PET712/12

Register your product and get support at
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 000000000000

FI

Käyttöopas

4

Sisällysluettelo
1 Tärkeää		
Turvallisuus
Huomautus

4 player -laitteen käyttäminen		 33

6
6
13

2 Portable DVD player		 16
Johdanto
Toimituksen sisältö
Pääyksikön yleiskuvaus
Näyttöjen yleiskuvaus
Kaukosäätimen yleiskuvaus

16
17
18
21
22

3 Aloitus		 26
Valmistelutoimet
Ääni-/videokaapelien liittäminen
Virran kytkeminen
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
30
Kuulokkeiden liittäminen
Näyttökielen valinta

26
27
28

Virran kytkeminen
Levyn toistaminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Näytön säätäminen
Toistovaihtoehdot

33
33
34
35
36

5 Asetusten määrittäminen		 40
Toistonhallinnan asetukset
DivX Video-on-Demand -koodi
Käytön rajoittaminen
Oletusarvojen palauttaminen
Television kuvasuhteen valinta
Videolähtömuodon valinta
Äänilähdön valinta
Digitaalisen äänilähdön valinta

40
40
41
43
43
44
45
45

6 Vianmääritys		 46
7 Tuotetiedot		 49

31
32

1 Tärkeää
Turvallisuus
a Lue nämä ohjeet.
b Säilytä nämä ohjeet.

pistokkeessa on kaksi johtoliitintä.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi
johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin.
Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä.
Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan
ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita
liittimen leveä osa liitännän leveään osaan
kunnolla.

c Huomioi kaikki varoitukset.
d Noudata kaikkia ohjeita.
e Älä käytä laitetta veden lähellä.
f Puhdista vain kuivalla liinalla.
g Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
h Älä asenna lähelle lämmönlähteitä,
kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
i Käytä aina maadoitettua pistoketta
ja pistorasiaa. Maadoittamattomassa

j Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle
astumiselta.
k Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä
lisälaitteita.
l Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä
tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai
telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen
aikana.

m Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

q Älä aseta laitteen päälle mitään sitä
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

n 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.

r Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja
elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä
ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja
aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä
paikallisilta viranomaisilta tai Electronic
Industries Alliance -järjestön kotisivulta
osoitteesta www.eiae.org.

o Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää
toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja
paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä
(älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja
uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
keskenään).
• Poista paristot, jos laite on pitkään
käyttämättä.
p Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita
nesteitä.

Vakava varoitus
•
•
•
•
•
•

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

Pistokkeen liittäminen
Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen =
nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).

Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa
pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi
seuraavalla tavalla:
• Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki
N tai jonka väri on musta.
• Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki
L tai jonka väri on punainen.
• Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen
maaliitäntään, jossa on merkki E (tai e) tai
jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).
Varmista ennen pistokkeen sulkemista,
että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin
suojuksen päälle - ei pelkästään kahden
kaapelin päälle.
Virtapistoke
Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin
pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla
tavalla:

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle
sopiva pistoke.
Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 5
ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa
ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 5
ampeerin sulake.
Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen
sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään
myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

a Irrota sulakkeen kansi ja sulake.

Kuulon suojaaminen

b Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä
BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää
tyyppiä.

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä,
jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa

c Kiinnitä sulakkeen kansi.

ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat
äänenvoimakkuudet on tarkoitettu
huonokuuloisten käyttöön.
• 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.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle
tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes
kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
• Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella,
“turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa
vahingoittaa kuuloa.
• Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.

•
•
•
•

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

Huomautus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Tätä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja
säädösten vaatimuksia: 73/23/EY + 89/336/ETY +
93/68/ETY
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen
muulla kuin Philips Consumer Electronicsin

erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

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.
Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa.
Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer’s
Protection Acts 1958 to 1972.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin
hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja
tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois.
Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo
jakaa eri materiaaleihin.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia
kierrätysohjeita.
Tässä player -laitteessa on tarra:

2 Portable DVD
player

DVD-Video-levy
Video-CD-levy
MP3

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

CD-äänilevy
JPEG-tiedostoja sisältävä CD

Johdanto
Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia
videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien
mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia
elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja
toistoasetuksien mukaan).
Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja
mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan).
Lisäksi voit estää lapsia katsomasta levyjä
asettamalla lapsilukon.
DVD-soitin toistaa seuraavia levyjä:

