitugevus jõuab liiga kõrgele tasemele (85 dBA); või

Te olete kõrgel helitugevusel seadet kuulanud juba üle 20 tunni.

Selle helitugevuse meeldetuletusega vastab see kaasakantav DVD
mängija Euroopa Liidu poolt teie kõrvakuulmist kaitsvatele
regulatsioonidele (EN 60950-1).

Vajutage nupule .

Kui helitugevus jõuab liiga kõrgele tasemele, kuvatakse
ekraanile hoiatus.

Et jätkata helitugevuse suurendamist, valige ning vajutage
kinnitamiseks nupule .

Te saate jätkata helitugevuse suurendamist.

Et väljuda helitugevuse muutmisest, valige ning
vajutage kinnitamiseks nupule .

Taasesitamine jätkub eelmisel helitugevusel.

Et jätkata kuulamist kõrgel helitugevusel, valige ning
vajutage kinnitamiseks nupule .

Et helitugevust vähendada, valige ning vajutage
kinnitamiseks nupule .

Taasesitamine jätkub madalamal helitugevusel (alla 85
dBA).

Saate valida teise keele ekraanipealse teksti jaoks.

� �

�

�

�

�

�

Kui suurendate voolutugevust

Kui olete seadet kõrgel helitugevusel kuulanud juba üle 20
tunni, kuvatakse ekraanile hoiatus.

�

�

�

�
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... Alustamine

DVD re iimis:

DVB-T re iimis:

þ

þ

1. SETUP.

2. [Language] > [Language]
OK/

3.

4.

5. SETUP.

1. SETUP.

2. [Option] > [OSD Language]

3.

4.

Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule

Kuvatakse seadistusmenüü.

Valige ning seejärel vajutage nupule
.

Vajutage nuppudele , et valida keel.

Vajutage kinnitamiseks nupule .

Väljumiseks vajutage nupule

Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule

Kuvatakse seadistusmenüü.

Valige .

Vajutage nuppudele , et valida keel.

�

�

	

� �

	

� �

/

/

Väljumiseks vajutage nupule

OK/

SETUP.



19

4. Plaatide taasesitamine

1.

2.

3.

OK/

OK/

EXIT/

DVD MENU

Vajutage mängijal nupule , et avada plaadisahtel.

Eemaldage kaitsev kaart, kui kasutate mängijat esimest
korda.

Sisestage plaat pildiga pool üleval.

Vajutage alla, et sulgeda plaadisahtel.

Taasesitus algab automaatselt. Kui ei, siis vajutage nupule
.

Kui kuvatakse menüü, siis tehke valik ning seejärel vajutage
taasesitamise alustamiseks nupule .

Taasesitamise katkestamiseks vajutage nupule .
Vajutage taas, et taasesitamist jätkata.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule .

Eelmise/järgmise faili valimiseks kasutage nuppe või
.

Videofaili või helifaili raames otsimiseks vajutage üks või
mitu korda nuppe .

Taasesitamise kontrolli (PBC) funktsiooniga VCD plaatide ning
SVCD plaatide puhul saate ligipääsu plaadi sisule läbi interaktiivse
menüü.

Vajutage korduvalt nupule , et valida “PBC off”
(taasesitamise kontroll väljas) või “PBC on” (taasesitamise
kontroll sees).

Kui taasesitamise kontroll on väljas, algab taasesitamine
automaatselt.

Kui taasesitamise kontroll on sees, siis kuvatakse
menüüekraan.

Kui taasesitamise kontroll on sees, siis vajutage
menüüekraanile naasemiseks nuppu.

�

	

�

�

� �

�

�

�

�

�

	

	

�

�

�

�

�

�

�

OK/

või

Taasesituse valikud

Plaadimenüü kasutamine

Nõuanne

� Kui taasesitamise kontroll on sees, siis ei saa numbrinuppe
(0-9) kasutada.
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Programmeerimine

Kordamine

Nõuanne

� Kui taasesitamise kontroll on VCD/SVCD plaatide puhul
sisse lülitatud, siis te ei saa kordamist kasutada.

Te saate (S)VCD/DVD plaatide puhul programmeerida
maksimaalselt 12 pealkirja, peatükki või lugu.

Vajutage taasesitamise ajal nupule kaugjuhtimispuldil.

Kuvatakse programmeerimismenüü.

