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1 Tärkeää

Turvallisuus ja huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, 
jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. 
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.
Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen 
tai vastaavaan.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on 
edelleen käytettävissä.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!
�� Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa 

niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa 
vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa 
aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.

�� Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, 
mene välittömästi lääkäriin.

�� Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten 
ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero 
menee kunnolla kiinni.
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�� Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä 
tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

 
Laitteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista 
säteilyä tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Vakava varoitus

 � Älä koskaan avaa laitteen koteloa. 
 � Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 � Älä koskaan aseta tuotetta 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.
 � Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa 

uudelleen käyttöön.

Kuunteluturvallisuudesta

 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille 
de l’utilisateur.

  
Vakava varoitus

 � Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.

Soittimen enimmäislähtöjännite ei ole suurempi kuin 150 mV.
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Vaatimustenmukaisuus

 
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
 
Tässä laitteessa on tarra:

  
Huomautus

 � Tyyppikilpi on laitteen pohjassa.

Ympäristöstä huolehtiminen

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 ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
 

 
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja 
osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 
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Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja 
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

  
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä 
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja 
paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja 
henkilöhaittoja.
Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.
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Tekijänoikeus

 
Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla 
ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan 
selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä. 
 
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat 
Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips 
pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa 
aiempia varusteita vastaavasti.

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

Takuu

�� Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Tämä voi johtaa vammautumiseen, 
laitteen vaurioitumiseen ja takuun mitätöitymiseen.

�� Käytä laitetta ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Laitteen 
takaosaan painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta.

�� Älä koskaan irrota laitteen kantta. Huoltoa ja korjausta varten ota aina yhteys 
Philipsin asiakastukeen.

�� Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa 
kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden 
suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.
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2 Kannettava DVD-soitin

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

Johdanto

Tällä kannettavalla DVD-soittimella voit:
�� toistaa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-

levyjä):
DVD-Video-, Video-CD-, CD-ääni- ja MP3 CD-levyjä sekä JPEG-tiedostoja 
sisältäviä levyjä

�� vastaanottaa digitaalisia TV-/radio-ohjelmia DVB-T (Digital Video 
Broadcasting) -palveluista

�� toistaa USB-massamuistilaitteelle tallennettua mediaa.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:
�� Kannettava DVD-soitin
�� Kaukosäädin
�� Verkkolaite, DC120150110 (Philips)
�� Autosovitin
�� AV-kaapeli
�� Antenni
�� Pikaopas
�� Turvallisuus- ja takuutiedot
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Yleiskuvaus

Päälaite

 
a ��������

�� Käynnistää/sammuttaa laitteen. 

b ���	��
��
�� Virtalähteen liitäntä

c ����
�� Kuulokeliitäntä

d ������
�� Ääni- ja videolähtöliitäntä

e USB
�� USB-portti

f

a
b
c

d
e

j

h

i

g

k
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f Antenniliitin

g CHR/IR 
�� Latauksen ilmaisin/Kaukosäätimen tunnistin

h ������
�� DVD/USB: Paina kerran, kun haluat keskeyttää toiston.
�� DVD:Paina kahdesti, kun haluat avata asetusvalikon.
�� DVB-T: Paina kerran, kun haluat avata asetusvalikon.
������
�� Vaihtaa DVD:n, DVB-T:n ja USB:n välillä.
������
�� Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.

i 
�� Avaa levykelkan.

j �������� ��������  / ,  / 
�� Valikoissa siirtyminen.

 (���),  (CH-)
�� DVB-T: siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle.

 / ,  / 
�� DVD/USB: selaa taakse- tai eteenpäin eri nopeuksilla.
��/ 
�� Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
�� DVD/USB: aloittaa ja keskeyttää toiston sekä jatkaa toistoa.

k �����"
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Kaukosäädin

 
a 

�� Käynnistää television valmiustilasta tai palauttaa valmiustilaan.

b ����������
�� Käynnistää/sammuttaa ruudun.

c �������� �������� , 
�� Valikoissa siirtyminen.

 (���),  (CH-)
�� DVB-T: siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle.

, 
�� DVD/USB: selaa taakse- tai eteenpäin eri nopeuksilla.
��/ 
�� Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
�� DVD/USB: aloittaa tai keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.

a v
w
x

u

t

s

r

q

p

o

n

m
l
k

j

f

g

h

i

b

c

e

d
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d  / 
�� DVD/USB: Siirtyy edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan 

tai kappaleeseen.

e  / 
�� Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.