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• Kannettava DVD-soitin
• 7” LCD-näyttö x 2
• Kaukosäädin
• Verkkolaite
• Autosovitin (12 V)
• AV-kaapeli x 2
• Autolaukku x 2
• Y-tyypin virtajohto

Pääyksikön yleiskuvaus

b

•
•

a
b
e

c

f

d

c

g
j

k

a

l

Toiston käynnistäminen tai
keskeyttäminen

•

Toiston pysäyttäminen

f SETUP
• Järjestelmän asetusvalikon avaaminen tai
sulkeminen
g

m
n

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen, raitaan tai nimikkeeseen
Siirtää kohdistinta vasemmalle tai
oikealle

d MENU
• DVD-valikon avaaminen tai sulkeminen
e

h
i

•

/

•

Kuulokeliitäntä

h – VOL +
• Kuulokevoimakkuuden säätäminen
i POWER

•

Siirtää kohdistinta ylös tai alas

•

DVD-soittimen virran kytkeminen tai
katkaiseminen

Näyttöjen yleiskuvaus

j POWER/IR
• Virran/kaukosäätimen ilmaisin

a

k OPEN
• Levyluukun avaaminen levyn asettamista
tai poistamista varten

c

l AV-lähtö 1 ja 2
• Ääni- ja videolähtöliitännät

g

m DC OUT
• Tasavirtalähtö molemmille näytöille
n DC IN
• Virtalähteen liitäntä

b

f
d
e

h

a DISPLAY
• Asetusnäytön avaaminen
b POWER ON/OFF
• Näytön virran kytkeminen tai
katkaiseminen
c
d

•

Näytön näyttöasetusten säätäminen

•

Kuulokeliitäntä

e – VOL +

•

Äänenvoimakkuuden säätäminen

f DC IN
• Virransaanti DVD-soittimesta

•
b

g Äänitulo L (vasen) ja R (oikea)
• Ääni- ja videotuloliitännät
h VIDEO IN
• Videotuloliitäntä

Kaukosäätimen yleiskuvaus
1

DVD MENU

11

TITLE

12

2

3

OSD

4

13

5
6

MUTE

14

7
8

15

9
10

16

a SETUP

•
•

Järjestelmävalikon avaaminen tai
sulkeminen
, OK
Siirtää kohdistinta ylös, alas, vasemmalle
tai oikealle.
Valinnan vahvistaminen.

c OSD
• Eri toimintojen käyttäminen.
d

•

Siirtyminen edelliseen kappaleeseen,
raitaan tai nimikkeeseen.

e PLAY/PAUSE
• Toiston aloittaminen/keskeyttäminen/
jatkaminen
f MUTE
• Äänen mykistäminen
g Numeropainikkeet 0-9
• Numeroiden syöttäminen.
h TEKSTITYS
• DVD-levyn tekstityskielen valinta.
i RETURN

•

VCD-levyn PBC (toistonhallinta) valikkoon palaaminen

j A-B
• Tietyn osan toistuvan toiston
asettaminen
k DVD MENU
• DVD-levyn päävalikkoon palaaminen
l TITLE
• DVD-levyn nimikevalikkoon palaaminen
m

•

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen,
raitaan tai nimikkeeseen

n STOP
• Toiston pysäyttäminen
o AUDIO
• Äänen kieliasetuksen valitseminen
DVD-levyä toistettaessa tai äänitilan
valitseminen (Stereo, vasen tai oikea
Mono) VCD- tai CD-levyä toistettaessa
p ZOOM

•

Kuvan tai aktiivisen kuvakoon
suurentaminen tai pienentäminen

3 Aloitus

2

Varoitus

A
B

• Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään ,laitteen
mallia ja sarjanumeroita. player-laitteen malli- ja
sarjanumerot ovat player-laitteen taustapuolella tai
pohjassa. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

B

3

1

Kiinnitä autolaukut hihnoin istuimen
niskatukeen.

Kiinnitä solki ja säädä vyötä, kunnes kiinnitys
on tarpeeksi tiukka.

Ääni-/videokaapelien
liittäminen

Valmistelutoimet
Kun käytät player -laitetta autossa, kiinnitä player
-laite ja molemmat näytöt auton etuistuimien
niskatukeen.