Kasutage nubrinuppe (0-9), et sisestada vastava
pealkirja/peatüki/loo number.

Valige (lisa programmile) ning vajutage
kinnitamiseks nupule .

Korrake samme 2-3, et programmeerida teised
pealkirjad/peatükid/lood.

Programmi taasesitamiseks valige ning seejärel vajutage
kinnitamiseks nupule .

Programmeerimismenüüst väljumiseks vajutage ühe korra
nupule .
Programmi kustutamiseks valige ning
seejärel vajutage kinnitamiseks nupule .

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule , et teha
järgmisi valikuid:

(hetkel taasesitatava peatüki kordamine)
(hetkel taasesitatava pealkirja kordamine)

(kordamine väljas)

(hetkel taasesitatava loo kordamine)
(kogu plaadi kordamine)
(kordamine väljas)

(hetkel taasesitatava faili kordamine)
(hetkel taasesitatava kausta kordamine)

(kordamine väljas)

1. PROG

2.

3. [Add to Program]
OK

4.

5. [Play]
OK

PROG

[Clear Program]
OK

REPEAT

DVD puhul:

[Repeat Chapter]

[Repeat Title]

[Repeat off]

CD/VCD/SVCD puhul:

[Repeat Single]

[Repeat All]

[Repeat off]

JPEG/MP3 puhul:

[Repeat Single]

[Repeat Folder]

[Repeat off]

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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... Plaatide taasesitamine

Juhuslik taasesitus

Otsing aja või pealkirja/peatüki/loo numbri järgi

Helikeele valimine

Subtiitrite keele valimine

Helire iimi valimineþ

Te saate CD plaatidel või MP3 CD plaatidel taasesitada lugusid
juhuslikus järjekorras.

Vajutage taasesitamise ajal navigeeirmisnuppe (
), et valida .

Vajutage nupule , et valida:

Juhusliku taasesituse alustamine antud kaustas.

Juhusliku taasesituse lõpetamine.

Vajutage video/heli taasesitamise ajal nupule .

Sisestage valitud aeg või number.

Sisestage pealkirja/peatüki/loo väljale pealkirja/peatüki/loo
number.

Sisestage ajaväljale taasesitamise positsioon tundides,
minutites ja sekundites.

Vajutage nupule .

Taasesitamine alagab automaatselt valitud punktist.

Kaustage numbrinuppe (0-9), et sisestada taasesitamise
ajal vastava pealkirja/peatüki/loo number.

Vajadusel vajutage kinnitamiseks nuppu .

DVD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enamat helikeelt:

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule , kuni
soovitud keel on valitud.

DVD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enamat subtiitrite
keelt:

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule , kuni
soovitud keel on valitud.

VCD/MP3-CD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enamat lugu:

1.
[Mode]

2.

[Random]:

[Normal]:

1. GO TO

2.

3. OK

OK

AUDIO

SUBTITLE

� � �

�

	

, , ,

OK/

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Otse pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks:
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... Plaatide taasesitamine

�

�

�

�

�

�

Vajutage korduvalt nupule , et valida audio kanal: ,
, või .

DVD plaatide puhul vaatamisnurga valimiseks:

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule .

DVD, (S)VCD ja JPEG plaatide puhul saate pilti suurendada või
vähendada.

Vajutage korduvalt nupule , et pilti suurendada või
vähendada.

Kui pilt on suurendatud, siis vajutage nuppe , et
sellel liikuda.

Saadaval vaid JPEG plaatide puhul. Kui vaatate JPEG pilti, siis:

Vajutage nupule , et pöörata pilti vastupäeva.

Vajutage nupule , et pöörata pilti päripäeva.

Vajutage nupule , et pöörata pilti 180 kraadi ülesse/alla.

Vajutage nupule , et pöörata pilti 180 kraadi
vasakule/paremale.

Piirake ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobilikud lastele. Selliseid
plaate tuleb salvestada reitingutega.

Vajutage nupule .

Valige . Vajutage nupule .

Kuvatakse parooli sisestamise menüü.

Sisestage parool (vaikimisi on see '6666'). Vajutage nupule .

Vajutage nupule .

Kuvatakse nimekiri reitingutasemetega.

Valige oma tase. Vajutage nupule .

AUDIO [Left]
[Right] [Mix] [Stereo]

ANGLE

1.