�� Mykistää tai palauttaa äänen.

f 0-9
�� Numeropainikkeet 

g 
�� DVD: (VCD:lle, kun PBC on käytössä) paluu PBC-valikkoon.
�� DVB-T: paluu edelliselle kanavalla, kanavien uudelleen nimeäminen 

kanavamuokkausvalikossa.
�� USB: palaa edelliseen kansioon.

h 
�� DVD/USB: loitontaa tai lähentää kuvaa tai videota.
�� DVB-T: Näytön kuvasuhteen säätäminen.

i ��#��
�� DVD: DVD-elokuvan katselukulman valitseminen.

j ��#
�� DVD:musiikkikappaleiden ohjelmointi.

k �����
�� DVD/USB: Kappaleen, raidan tai nimikkeen uusintatoisto.

l #����
�� DVD/USB: ohita luku/kappale/nimike tai toistoaika.

m ������$�
�� DVB-T: ota teksti-TV käyttöön tai poista se käytöstä.

n ���	�
�� DVD: valitsee äänen kielen DVD:lle ja äänitilan VCD:lle. 
�� DVB-T: valitsee palvelun äänen kielen.
�� USB: valitsee elokuvan äänen kielen.
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o ��%�	���
�� DVD: DVD-tekstityskielen valitseminen.
�� DVB-T: valitsee palvelun tekstityksen kielen.
�� USB: avaa tekstitysvalikon.

p �#
�� DVB-T: Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) tai poistaa sen 

näkyvistä. Käytössä vain digitaalisilla kanavilla.

q 	���
�� DVD/USB: näyttää toiston tilan tai toistettavan tiedoston tiedot.
�� DVB-T: Näyttää mahdolliset ohjelmatiedot.

r FAV
�� DVB-T: näyttää suosikeiksi merkittyjen kanavien luettelon. 

s LIST
�� DVB-T: Näyttää kanavaluettelon.

t ���	������
�� DVB-T: vaihtaa radion ja TV:n välillä.

u �$	���
�� DVD/USB: pysäyttää toiston.
�� DVB-T: palaa edelliseen valikkoon.

v ������
�� Vaihtaa DVD:n, DVB-T:n ja USB:n välillä.

w ����&���
�� DVD: siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
�� VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

x ����
�� DVD/DVB-T: valitsee tai sulkee asetusvalikon.
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3 Aloitus

Varoitus

 � Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 � Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- 
ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

Virran lataus

Lataaminen verkkolaitteella

Varoitus

 � Tuotteen vahingoittumisen vaara. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan 
merkittyä jännitettä.

Soittimen voi ladata vain silloin, kun se on sammutettu tai valmiustilassa.
1 Varmista, että soitin saa virtaa. 

  
2 Siirrä päälaitteen �������� -kytkin ���-asentoon.

�� Voit myös siirtyä valmiustilaan painamalla kaukosäätimen  -painiketta.
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 » CHR-valo syttyy (punainen). 
 » Kun akku on ladattu täyteen, CHR-valo sammuu.

Vihje

 � Akun kesto paranee, kun lataat akun välittömästi sen tyhjennyttyä. Jos et käytä soitinta pitkään 
aikaan, lataa akku täyteen kerran kahdessa kuukaudessa.

Lataaminen autosovittimella
Liitä mukana toimitettu autosovitin soittimeen ja auton tupakansytyttimeen.

  
Kaukosäätimen pariston asentaminen

Varoitus

 � Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja 
polttamalla.

 � Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä 
akkuparistoja.

 � Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
 � Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen: 
1 Avaa paristolokero.
2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
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3 Sulje paristolokero.

  
Käynnistäminen/sammuttaminen

1 Käynnistä kannettava DVD-soitin asettamalla ��������-kytkin ��-
asentoon. 

  
 » CHR-valo syttyy (vihreä).

2 Sulje kannettava DVD-soitin asettamalla ��������-kytkin ���-asentoon. 
�� Voit myös siirtyä valmiustilaan painamalla kaukosäätimen  -painiketta. 

 » CHR-merkkivalo syttyy palamaan (punaisena). Akku alkaa latautua. 
 » Kun akku on ladattu täyteen, CHR-valo sammuu.

Automaattinen valmiustila
Jos DVB-T- tai USB-tilassa soittimen mitään painiketta ei ole painettu tai mediaa 
toistettu kolmeen tuntiin, soitin siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi. 
1 DVB-T-tilassa: paina kaukosäätimen ����-painiketta. 

1

2
3
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2 Valitse [Time] > [Auto Standby]. 
3 Valitse '�() painamalla  /  -painiketta.

Muistutus äänenvoimakkuudesta

Kannettava DVD-soitin muistuttaa sinua 
�� kun äänenvoimakkuus saavuttaa korkean tason (85 dBA) tai 
�� kun olet kuunnellut kovalla äänenvoimakkuudella 20 tuntia.
Äänenvoimakkuuden muistutustoiminnon ansiosta Philipsin kannettava DVD-soitin 
täyttää Euroopan unionin kuulon suojaamista koskevat määräykset (EN 60950-1).
Kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta,
1 Paina  -painiketta.