Aseta DVD-soitin ja molemmat näytöt
laukkuihin.

Huomautus
• Liitä AV-kaapelit saman värisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli
keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli
punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

1

Liitä AV-kaapeli pääyksikköön ja näyttöön.

3

Virran kytkeminen
Varoitus
• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että
•

1
2

4

Toista vaihe 2 toisella näytöllä.

Kytke virta:
• Virran kytkeminen auton sisällä: liitä
autosovittimen kaapeli pääyksikön DC
IN -liitäntään ja auton tupakansytyttimen
liitäntään.

virtalähteen jännite vastaa player -laitteen takapaneeliin tai
pohjaan merkittyä jännitettä.
Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä
johdosta.

Liitä virtajohdon yksiliittiminen pää
pääyksikön DC OUT -liitäntään.
Liitä toinen virtajohdon kaksiliittimisen pään
liittimistä näytön DC IN -liitäntään.

Car Cigarette Lighter Socket

•

Virran kytkeminen verkkovirran avulla
: liitä verkkolaitteen kaapeli päälaitteen
DC IN -liitäntään ja seinäpistorasiaan.

2
3

Aseta 1 CR2025 3V lithium battery -paristoa
kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
Sulje paristolokero.

Kaukosäätimen paristojen
asentaminen
Varoitus

Kuulokkeiden liittäminen

• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle,

Varoitus

auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

• Paristojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä
samanaikaisesti erityyppisiä paristoja.

• Philips takaa digisoittimiensa parhaan mahdollisen,

säännösten mukaisen äänenlaadun vain käytettäessä
laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita. Mikäli
tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan
yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaamaan Philipsin toimittamaa
alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Jos kaukosäädin on
•

pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.
Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ensimmäinen käyttökerta:

1

Aktivoi kaukosäätimen paristot poistamalla
suojakalvo.
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen:

1

Avaa paristolokero.

1

Liitä kuulokkeet pääyksikön tai näytön
-liitäntään.

Näyttökielen valinta
Näytön oletuskielenä on englanti. Voit muuttaa
näyttökielen.

1
2
3

Liu’uta DVD-soittimen POWER-kytkin ONasentoon.
Paina jommankumman näytön POWER
ON/OFF -painiketta.
Paina SETUP-painiketta.

4 player -laitteen
käyttäminen
Virran kytkeminen
1
2

Liu’uta DVD-soittimen POWER-kytkin ONasentoon.
Paina näyttöjen POWER ON/OFF painiketta.

Levyn toistaminen
4
5

Valitse [Yleistä] > [Kieli].
Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

1
2
3

Paina pääyksikön OPEN-painiketta.
Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
Työnnä CD-luukku kiinni.
» Toisto alkaa automaattisesti.
•
•

Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita
toista painamalla OK-painiketta.
Lopeta toisto painamalla STOP
-painiketta.

•
•
•

•

Keskeytä toisto painamalla PLAY/PAUSE
-painiketta. Jatka toistoa painamalla
uudelleen.
Valitse edellinen tai seuraava kohde
painamalla - tai
-painiketta.
Hae videosta tai ääniraidasta pitämällä
alhaalla - tai
-painiketta. Voit säätää
hakunopeutta painamalla haun aikana
nopeasti - tai
-painiketta.
Video-CD- tai super-video-CD-levyt:
palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN-painiketta.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Vihje
• Kun kuulokkeet on liitetty, näytön kaiuttimista ei kuulu
ääntä.

Näytön säätäminen
1

player -laitteeseen liitetyt kuulokkeet:

1

Säädä äänenvoimakkuutta player -laitteesta.
Näytön kaiuttimet:

1

Säädä äänenvoimakkuutta näytöstä.

2

Painamalla näytön DISPLAY-painiketta
toistuvasti voit valita:
• [Kirkkaus]: näytön kirkkauden ( )
säätäminen
• [Kontrasti]: näytön kontrastin ( )
säätäminen
• [Näyttösuhde] : valitsee näyttötilaksi
16:9 ( ) tai 6:9 ( )
Muuta arvoa painamalla - tai -painiketta.

2
3
4
Toistovaihtoehdot
Äänen kielen valinta

Valitse [Video] > [Mpeg-4-tekstitys].
Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla
OK-painiketta.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Äänitilan valinta
Kun toistat VCD- tai CD-levyjä, voit valita äänitilan.