2.

1. SETUP

2. [Rating] > [Parental control] OK

3. OK

4. OK

5. OK



� � � �/ / /

�

�

�

�

�

�

Vaatamisnurga valimine

Zoom

Piltide pööramine

Lapsevanemakontroll
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... Plaatide taasesitamine

Märkus

Märkus

�

�

�

�

Kui soovite taasesitada plaati, millel on kõrgem reiting, mille
olete seadistanud seadistuste all, siis
peate sisestama parooli.

Reitingud sõltuvad riigist. Et võimaldada kõikide plaatide
taasesitamine, valige DVD-Video ja BD-Video plaatide
jaoks.

Mõnedel plaatidel on reitingud plaadile kirjutatud, aga
tegelikult need ei ole reitinguga salvestatud. Selliseid plaate
see funktsioon ei mõjuta.

Ekraanisäästja on saadaval vaid plaatide taasesitamise
puhul.

[Parental control]

'8'

Parooli muutmine

Ekraanisäästja

1. SETUP

2. [Rating] > [Set Password] OK

3.
OK

4. OK

5.
OK

6.
OK

7. SETUP

1. SETUP.

2. [Misc] > [Screen saver]

3.

4.

Vajutage nupule .

Valige ning valige nupule .

Kuvatakse parooli vahetamise menüü.

Sisestage parool ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule
.

Vaikimisi on parool '6666'.

Vajutage nupule .

Sisestage oma uus neljakohaline parool ning seejärel vajutage
kinnitamiseks nupule .

Sisestage taas uus parool ning seejärel vajutage kinnitamiseks
nupule .

Väljumiseks vajutage nupule .

Ekraanisäästja aktiveeritakse, kui 5 minuti jooksul ei vajutata ühelegi
nupule või ei taasesitata ühtegi plaati.

Valige avaekraanilt

Valige .

Vajutage nuppudele , et ekraanisäästjat sisse lülitada.

Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule.

�

�

� �/
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... Plaatide taasesitamine

Lisaseadmete ühendamine

DVD seadistused

Ettevaatust

� Lülitage mängija välja, enne kui ühendate sellega
lisaseadmeid.

Saate ühendada oma mängija televiisoriga või võimendiga, et
nautida DVDsid.

Saate ühendada oma mängija televiisoriga või võimendiga, et
nautida videote ja heli taasesitamist.

Ühildage videokaabli värvid pesadega:

kollane kaabel on kollase videopesa jaoks

punane/valge kaabel on punaste/valgete audiopesade jaoks.

Et oma DVD vaatamise kogemus maksimaliseerida, kasutage
SETUP nuppu, et seadistusi kohandada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Kuvatakse seadistusmenüü.

Kasutage navigeerimisnuppe, et teha valik ning vajutage
kinnitamiseks nupule

�

�

1. SETUP

2.
/OK

�
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... Plaatide taasesitamine

[Language]

[Language]:

[Subtitle]:

[MPEG4 subtitle]:

[Audio]:

[DVD menu]:

[Video]

[Aspect Ratio]:

[TV System]:

[Audio]

[Night Mode]:

[Smart Sound]:

[Rating]

[Parental control]:

[Set Password]:

[Misc]

[Use Default Settings]:

[Screen saver]:

3.

4. SETUP

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Valige ekranimenüüde keel.

Valige DVD subtiitrite keel.

Valige subtiitrid videoplaadi jaoks.

Valige DVD heli keel.

Valige DVD menüüde keel.

Määrake ekraani kuvasuhe.

Määrake videoväljundi formaat televiisori
süsteemi jaoks.

Valige vaikne või täielik dünaamiline heli.

Valige heliefektid muusika jaoks.

Valige lapsevanemakontrolli tase.

Muutke parooli (vaikimisi 6666).

Taastage vaikimisi seadistused.

Aktiveerige ekraanisäästja või lülitage see
välja.

Vajutage nupule , et minna tagasi eelmise menüü juurde.

Väljumiseks vajutage nupule .

�
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5. Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

Märkus

Nõuanne

�

�

�

Enne alustamist tehke kindlaks, et olete antenni mängijaga
ühendanud.

Veenduge, et olete kohas, kus on piisav DVB-T signaali levi.
Te saate signaali levi kontrollida kohalikust televiisori/raadio
edastamise keskusest või külastage veebilehekülge
www.philips.com/support.