 » Kun äänenvoimakkuus saavuttaa korkean tason, näkyviin tulee 
ponnahdusikkuna.

2 Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, valitse �� ja vahvista painamalla ��/ 
 -painiketta.

 » Voit lisätä äänenvoimakkuutta edelleen. 
�� Lopeta äänenvoimakkuuden säätäminen valitsemalla ������ (peruuta) ja 

vahvista painamalla ��/  -painiketta.
 » Toisto jatkuu edellisen kuuntelukerran äänenvoimakkuudessa. 

Kun olet kuunnellut korkealla äänenvoimakkuudella 20 tuntia, ponnahdusikkuna 
tulee näkyviin.
�� Jatka kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella valitsemalla �� ja vahvista 

painamalla ��/  -painiketta.
�� Lopeta kovalla äänenvoimakkuudella kuunteleminen valitsemalla ������ ja 

vahvista painamalla ��/  -painiketta.
 » Äänenvoimakkuus putoaa korkean tason (85 dBA) alle.

�����"*+;<;(�=><+�?;@+(;(

Voit valita toisen kielen näyttövalikoille.
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�><+�?;������+<>??>����E

1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
 » Asetusvalikko tulee näkyviin.

2 Siirry kohtaan [Language] > [Language], ja paina ��/  -painiketta.
3 Valitse kieli  /  -painikkeilla.
4 Vahvista painamalla ��/  -painiketta.
5 Poistu painamalla ����.

�><+�?;���%����+<>??>����E

1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
 » Asetusvalikko tulee näkyviin.

2 Siirry kohtaan '�G�+N() > '�����>(OQ>O;).
3 Valitse kieli  /  -painikkeilla.
4 Poistu painamalla ����.
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4 Levyn toistaminen

1 Avaa levykelkka painamalla soittimen  -painiketta.
 » Poista suojakortti, jos käytät soitinta ensimmäistä kertaa.

2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
3 Työnnä levykelkka kiinni.

 » Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina ��/  
-painiketta.

�� Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ��/  
-painiketta.

�� Keskeytä toisto painamalla ��/  -painiketta. Jatka toistoa painamalla 
uudelleen.

�� Lopeta toisto painamalla �$	�/  -painiketta.
�� Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla  - tai  -painiketta.
�� Hae videosta tai ääniraidasta painamalla  - tai  -painiketta 

vähintään kerran.

Toistovaihtoehdot

Levyvalikon käyttäminen
Jos VCD- tai SVCD-levyllä on käytetty PBC 2.0 -toimintoa (toiston ohjaus), levyn 
sisältöä voi käyttää vuorovaikutteisessa valikossa.
�� Ota PBC käyttöön tai poista se käytöstä painamalla ����&���-painiketta 

toistuvasti.
 » Jos PBC ei ole käytössä, toisto käynnistyy automaattisesti.
 » Jos PBC-toiminto on käytössä, esiin tulee valikkonäyttö.

�� Jos PBC otetaan käyttöön toiston aikana, voit palata valikkonäyttöön  
-painikkeella. 
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Vihje

 � Jos PBC on käytössä, numeropainikkeet (0-9) eivät ole käytössä.

�WX;<@N+(�+
Voit ohjelmoida enintään 12 (S)VCD- ja DVD-levyn lukua/kappaletta.
1 Paina toiston aikana kaukosäätimen ��#-painiketta.

 » Ohjelmavalikko tulee näkyviin.

2 Anna nimikettä, osaa tai raitaa vastaava luku numeropainikkeilla (0-9).
3 Valitse [Add to Program] ja vahvista painamalla ��.
4 Voit ohjelmoida lisää nimikkeitä, osia tai raitoja toistamalla vaiheet 2–3.
5 Toista ohjelma valitsemalla [Play] ja vahvistamalla ��-painikkeella.

�� Sulje ohjelmavalikko painamalla ��#-painiketta kerran.
�� Tyhjennä ohjelma valitsemalla [Clear Program] ja vahvistamalla ��-

painikkeella.

Uusinta
Paina �����-painiketta toistuvasti toiston aikana seuraavien uusintatoiston 
asetusten valitsemiseksi:
DVD
�� [Repeat Chapter] (nykyinen osa)
�� [Repeat Title] (nykyinen nimike)
�� [Repeat off]
CD/VCD/SVCD
�� [Repeat Single] (nykyinen raita)
�� [Repeat All] (koko levy)
�� [Repeat off]
Z�#�&\
�� [Repeat Single] (nykyinen tiedosto)
�� [Repeat Folder] (nykyinen kansio)
�� [Repeat off]



21FI

Vihje

 � Uusintatoisto ei ole käytettävissä, jos PBC on käytössä VCD-/SVCD-toiston aikana.