1

Paina AUDIO-painiketta toistuvasti, kunnes
mieleisesi äänitila on valittu.

DVD, joissa on vähintään kaksi eri äänen kieltä.

1

Paina toiston aikana AUDIO-painiketta
toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

Tekstityskielen valinta
DVD, joissa on vähintään kaksi eri tekstityskieltä.

1

Paina toiston aikana SUBTITLE-painiketta
toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

DivX-videon tekstityskielen valinta

1

Paina SETUP-painiketta.

Zoomaus
Kun toistat DVD-, VCD- tai kuva-CD-levyjä, voit
lähentää ja loitontaa videota tai kuvaa.

1
2

Lähennä ja loitonna painamalla ZOOMpainiketta toistuvasti.
Kun video tai kuva on suurennettu, voit
panoroida sitä
-painikkeilla.

Osan toistaminen

2

Voit toistaa ääniraidan tai videon nimikkeeseen,
kappaleeseen tai raitaan sisältyvää osaa (toista
A-B).

3

1
2
3
4

Merkitse toiston alkukohta painamalla toiston
aikana A-B-painiketta.
Hae osan loppukohta pitämällä alhaalla
- tai
-painiketta.
Merkitse osan loppukohta painamalla A-Bpainiketta.
» Valittua osaa toistetaan toistuvasti.
Peruuta painamalla A-B-painiketta

Yhden tai kaikkien toistaminen

1
2

Paina toiston aikana OSD-painiketta.
Valitse [Toista 1] tai [Toista kaikki] ja vahvista
painamalla OK-painiketta.

Satunnaistoisto
Vain ääni-CD- ja MP3-CD-levyt.

1

Paina OSD-painiketta.

Valitse [Satunnaistoisto] ja vahvista
painamalla OK-painiketta.
Valitse [Käynnissä] tai [Pois käytöstä] ja
vahvista painamalla OK-painiketta.

Kuvien kiertäminen
Vain kuva-CD-levyt.

1
2
3
4

Kun katselet kuvaa, paina OSD-painiketta.
Kierrä myötäpäivään painamalla -painiketta.
Kierrä vastapäivään painamalla -painiketta.
Poistu painamalla OSD-painiketta uudelleen.

5 Asetusten
määrittäminen
Toistonhallinnan asetukset
1
2
3
4

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Yleistä] > [PBC-asetukset].
Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla
OK-painiketta.

mediatiedostoja voi ladata verkosta tai voit
vuokrata tai ostaa DivX-videoita DivX VOD
(Video on Demand) -palvelusta. Tarvitset palvelun
käyttämiseen tämän player -laitteen DivX VOD
-rekisteröintikoodin. Lisätietoja ja ohjeita on
osoitteessa www.divx.com/vod.

1
2
3
4

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Yleistä] > [DivX (VOD)].
» DivX-rekisteröintikoodi tulee näkyviin
Kirjoita numero muistiin tulee tarvetta varten.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Poistu painamalla SETUP-painiketta.

DivX Video-on-Demand -koodi
DivX on suosittu, DivX, Inc.:n kehittämä
mediatekniikka. DivX-tiedostoissa on tehokkaasti
pakattua kuvatietoa, jonka laatu säilyy erittäin
korkeana suhteellisen pienestä tiedostokoosta
huolimatta. DivX-tiedostoissa voi olla myös
kehittyneitä mediaominaisuuksia, kuten valikoita,
tekstityksiä ja vaihtoehtoisia ääniraitoja. DivX-

“DivX, DivX” Certified ja niihin liittyvät logot ovat
DivX, Inc.:n tavaramerkkejä, joihin on käyttölupa.
Offical DivX® Certified product. Toistaa kaikkia
DivX®-videoversioita (mukaan lukien DivX® 6)
DivX®-mediatiedostojen vakiotoistona.

Käytön rajoittaminen
1

Paina SETUP-painiketta.

2
3
4
5

Valitse [Yleistä] > [Lukitus].
Valitse asetus ja vahvista se painamalla OKpainiketta.
Kirjoita salasana.
• Jos rajoitat käyttöä ensimmäistä kertaa,
kirjoita salasanaksi 9999.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Salasanan asettaminen

1
2
3
4
5
6

Paina SETUP-painiketta.