Paremaks vastuvõtuks ühendage mängijaga koduantenn.

Antenni ühendamine

Et mängijaga HDTV kanaleid vaadata, siis ühendage mängijaga üks
televiisori antennidest:

Komplektisolev antenn või

Koduantenn.

�

�
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

Esmakordne seadistamine

Automaatne otsing

Manuaalne otsing

1. SOURCE

2. [OSD Language]

3. [Country]

4. [Channel Search]
OK

1. SETUP

2. > [Auto Search]

Vajutage nupule , et lülituda DVB-T re iimile.

Kui kasutate mängijat esimest korda, kuvatakse Installation
Guide (paigaldusjuhend) menüü.

Vajutage menüü peal nuppe , et
valida ekranimenüüde keel.

Vajutage menüü peal nuppe , et valida oma
riik.

Valige ning vajutage seejärel kinnitamiseks
nupule .

Algab automaatne kanalite otsing.

Kui automaatne kanalite otsing on lõpetatud, alustatakse
esimese kanali taasesitamist.

Kui liigute uude kohta (näiteks uude linna või riiki), siis parimaks
vastuvõtuks taaskäivitage automaatne otsing.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige .

Mängija alustab saadavalolevate teenuste otsimist.

Kui automaatne otsing on lõpetatud, alustatakse esimese
TV teenuse taasesitamist.

Te saate kanaleid otsida ka käsitsi.

þ

/

/

�

�

�

�

�

� �

� �
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

1. SETUP

2. > [Manual Search]

3.

4. OK

1. SOURCE

2. RADIO (TV)

3.

FAV

1. SETUP

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige .

Vajutage nuppe, et valida kanali number või sisestage
kanali number numbrinuppe kasutades.

Vajutage kinnitamiseks nupule .

Vajutage nupule , et lülituda DVB-T re iimile.

Vajutage nupule , et valida raadio või televiisori
re iim.

Lülitute viimati taasesitatud teenusele.

Helitugevuse muutmiseks vajutage nuppe.

Kanalite muutmiseks:

Vajutage nuppe, võ

Sisestage kanali number numbrinuppe 0-9 kasutades.

Teenuste muutmiseks teenuse informatsiooni järgi:

Vajutage nupule EPG. Vajutage nuppe, et teenuste
vahel lülituda.

Lemmikteenustele lülitumiseks:

Vajutage nupule .

Et kuvada vaid soovitud teenuseid, saate teenuseid erinevat moodi
sortida.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

� �

� �

��

/

þ

þ

/

i

Valige :

�

�

�

�

�

�

CH+ / CH-

2. > [Sort]

Televiisori/raadio sisse lülitamine

Teenuste sortimine elektroonilises telekavas
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

�

�

�

�

[By LCN]:

[By ONID]:

[By Service Name]:

[By Service ID]:

Teenused sorditakse loogilise kanali numbri järgi
(Logical Channel Number, LCN).

Teenused sorditakse originaalse võrgu ID järgi
(Original Network ID, ONID).

Teenused sorditakse teenuse nime
järgi.

Teenused sorditakse teenuse ID järgi.

/

�

�

�

3.

1. SETUP

2. > [Program Edit]

3.

FAV

4.

FAV

Vajutage nuppe , et valikute vahel liikuda.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule FAV. Te pääsete ligi teenustele,
mille olete lemmikute hulka lisanud.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige .

Sisestage parool (vaikimisi 000000).

Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

Teenuse lisamiseks:

Valige teenus. Vajutage nupule .

Ilmub aken, mis palub valida programmitüübi.

Teenuse kõrvale ilmub lemmiku ikoon.

Teenuse eemaldamiseks:

Valige teenus. Vajutage taas nupule .

Teenuse kõrvalt kaob lemmiku ikoon.

� �

Teenuse lisamiseks või eemaldamiseks

�

�

�

�

Lemmikute nimekirja koostamine
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Lemmikteenusele ligipääsemiseks

1. FAVVajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Ilmub aken, mis palub valida teenuse.

/

�

3.

4.
OK

1. SETUP

2. > [Program Edit] OK

3.

4.

5. OK

1. SETUP

2. > [Program Edit]

Programmitüüpide vahel vahetamiseks vajutage nuppudele
.