Satunnaistoisto
Voit toistaa CD-levyn musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä. 
1 Valitse toiston aikana selauspainikkeilla ( , , ,  ) [Mode].
2 Valitse painamalla ��/  -painiketta:

�� [Random] : aloita satunnaistoisto nykyisessä kansiossa.
�� '�N^@><) : peruuta satunnaistoisto.

Haku ajan tai nimikkeen, osan tai raidan numeron mukaan

1 Paina videon/äänen toiston aikana #����-painiketta
2 Kirjoita valittu aika tai luku.

�� Kirjoita nimikkeen, osan tai raidan kenttään nimikkeen, osan tai raidan 
numero. 

�� Määritä aikakenttään toistokohta tunteina, minuutteina ja sekunteina. 
3 Paina ��-painiketta.

 » Toisto alkaa automaattisesti valitusta kohdasta.
Siirry suoraan tiettyyn nimikkeeseen/kappaleeseen.
�� Valitse toiston aikana nimikkeen/kappaleen numero numeropainikkeilla (0-9).
�� Vahvista valinta ��-painikkeella.

Äänen kielen valitseminen
Voit valita DVD-levyn äänen kielen, jos levyllä on useita ääniraitoja.
�� Paina ���	�-painiketta toistuvasti toiston aikana, kunnes kieli on valittu. 

Tekstityskielen valitseminen
Voit vaihtaa DVD-levyjen tekstityksen kielen.
�� Paina ��%�	���-painiketta toistuvasti toiston aikana, kunnes kieli on valittu.
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Äänitilan valinta
Voit valita CD- tai (S)VCD-levyn äänikanavan, jos levyllä on useita äänikanavia.
�� Paina ���	�-painiketta äänikanavan ( [Left], [Right], [Mix] tai [Stereo]) 

valitsemiseksi.

Valitse katselukulma
Voit valita katselukulman, jos DVD-levy tukee useita katselukulmia.
�� Paina toiston aikana toistuvasti ��#��-painiketta.

Zoomaus
Voit lähentää ja loitontaa DVD- ja (S)VCD-levyillä olevia kuvia ja JPEG-muotoisia 
kuvia.
1 Loitonna tai lähennä kuvaa painamalla  -painiketta toistuvasti.
2 Kun kuva on suurennettu, voit panoroida sitä  /  /  /  -painikkeilla.

Kuvien kiertäminen
Kun JPEG tulee näkyviin:
�� Kierrä vastapäivään painamalla  -painiketta.
�� Kierrä myötäpäivään painamalla  -painiketta.
�� Käännä ylös- tai alaspäin painamalla  -painiketta.
�� Käännä vasemmalle tai oikealle painamalla  -painiketta.

Lapsilukko

Voit rajoittaa lapsille sopimattomien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava 
tallennettuna levyille.
1 Painamalla ����-painiketta.
2 Valitse [Rating] > [Parental control]. Painamalla ��-painiketta.

 » Salasanavalikko tulee näkyviin.
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3 Kirjoita nykyinen salasanasi (tai oletussalasana 6666). Painamalla ��-
painiketta.

4 Painamalla ��-painiketta.
 » Luokitustasojen luettelo tulee näyttöön. 

5 Valitse taso. Painamalla ��-painiketta.

Huomautus

 � Salasana on annettava, kun haluat toistaa levyn, jonka luokitustaso on korkeampi kuin kohdassa 
[Parental control] määrittämäsi taso.

 � Luokitukset ovat maakohtaisia. Voit sallia levyjen toiston valitsemalla arvon 8 DVD-videolle ja BD-
Videolle.

 � Joihinkin levyihin on painettu ikäluokitus, mutta sitä ei ole tallennettu itse levylle. Tämä toiminto ei 

koske sellaisia levyjä.

Salasanan vaihtaminen

1 Painamalla ����-painiketta.
2 Valitse [Rating] > [Set Password], ja paina ��-painiketta.

 » Salasanavalikko tulee näkyviin.

3 Kirjoita nykyinen salasana, ja vahvista ��-painikkeella.
�� Oletussalasana on 6666.

4 Painamalla ��-painiketta.
5 Kirjoita uusi 4-merkkinen salasana ja vahvista painamalla ��-painiketta.
6 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja vahvista ��-painikkeella.
7 Poistu painamalla ����.

����"(?��?��X�

Jos soittimen mitään painiketta ei ole painettu tai mediaa toistettu viiteen 
minuuttiin, näytönsäästäjä aktivoituu. 
1 Valitse aloitusnäytössä����. 
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2 Valitse [Misc] > [Screen saver]. 
3 Ota näytönsäästäjä käyttöön painamalla  /  -painiketta.
4 Voit sulkea näytönsäästäjän painamalla mitä tahansa painiketta. 

