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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Probleem

Lahendus

Mängija ei reageeri
kaugjuhtimispuldile

Suunake kaugjuhtimispult otse mängija
esiosas olevale sensorile. Vältige takistusi, mis
võivad segada signaali rada. Kontrollige või
vahetage patareid.

Moonutatud või M/V
pilt DVDga
Pole audio
digitaalset väljundit
Mängija kõik
tööfunktsioonid ei
tööta taasesituse
ajal

Kasutage vaid plaate, mis on kasutatava
televiisori järgi vormindatud (PAL/NTSC).
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1.3 Mängija esiosa ................................................................................5
1.4 Mängija parem külg.........................................................................5
1.5 Mängija tagaosa ..............................................................................5
1.6 Kaugjuhtimispult .............................................................................6
1.7 Lauaalus mängijale..........................................................................8

l

Kontrollige digitaalset ühendust.
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Funktsioonid pole võimaldatud plaadi
poolt.
Vaadake juhiseid plaadilt.

Mängija tundub soe

Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi
vältel, kuumeneb pind. See on normaalne.

Ekraan läheb
tumedamaks, kui
voolujuhe pole
ühendatud

Seade säästab voolu, et kindlustada pikem
mänguaeg akuga. See on normaalne.
Kohandage eredust SETUP menüüs

Mängijat ei saa
laadida

SISUKORD
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Kontrollige, kas mõlemad voolujuhtme
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Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu,
ühendades sinna teisi seadmeid.
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Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud
õigesti.
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Kasutage vaid 12 V autolaadijaid
(väikeautodele) ja ärge kasutage 24 V
autolaadijaid (veoautodele).
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Keskkonna temperatuur peaks olema 0 ja
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1. JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

7

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui ilmneb, et DVD-Video mängija on vigane, vaadake esmalt üle alljärgnev
nimekiri. Võib juhtuda, et miski on läbipõlenud.

HOIATUS! Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet
parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga,
kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui
te pole võimeline lahendama probleemi neid nõuandeid
järgides, konsulteerige oma edasimüüjaga või
teeninduskeskusega.

Probleem

Lahendus

Pole voolu

l

l

l

l

Hägune pilt

l

l

Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad
otsad on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu,
ühendades sinna teisi seadmeid.
Kontrollige, kas akud on sisestatud
õigesti.
Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud
õigesti.
Kontrollige, ega plaadil ole sõrmejälgi ja
puhastage pehme lapiga, pühkides keskelt
ääre poole.
Mõni kord võib pilt ollagi pisut
moonutatud. See pole rike.

Täiesti moonutatud
pilt/pole värve
televiisori ekraanil

NTSC/PAL seadistused võivad valesti olla.
Ühildage oma televiisori seadistused mängija
seadistustega.

Pole heli

Kontrollige audio ühendusi. Kui kasutate HiFi
võimendit, proovige teist heliallikat.

Plaati ei saa
mängida

l

Kontrollige, et plaadi kiri oleks üleval pool.

l

Puhastage plaati.

l

Ei saa sisestada 8
cm mini DVDsid
mängijasse

Kontrollige, kas plaat on kasutuskõlblik,
proovides seda taasesitada teistes
seadmetes.

DVD mängija ei taasesita mini DVDsid. Kui
plaat jääb mängijasse kinni, vajutage 9 / kaks
korda, et eemaldada plaat.
Kui plaat jääb ikka kinni mängijasse, proovige
alljärgnevat:
1. Lülitage mängija välja ja siis jälle sisse.
Vajutage 9/ et eemaldada plaat.
2. Kui see ei toimi, hoidke mängijat ava alla
poole, raputage õrnalt mängijat, kuni plaat
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... LISAFUNKTSIOONID
COMP. Väljund
Saate ühendada mängija televiisoriga ja nautida DVDsid COMP. OUT läbi.

... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID
1.1
1

POWER ON/ OFF ..Lülitab mängija sisse/välja

2

RESET...................Seadistab mängija, kui see on ooteolekus

3

DISPLAY ...............Kohandab süsteemi ekraani väärtust

4

OPTIONS ..............Ligipääs lisafunktsioonidele

5

MENU ...................Kuvab DVD plaadi menüü

1.2
Roheline

Mängija ülaosa

9

Mängija vasak külg

1 Z 2 ...................Kõrvaklappide pesa

10 AV OUT .................Audio/video väljund
Sinine

11 COMP.OUT............paremaks videokvaliteediks
12 SD.........................SD kaardi ava

Punane

13 DC IN ....................Laadija/adapteri ühendus vooluvarustuseks

1.3
6

Mängija esiosa

] ......................OK või taasesita/peata
\ / [ ..................Üles/alla navigeerimise nupud või
kõvemaks/vaiksemaks heli kontroll taasesituse ajal
^ / _ ............Vasakule/paremale navigeerimise nupud või
eelmine/järgmine lugu või kiirotsing edasi/tagasi

14 POWER·IR·CHG
POWER ................Voolu LED tuli roheline
IR ..........................Infrapuna sensor
Charging...............Laadimise tuluke ilmub PUNASELT laadimise ajal ja
lülitub välja, kui on täis laetud

1.4

Mängija parem külg

7

P p .....................Vajutage korra, et peatada taasesitus. Vajutage kaks
korda, et eemaldada disk.