Teenuse valimiseks vajutage nuppudele ning nupule
.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Kuvatakse seadistusmenüü.

Valige ning vajutage nupule .

Sisestage parool (vaikimisi 000000).

Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

Valige kanal ning vajutage punast nuppu.

Vajutage nuppe, et kanalit üles või alla liigutada.

Vajutage kinnitamiseks nupule .

Te saate teenuseid lukustada, neid vahele jätta, kustutada või nende
nime muuta.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Kuvatakse seadistusmenüü.

Valige .

Sisestage parool (vaikimisi 000000).

Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

�

�

����

�

�

�

�

�

�

� �

Kanalite nimekirja muutmine

Kanali haldamine
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

3.

1.

2. EPG

3.

4.

Valige kanal.

Kanali varjamiseks vajutage rohelist nuppu.

Kanali lukustamiseks vajutage kollast nuppu.

Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage oma parool
(vaikimisi 000000).

Kanali kustutamiseks vajutage sinist nuppu.

Kanali nime vahetamiseks vajutage nuppu.

Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage
nuppu.

Elektrooniline telekava on ekraanile ilmuv telekava. Te saate aja või
pealkirja järgi navigeerida, valida ja vaadata telekava järgneva 8
päeva jaoks.

Valige kanal.

Vajutage nupule .

Kuvatakse Electronic Program Guide (elektrooniline
telekava) menüü.

Kanali valimiseks vajutage nuppudele / .

Saate valimiseks vajutage nuppudele / .

�

�

�

�

�

�

�

EXIT/�

� �

� �

Elektroonilise telekava kasutamine
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

5. OK

6.
EPG

INFO

EXIT/

TELETEXT

1. SETUP

Vajutage nupule .

Kuvatakse lühike info selle saate kohta.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kanalite lülitamiseks eelmisele/järgmisele päevale vajutage
punast/kollast nuppu.

Eelmisel/järgmisel leheküljel saadete kohta informatsiooni
vaatamiseks vajutage rohelist/sinist nuppu.

Elektroonilise telekava menüüst väljumiseks vajutage nupule
.

Saate kohta informatsiooni vaatamiseks vajutage nupule .

Saate informatsiooni lehelt väljumiseks vajutage nupule
.

Kui kanalil on teletekst, siis vajutage sellele ligipääsemiseks nupule
.

Te saate mängija seadistusvalikuid muuta.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Kuvatakse seadistusmenüü.

�

�

�

�

�

�

� Detailse informatsiooni vaatamiseks vajutage kaks korda nupule
.INFO

�

Saate kohta informatsiooni vaatamine (DTV)

Ligipääs teletekstile

Nõuanne

� Kanal võib nõuda värviliste nuppude kasutamist, et
erinevatele funktsioonidele ligi pääseda või neid valida.
Järgige juhiseid teleteksti ekraanil.

Seadistamine
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

2.
[Program], [Picture], [Channel Search],

[Time], [Option] [System]

3. EXIT/

[Program Edit]:

[EPG]:

[Sort]:

[LCN]:
[LCN]

[Aspect Ratio]:

[TV Format]:

[Auto Search]:

[Manual Search]:

[Country]:

[Antenna Power]:

Valiku tegemiseks: vajutage nuppudele / , et menüüd
vahetada:

ning .

Menüüvaliku tegemiseks vajutage nuppudele / .

Valiku tegemiseks vajutage nuppudele / .

Väljumiseks vajutage nupule .

Teenuste nimekirja muutmine. Te saate muuta
teenuste järjekorda, muuta teenuste nimesid, lukustada, vahale jätta
ning kustutada mändasid teenuseid.

Vaadake telekava ja informatsiooni saadete kohta.

Sorteerige teenuste nimekirja.

Valige, kas soovite hoida loogilisi kanalite numbreid. Kui
soovite kanali numbreid ise määrata, siis lülitage välja.

Valige kuvasuhe.

Valige videoväljundi formaat televiisorisüsteemi jaoks.

Alustage saadavalolevate DVB-T teenuste
automaatset otsingut.

Otsige DVB-T teenust teenuse nime või sageduse
järgi.

Valige oma riik.

Suurendage välise antenni võimsust.