Huomautus

 � Näytönsäästäjä on käytettävissä vain levyn toistolle.

Lisävarusteiden liittäminen

Voit liittää soittimen televisioon tai vahvistimeen ja katsella DVD-levyjä.

Varoitus

 � Katkaise soittimen virta, ennen kuin kytket sen muihin laitteisiin.

Voit liittää soittimen televisioon tai vahvistimeen videokuvan tai äänen toistoa 
varten.

 
Liitä AV-kaapelit vastaavan värisiin liitäntöihin: 
�� keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään
�� punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

L

R

VIDEO IN
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DVD-asetukset

Saat DVD:n katselukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia ����-
painikkeella.
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta. 

 » Asetusvalikko tulee näkyviin.

2 Valitse asetus selauspainikkeilla ja vahvista valinta  /�� -painikkeella.
[Language]
�� [Language]: näyttövalikon kielen valitseminen.
�� [Subtitle]: DVD:n tekstityskielen valitseminen.
�� '&�#{�?Q|�+�<;): videolevyn tekstityskielen valitseminen.
�� [Audio]: DVD:n äänen kielen valitseminen.
�� [DVD menu]: DVD:n valikkokielen valitseminen.
[Video]
�� [Aspect Ratio]: näytön kuvasuhteen määrittäminen.
�� [TV System]: TV-järjestelmän videomuodon määrittäminen.
[Audio]
�� '�+OW��&N};): valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni.
�� [Smart Sound]: äänitehosteen valinta musiikkia varten.
[Rating]
�� [Parental control]: lapsilukituksen valitseminen.
�� [Set Password]: nykyisen salasanan muuttaminen (oletuksena 6666).
[Misc]
�� [Use Default Settings]: oletusasetusten palauttaminen.
�� [Screen saver]: näytönsäästäjän ottaminen käyttöön / pois käytöstä.

3 Voit palata edelliseen valikkokohteeseen painamalla  -painiketta.
4 Poistu painamalla ����.
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5 Digitaalisen TV:n katseleminen 
ja radion kuunteleminen

Huomautus

 � Varmista ennen aloittamista, että olet liittänyt antennin soittimeen. 
 � Varmista, että olet alueella, jolla DVB-T-signaali on riittävän voimakas. Voit tarkistaa signaalipeiton 

oman maasi TV-/radiotoimintaa valvovalta viranomaiselta tai osoitteesta www.support.philips.com.

TV-antennin liittäminen

Voit katsoa teräväpiirto-ohjelmia soittimella liittämällä yksi TV-antenneista 
soittimeen: 
�� tuotteen mukana toimitettu antenni tai 
�� kotiantenni. 

  
Vihje

 � Saat paremman vastaanoton liittämällä soittimen kotiantenniin.

Cable
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�(?+>?;((Q?

1 Siirry DVB-T-tilaan painamalla ������-painiketta.
 » Asennusopasvalikko tulee näkyviin, kun käytät soitinta ensimmäistä 

kertaa.

  
2 Valitse näyttökieli painamalla kohdassa '�����>(OQ>O;)�  /  -painiketta.
3 Valitse nykyinen sijaintimaasi painamalla kohdassa [Country]  /  

-painiketta.
4 Valitse [Channel Search] ja vahvista painamalla ��. 

 » Automaattinen kanavahaku käynnistyy.
 » Kun automaattinen kanavahaku on valmis, ensimmäistä TV-palvelua 

aletaan toistaa. 

�Q�N�?;>^~W���Q�N@EW>*Q�
Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa 
kuuluvuutta tekemällä automaattisen haun uudelleen. 
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
2 Siirry kohtaan  > [Auto Search].

 » Soitin alkaa hakea saatavilla olevia palveluja. 
 » Kun automaattinen haku on valmis, ensimmäistä TV-palvelua aletaan 

toistaa. 

Installation Guide
OSD Language English

France

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK
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Manuaalinen haku
Voit hakea TV-kanavia manuaalisesti
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
2 Valitse  > [Manual Search].
3 Valitse kanavanumero  /  -painikkeella tai anna kanavanumero 

numeropainikkeilla. 
4 Vahvista valinta painamalla ��.

Siirtyminen TV-/radioasemiin

1 Siirry DVB-T-tilaan painamalla ������-painiketta.
2 Valitse radio- tai TV-tila ���	������-painikkeella.

 » Siirtyy viimeksi käytettyyn palveluun. 
�� Muuta äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.

3 Määritä palvelu kanavan mukaan:
�� Valitse ���� /  CH- tai
�� Kirjoita kanavanumerot numeropainikkeilla 0-9.
Määritä palvelu palvelutietojen mukaan:
�� Valitse �#. Vaihda palvelua valitsemalla . 
Määritä suosikkipalvelut:
�� Paina FAV-painiketta.