Oletusarvojen palauttaminen
Huomautus
• Kun palautat oletusarvot, käytön rajoituksen salasanaa ei
nollata.

1
2

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Yleistä] > [Tehdasasetukset] ja paina
OK-painiketta.
» Asetukset palautetaan oletusarvoisiksi.

Valitse [Yleistä] > [Aseta salasana].

3

Kirjoita voimassa oleva salasana.
• Jos rajoitat käyttöä ensimmäistä kertaa,
kirjoita salasanaksi 9999.

Television kuvasuhteen valinta

Kirjoita uusi 4-merkkinen salasana ja vahvista
painamalla OK-painiketta.
Kirjoita uusi salasana uudelleen ja vahvista
painamalla OK-painiketta.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Määritä näyttömuoto sen mukaan, miten haluat
kuvan näkyvän televisiossa:

1
2

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Video] > [TV-näyttö] ja valitse sitten
vaihtoehto:
• [16:9]: laajakuvatelevisio

•
•

3
4

[4:3 LB]: tavallinen televisio, laajakuva.
Näytön ylä- ja alareunassa voi näkyä
mustat palkit.
[4:3 PS]: tavallinen televisio,
normaalikorkuinen kuva. Kuva reunoja
on voitu rajata.

Vahvista OK-painikkeella.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Äänilähdön valinta
1
2
3
4

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Ääni] > [Dolby].
Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla
OK-painiketta.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Videolähtömuodon valinta

Digitaalisen äänilähdön valinta

Oletusarvoinen videolähtömuoto on valittu
asuinmaasi yleisen lähetysmuodon mukaan. Jos
kuva näyttää oudolta, muuta videolähtömuotoa.

Jos liität player -laitteen digitaalista ääntä tukevaan
äänijärjestelmään, valitse yhteensopiva digitaalinen
äänilähtömuoto.

1
2
3
4

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Video] > [TV-standardi].
Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla
OK-painiketta.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

1
2
3
4

Paina SETUP-painiketta.
Valitse [Ääni] > [Digitaalinen (SPDIF)].
Valitse vaihtoehto ja vahvista se painamalla
OK-painiketta.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.

6 Vianmääritys
Vakava varoitus
• Älä koskaan avaa player -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei
mitätöidy.
Jos player -laitteen käytössä ilmenee ongelmia,
tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat
huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipssivustoon osoitteessa (www.Philips.com/support)
tai ota yhteys Philipsiin (katso kohtaa Yhteystiedot).
Kun otat yhteyden Philipsiin, varmista että player
on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla
(katso ‘Aloitus’ sivulla 26).
Laitteessa ei ole virtaa
Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke
•
on liitetty kunnolla.
Varmista, että virtalähde on toimiva.
•
Varmista, että paristo on asetettu paikalleen
•
oikein.
Varmista, että autosovitin on liitetty oikein.
•

Näytössä näkyy No signal (Ei viestiä).
Varmista, että player -laitteeseen on kytketty
•
virta.
Varmista, että AV-kaapeli on liitetty.
•
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. (katso
‘Videolähtömuodon valinta’ sivulla 44).
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.
Ääntä ei kuulu
Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.
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.
Kaukosäädin ei toimi
Varmista, että kaukosäätimen ja player •
laitteen välillä ei ole esteitä.
Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä
•
suoraan player -laitteeseen.
Vaihda kaukosäätimen paristot.
•
Toiminto ei ole käytettävissä tälle levylle.
•
Tarkista levyn käyttöohjeet.
player -laite tuntuu lämpimältä
Kun player -laitetta käytetään pitkään, sen
•
pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

7 Tuotetiedot
Huomautus
• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat (soitin)
Mitat (näyttö)
Paino (soitin)
Paino (näyttö)
Virransaanti
Virrankulutus
Käyttölämpötila
Laserin aallonpituus
Videolaite

204 x 168 x 33 mm
(8,0 x 6,6 x 1,3 tuumaa)
204 x 168 x 33 mm
(8,0 x 6,6 x 1,3 tuumaa)
1,9 kg
1,9 kg
DC 12 V 2,0 A
<20 W
0 - 50 °C
650 nm
NTSC/PAL/AUTO