� �

� �

� �

�

�

�

Programm ([Program])

Pilt ([Picture])

Kanali otsing ([Channel Search])
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Kellaaeg ([Time])

Valik ([Option])

Süsteem ([System])

Nõuanne

� Kui unustate viimase salvestatud parooli, saate alati lahti
lukustamiseks sisestada ka 888888. Seejärel saate
sisestada uue parooli.

[Time offset]: [Auto]
[Manual] [Time Zone]

[Country Region]:

[Time Zone]: [Manual]
[Time offset]

[Auto Standby]:

[OSD Language]:

[Subtitle Language]:

[Audio Language]:

[Parental Guidance]

[Set Password]

[Program
Edit] [Parental Guidance] [Restore Factory Default]

[Restore Factory Default]

[Information]

Valige , et kasutada DVB-T teenuste kellaaega.
Valige , et valida oma ajatsoon menüüst .

Valige oma riik.

Oma ajatsooni valimiseks valige menüüs
.

Lülitage mängija automaatselt välja, kui 3 tunni
jooksul ei vajutata ühelegi klahvile ega taasesitata faile.

Valige ekraanimenüüde keel.

Valige subtiitrite keel.

Valige helikeel.

Saate määrata parooli plaatidele, mis on salvestatud
vanusepiirangutega.

Sisestage parool, et valida vanusetase (vaikimisi
000000).

Määrake või muutke parooli, mida kasutate menüüdes
, ning .

Te saate oma mängija seadistused taastada vaikimisi seadistustele.

Sisestage oma parool (vaikimisi 000000).

Vaadake infot oma mängija kohta. Enne mängija tarkvara
uuendamist kontrollige mängijas olevat tarkvaraversiooni.

�

�
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... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

[Software Update]

1.

2.

SETUP [System]
> [Software Update] > [USB Upgrade]

3.

Te saate mängija tarkvara uuendada mäluseadme abil.

Tehke oma arvutis järgmist:

Viimaste tarkvarauuenduste leidmiseks minge
veebiaadressile www.philips.com/support.

Otsige oma mudelit ning klõpsake lingil “Software and
drivers” (tarkvara ja draiverid).

Laadige tarkvarauuendus alla ning salvestage see oma USB
mäluseadme juurkausta.

Tehke oma mängijas järgmist:

Ühendage USB mäluseade.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule , valige
.

Kui tuvastatakse tarkvarauuendus, siis palutakse sul
selle paigaldamist alustada.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.

Kui uuendamine on lõppenud, lülitub mängija automaatselt
tagasi Installation Guide (paigaldusjuhend) menüsse.

�

�

�

�

�

�

�

Hoiatus

� Veenduge, et mängija on ühendatud vooluvõrguga ning
mälupulk on seadmega ühendatud, seni kuni uuendamine
on lõppenud.
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6. Taasesitamine USB seadmelt

Saate taasesitada VOB, MP3, MP4, AVI ja JPEG faile, mis on
salvestatud USB seadmele.

Ühendage USB seade mängijaga.

Vajutage nupule , et lülituda USB reþiimile.

Meediafailid sorditakse järgmiselt:

muusikafailide kuvamine.
pildifailide kuvamine.
filmifailide kuvamine.

Valige kategooria / nuppude abil ning seejärel vajutage
nupule .

Valige fail/kaust / nuppude abil ning seejärel vajutage
nupule .

Algab taasesitus.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule .

1.

2. SOURCE

[Music]:
[Photo]:
[Movie]:

3.
OK/

4.
OK/

5.

�

�

�

� �

	

� �

	

�
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... Taasesitamine USB seadmelt

Taasesitamise valikud

Valige subtiitrite keel ja kohendage subtiitrite
seadistusi

Kordamine

Subtiitrite keele valimiseks filmi taasesitamise ajal:

Subtiitrite seadistuste kohandamiseks filmi taasesitamise
ajal:

1. SUBTITLE

2.
OK/

1. SUBTITLE

2.
[Subtitle Specific]:
[Subtitle BG]:
[Subtitle FontColor]:

3.

REPEAT

[Repeat one]:

[Repeat Folder]:

[Random]:

[Repeat Off]:

Vajutage taaseistamise ajal nupule .

Kuvatakse subtiitrite nimekiri.

Vajutage subtiitrite valimiseks nuppudele / ning seejärel
kinnitamiseks nupule .

Vajutage taaseistamise ajal kaks korda nupule .