Järjestä palvelut ohjelmaoppaassa
Voit järjestää palveluja eri tavoin, jolloin näkyvissä ovat vain tarvitsemasi palvelut. 
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta. 
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2 Valitse  > [Sort]:

'%�����): palvelut järjestetään loogisen kanavanumeron (LCN) mukaan.
'%����	�): palvelut järjestetään alkuperäisen verkkotunnuksen (ONID) 
mukaan.
'%���;^=+~;��>@;): palvelut järjestetään palvelun nimen mukaan. 
[By Service ID]: palvelut järjestetään palvelun tunnuksen mukaan. 

3 Valitse asetukset  /  -painikkeella. 

Luo suosikkiluettelo
Paina kaukosäätimen FAV-painiketta. Voit käyttää palveluja suosikkiluettelosta. 
Palvelun lisääminen tai poistaminen
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta. 
2 Valitse  > '^NO^>@��}+�).

�� Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).
 » Ohjelman muokkausvalikko tulee näyttöön.

  
3 Palvelun lisääminen

�� Valitse palvelu. Paina FAV-painiketta.

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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 » Näyttöön avautuu valintaikkunassa, jossa voit valita ohjelmatyypin. 
 » Palvelun viereen lisätään suosikkikuvake. 

4 Palvelun poistaminen 
�� Valitse palvelu. Paina uudelleen FAV-painiketta. 

 » Suosikkikuvake poistetaan.
Suosikkipalvelun käyttäminen
1 Paina kaukosäätimen FAV-painiketta.

 » Näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa voit valita palvelun. 

2 Vaihda ohjelmatyyppi valitsemalla .
3 Valitse palvelu painamalla    - tai ��-painiketta. 

Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen

1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
2 Valitse  >'^NO^>@��}+�) ja ��.

�� Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).
 » Ohjelman muokkausvalikko tulee näyttöön.

  
3 Valitse kanava, ja paina punaista painiketta.
4 Siirrä kanavaa ylös- tai alaspäin  /  -painikkeella.
5 Vahvista valinta painamalla ��. 

Kanavan hallinta
Voit lukita palveluita, ohittaa ja poistaa palveluja sekä muuttaa palvelun nimen.
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1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.
2 Valitse [Program] > '^NO^>@��}+�).

�� Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).
 » Ohjelman muokkausvalikko tulee näyttöön.

  
3 Valitse kanava.

�� Voit piilottaa tai näyttää kanavan vihreällä painikkeella.
�� Voit lukita kanavan tai poistaa lukituksen keltaisella painikkeella.

 » Voit avata lukitun kanavan antamalla salasanan (oletus on 000000).
�� Poista kanava painamalla sinistä painiketta.
�� Paina  -painiketta kanavan uudelleennimeämiseksi.
�� Siirry takaisin edelliseen valikkoon valitsemalla �$	�/ .

�<;*�^N(+?;(�NWX;<@>NGG>>(���#��*�����@+(;(
EPG on TV-ohjelmien näyttöopas. Voit selata, valita ja tarkastella seuraavien 8 päivän 
ohjelmia ajan tai nimikkeen mukaan.
1 Valitse kanava TV-tilassa.
2 Paina �#-painiketta.

 » Sähköisen ohjelmaoppaan valikko tulee näkyviin.

   BookOK  Book list  Page Down  Page Up

Program Guide
001 TV ONE Fri     25/05/2001   14:39

25/05  14: 05-14:55 Program 1 
25/05  14: 55-14:25 Program 2

Page:  1 / 1
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3 Valitse kanava  /  -painikkeilla.
4 Valitse ohjelma  /  -painikkeilla.
5 Paina ��-painiketta.

 » Lyhyet ohjelmatiedot näytetään.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita:
�� Siirry edellisen/seuraavan päivän ohjelmiin painamalla punaista/keltaista 

painiketta.
�� Ohjelmatietojen edellisen/seuraavan sivun saat näkyviin painamalla 

vihreää/sinistä painiketta.
6 Poistu sähköisen ohjelmaoppaan valikosta painamalla �#-painiketta.

�WX;<@>�+;�NX;(�*>�?;<;@+(;(������
�� Katsele tietoja katsomastasi ohjelmasta painamalla 	���-painiketta.
�� Näet lisätietoja painamalla kahdesti 	���-näppäintä.

�� Poistu ohjelmatietosivulta painamalla �$	�/  -painiketta.

Teksti-tv:n avaaminen
Jos nykyisellä kanavalla on teksti-TV, voit avata sen ������$�-painikkeella.

Vihje

 � Ohjelma saattaa pyytää käyttämään väripainikkeita katseluominaisuuksien käyttöön ja hallintaan. 
Noudata teksti-tv:n ruudussa annettuja ohjeita.