Vajutage nuppudele , et teha valik:
Subtiitrite fondisuuruse muutmine.

Subtiitrite taustavärvi muutmine.
Subtiitrite fondi värvi muutmine.

Vajutage seadistuste muutmiseks nuppudele / .

Vajutage muusika/filmi taasesituse ajal korduvalt nupule , et
valida järgmisi kordusreþiime:

Hetkel taasesitatavate failide kordamine.

Antud kausta kordamine.

Kõikide failide kordamine juhuslikus järjekorras.

Korduse välja lülitamine.

�

� �

	

� �

� �/

�

�

�

�
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7. Tooteinfo

Märkus

� Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt
ette teatamata.

Mõõtmed 239 x 39 x 178 mm

Kaal 1,1 kg

Vooluadapter DC120150110 (Philips)

Vooluvarustus Sisend: 100-240V~
50/60Hz 0,6A max
Väljund: DC 12V 1,5A

Töötemperatuur 0 – 35°C

Laseri lainepikkus 650 nm

Videoväljund

Formaat PAL & NTSC

Väljundtase 1Vp – p ± 20%

Takistus 75

Heliväljund

Heliväljund (analoogheli) Väljundtase: 2V ± 10%

Takistus 10 K

Sageduse vastuvõtt -80 (1KHz)

Signaali/müra suhe 20Hz-20KHz ± 1dB

Kanalite eraldus 80 dB

Dünaamiline ulatus 80 dB

Taasesitatav meedia 80 dB

�

�

�

�

�

�



39

... Tooteinfo

Taasesitatav meedia

Failiformaat

USB

Plaat DVD, DVD-Video,
VCD/SVCD, Audio CD
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL (Dual Layer)
CD-R/CD-RW, MP3 meedia,
JPEG failid

Video .avi, .mp4, .xvid

Heli .mp3

Pilt .jpg, .jpeg

Ühenduvus Hi-Speed USB (2.0)

Klassi tugi USB Mass Storage Class
(UMS)

Failisüsteem FAT16, FAT32

USB HDD (kõvaketas) tugi Võib vajada välist toidet
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8. Probleemide lahendamine

Pole voolu

Pole heli

Kaugjuhtimispult ei tööta

Moonutatud pilt

Plaati ei saa taasesitada

Nuppudele vajutades ei juhtu midagi

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Veenduge, et mõlemad voolujuhtme otsad on korralikult
ühendatud.

Veenduge, et vooluvõrgus on vool.

Kontrollige, kas sisseehitatud aku on tühi.

Veenduge, et videokaabel on korralikult ühendatud.

Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja mängija vahele ei jääks
segavaid esemeid.

Suunake kaugjuhtimispult otse mängija poole.

Asendage kaugjuhtimispuldi patareid.

Funktsioon ei tööta selle plaadiga. Vaadake
plaadiinstruktsioone.

Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati
keskosast ääre poole.

Veenduge, et video väljundformaat ühildub televiisoriga.

Muutke videoväljundi formaati nii, et see ühilduks televiisori või
programmiga.

LCD toodetakse täppistehnoloogiaga. Siiski võite näha pisikesi
musti ja/või eredaid punkte (punane, sinine, roheline), mis
pidevalt ilmuvad ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne
tulemus ja ei ole rike.

Veenduge, et plaadi pilt oleks üleval pool.

Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati
keskosast ääre poole.

Kontrollige, kas plaat on vigane, katsetades teise plaadiga.

Antud tegevust ei saa selle plaadi puhul sooritada.
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... Probleemide lahendamine

Mängija on soe

Ekraanil kuvatakse “Signaal puudub” (no signal) või “Nõrk
signaal” (weak signal) teade

Televiisori pilt on must-valge või heli puudub

�

�

�

�

�

�

Kui mängijat kasutatakse pikema aja vältel, siis soojeneb selle
pind. See on normaalne.

Televiisori signaal on liiga nõrk või üldse puudub.

Veenduge, et olete kohas, kus on levi.

Ühendage televiisoriga antenn.

Autoga sõites võib signaal nõrgaks jääda.

Veenduge, et valisite õige televiisori formaadi vastavalt kohaliku
televisiooni tingimustele. Kui te ei tea õiget formaati, siis
kontakteeruge abi saamiseks kohaliku televisiooniga.
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Märkused
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.
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