Asetukset

Soittimen asetuksia voi muuttaa. 
1 Paina kaukosäätimen ����-painiketta.

 » Asetusvalikko tulee näkyviin.
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2 Valitse valikko painamalla  /  -painiketta:  [Program],  [Picture],  

[Channel Search],  [Time], �'�G�+N() tai  [System].
�� Valitse valikkokohta  /  -painikkeilla. 
�� Tee valinta  /  -painikkeella. 

3 Poistu valikosta painamalla �$	�/  -painiketta.

�WX;<@N+(�+
'^NO^>@��}+�): Palveluluettelon muokkaaminen. Voit muuttaa palvelujen järjestystä 
ja nimiä sekä lukita, ohittaa tai poistaa joitakin palveluja. 
'�#): Ohjelmatietojen ja -aikojen tarkistaminen.
[Sort]: Palveluluettelon lajittelu eri tavoin.
'���): Voit valita, säilytetäänkö palvelujen loogiset kanavanumerot. 
Voit määrittää palvelujen kanavanumerot uudelleen poistamalla asetuksen '���) 
käytöstä.

Kuva
[Aspect Ratio]: Näytön kuvasuhteen valitseminen.
[TV Format]: TV-järjestelmän videomuodon valitseminen.

Kanavahaku
[Auto Search]: Saatavilla olevien DVB-T-palvelujen automaattisen haun 
käynnistäminen.
[Manual Search]: DVB-T-palvelun haku palvelun nimen tai taajuuden mukaan. 
[Country]: Nykyisen sijaintimaan valitseminen. 
[Antenna Power]: Ulkoisen antenni tehon lisääminen.

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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Aika
[Time offset]: Valitse [Auto] DVB-T-palveluiden ajan käyttämiseksi. Valitse [Manual] 
aikavyöhykkeen valitsemiseksi kohdassa [Time Zone].
[Country Region]: Nykyisen sijaintimaan valitseminen. 
[Time Zone]: Valitse asetus [Manual] kohdassa [Time offset] aikavyöhykkeen 
valitsemiseksi.
[Auto Standby]: Soittimensammuttaminen automaattisesti, kun mitään painiketta ei 
ole painettu tai mediaa toistettu kolmeen tuntiin.

Asetus
'�����>(OQ>O;): Näyttövalikoiden kielten valinta. 
[Subtitle Language]: Tekstityksen kielten valinta.
[Audio Language]: Äänen kielten valinta.

Järjestelmä
'>^;(�><�#Q+}>(~;)
Voit asettaa salasanan ohjelmille, joilla on ikärajoituksia. 
�� Kirjoita salasana ikärajan valitsemiseksi (oletuksena 000000).
[Set Password]
Asetuksissa '^NO^>@��}+�), '>^;(�><�#Q+}>(~;) ja [Restore Factory Default] 
käytettävän salasanan määrittäminen tai muuttaminen.

Vihje

 � Jos unohdat viimeksi tallennetun salasanan, voit poistaa lukituksen kirjoittamalla 888888. Sitten voit 
kirjoittaa uuden salasanan.

[Restore Factory Default]
Voit palauttaa soittimen alkuperäiset tehdasasetukset.
�� Kirjoita salasana (oletuksena 000000).
[Information]
Soittimen tietojen tarkistaminen. Tarkista ennen laiteohjelmiston päivittämistä 
soittimen nykyiset versiotiedot.
[Software Update]
Laiteohjelmiston voi päivittää muistilaitteen kautta.
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1 Tee seuraavat toimet tietokoneella:
�� Etsi uusin laiteohjelmisto osoitteesta www.philips.com/support. 
�� Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
�� Lataa laiteohjelmapäivitys ja tallenna tiedosto USB-muistilaitteen 

juurihakemistoon.
2 Tee seuraavat toimet soittimessa:

�� Liitä USB-tallennuslaite.
�� Paina kaukosäätimen ����-painiketta, ja valitse[System]>[Software 

Update]>[USB Upgrade].
 » Jos laiteohjelmistopäivitys löydetään, saat kehotteen aloittaa 

päivityksen.

3 Tee päivitys noudattamalla näytön ohjeita.
 » Kun päivitys on valmis, soitinsiirtyy automaattisesti takaisin 

asennusoppaaseen.

Varoitus

 � Pidä soittimenvirta kytkettynä ja muistilaite liitettynä soittimeen, kunnes ohjelmistoasennus on valmis.

http://www.philips.com/support
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6 USB-toisto

Voit toistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja VOB, MP3, MP4, AVI tai JPEG-
tiedostoja. 
1 Liitä USB-muistilaite soittimeen. 

  
2 Siirry USB-tilaan painamalla ������-painiketta. 

 » Mediatiedostot lajitellaan seuraavasti:

  
[Music]: Musiikkitiedostojen näyttäminen.
[Photo]: Valokuvatiedostojen näyttäminen.
[movie]: Elokuvatiedostojen näyttäminen.

3 Valitse luokka painamalla ensin  /  -painiketta ja sitten ��/  
-painiketta.

4 Valitse tiedosto/kansio painamalla ensin  /  -painiketta ja sitten ��/  
-painiketta.
 » Toisto alkaa.
 » Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

5 Keskeytä toisto: .

Multimedia

Music Photo Movie

Select MoveOK
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Toistovaihtoehdot

Valitse tekstityksen kieli ja määritä tekstitysasetukset.
Tekstityksen kielen valitseminen elokuvan toiston aikana
1 Paina toiston aikana ��%�	���-painiketta.

 » Näkyviin tulee luettelo tekstityskielistä.

2 Valitse tekstitys  /  -painikkeella ja vahvista valinta ��/  -painikkeella.
Tekstitysasetuksen muuttaminen elokuvan toiston aikana
1 Paina toiston aikana ��%�	���-painiketta kahdesti.
2 Tee valinta  /  -painikkeilla.

'�Q|�+�<;��G;~+�~): aseta tekstityksen fonttikoko.
'�Q|�+�<;�%#): aseta tekstityksen taustaväri.
[Subtitle FontColor]: aseta tekstityksen fonttiväri.

3 Vaihda asetusta valitsemalla  / .

Uusinta
Paina toiston aikana �����-painiketta toistuvasti ja valitse jokin seuraavista 
asetuksista:
�� Repeat one: (toista yksi) nykyisen tiedoston toistaminen.
�� [Repeat Folder]: toista kaikki nykyiset kansiot.
�� [Random]: kaikkien tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
�� '�;G;>�����): uusintatoistotilan sammuttaminen.
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7 Tuotetiedot

Huomautus

 � Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat 239 x 39 x 178 mm
Paino 1,1 kg
Verkkolaite DC120150110 (Philips)
Virtalähde Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,6A enint.

Lähtö: DC 12 V  1,5 A
Käyttölämpötila 0–35 °C
Laserin aallonpituus 650 nm
Video output (Videolähtö)
Muoto PAL & NTSC
Lähtötaso 1Vp - p ± 20 %
Kuormaimpedanssi 75 
Äänen linjalähtö
Äänilähtö (analoginen ääni)  Lähtötaso: 2 V ± 10 %
Kuormaimpedanssi 10 k 
Vääristynyt ääni + kohina  -80 (1 kHz)
Taajuusvaste 20 Hz–20kHz ± 1dB
Signaali/kohina-suhde  80 dB
Kanavaerotus  80 dB
Dynaaminen alue  80 dB

Toistettavissa olevat 
tallennusvälineet
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Levy DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual 
Layer)
CD-R/CD-RW, MP3-media, JPEG-tiedostot

Tiedostomuoto
Video .avi, .mp4, xvid
Ääni .mp3
Kuva .jpg, .jpeg

USB
Yhteensopivuus Hi-Speed USB (2.0)
Tuettu luokka USB-massamuistilaite (UMS)
Tiedostojärjestelmä FAT16, FAT32
Tukee USB-kiintolevyn 
käyttöä

voi vaatia ulkoisen virtalähteen
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8 Vianmääritys

Laitteessa ei ole virtaa
 � Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
 � Varmista, että virtalähde on toimiva.
 � Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

Ääntä ei kuulu
�� Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Kaukosäädin ei toimi
 � Varmista, että kaukosäätimen ja soittimen välillä ei ole esteitä.
 � Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan soittimeen.
 � Vaihda kaukosäätimen paristot.
 � Toiminto ei ole käytettävissä tälle levylle. Tarkista levyn käyttöohjeet.

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.

Levyn toisto ei onnistu
 � Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
 � Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja 

nukkaamattomalla kankaalla.
 � Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

�+�=>?�>>�*N@;(�N+W+(
�� Levy ei salli toimintoa.
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Soitin tuntuu lämpimältä.
�� Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

�+�?+O(>><+>��>+�W;+**N�?+O(>><+�(���"??�
 � TV-signaali on liian heikko tai laite on TV-signaalin peittoalueen ulkopuolella.
 � Varmista, että alueella on riittävä peitto.
 � Liitä koti-TV-antenniliitäntään.
 � TV-lähetysten vastaanottaminen liikkuvassa autossa voi aiheuttaa 

signaaliongelmia.

TV-vastaanotto, mustavalkoinen kuva tai ei ääntä
 � Varmista, että määrität TV-muodon oikein paikallisten TV-lähetysten 

mukaisesti. Jos et tiedä oikeita asetuksia, ota yhteys paikalliseen TV-toimintaa 
valvovaan viranomaiseen.
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