8

.............................Diski ava

1.5

Mängija tagaosa

15 .............................Autosse paigaldamise kruvi auk
16 .............................Alus
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... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

... LISAFUNKTSIOONID
6.2

Ühendused

6.2.1 Kõrvaklapid
Ühendage kõrvaklapid ühte kõrvaklappide pesasse mängija küljel.

6.2.2 Televiisor
AV väljund
Saate ühendada mängija televiisoriga ja nautida DVDsid AV OUT läbi.

Valge
Punane
Kollane

6
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6
6.1

LISAFUNKTSIOONID
DISPLAY (ekraani) menüü

Kui vajutate DISPLAY taasesituse ajal, alljärgnev menüü ilmub ja saate
ligipääsu vastavatele funktsioonidele ja informatsioonile:

... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID
1.6

Kaugjuhtimispult

1

MENU ...................Kuvab MENU (menüü) lehekülje

2

\, [, q, Q .......Üles/alla/vasakule/paremale navigeerimise nupud
OK.........................Kinnitab valiku

Turn off LCD

Saate mõnedes situatsioonides ekraani välja
lülitada, näiteks kui seade on ühendatud
televiisoriga või mängib muusika plaate. See
säästab akut.

Brightness

See võimaldab kohandada ekraani eredust.

Contrast

See võimaldab kohandada ekraani
kontrastsust.

Color

See võimaldab kohandada ekraani värvust
jahedaks, soojaks ja normaalseks.

Battery level

Näitab aku laetuse taset.
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3

DISPLAY ...............Kohandab süsteemi ekraani väärtust

4

^ ......................Hüppab eelmise peatüki, loo või pealkirja juurde

5

] ......................Alusta/peata/jätka taasesitust

6

P .........................Vajutage kaks korda, et peatada taasesitus

7

0 – 9 .....................Numbriklahvid

8

SUBTITLE .............Subtiitrite keele valija

9

RETURN ...............VCD menüü leküljele

10 A-B .......................Loo järjestuse kordamiseks või järjestamiseks
11 SETUP ..................Siseneb SETUP (seadistuste) menüüsse
12 OPTION.................Ligipääs lisafunktsioonidele
13 _ ......................Hüppab järgmisesse peatükki, loole või pealkirja
14 @ .........................Summutab mängija hääle
15 AUDIO...................Audio keele valija
16 ZOOM ...................Suurendab videokujutist
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... JUHTIMISSEADMED JA FUNKTSIONAALSED KOMPONENDID

... ALUSTAMINE
5.8

SD taasesitus

SD kaardi ava toetab JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failide taasesitust.

DVDlt SD kaardile info üle kandmine ja salvestamine
pole võimalik.
1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija
sisse.
2. Sisestage SD kaart SD kaardi avasse.
3. Mängija sirvib automaatselt ja kuvab SD kaardi sisu.
4. Kasutage navigeerimisnuppe, et valida faile, millele soovite ligipääsu,
seejärel vajutage OK, et seda mängida.

5. Taasesituse lõpus eemaldage SD kaart mängijast.

1.7

Lauaalus mängijale

Saate toetada laual DVD mängijat filmi vaatamiseks. Tõmmake välja alus
mängija tagaosast.

8
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2. JUHISED

... ALUSTAMINE
5.7

Piltidega CD taasesitamine

Mängija saab välja lugeda vaid JPEG formaadis pilte.
1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija
sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe q, Q, \, [, et valida kaust ja JPEG
fail, mida taasesitada.

2.1

Teie kaasaskantav DVD mängija

Teie kaasaskantav DVD mängija mängib digitaalse video plaate, mis
vastavad universaalsetele DVD Video standarditele. Sellega saate nautida
täispikkuses filme kinoliku pildikvaliteediga ja stereo ja mitmekanali heli
(sõltuvad plaadist ja taasesituse seadistustest).
Veelgi enam võimaldab lapselukk otsustada, milliseid plaate teie lapsed
võivad vaadata. Mängijat on märkimisväärselt lihtne kasutada tänu
ekraanipealsele kuvamisele (On-Screen Display) ja mängija ekraanile, mis on
kombineeritud kaugjuhtimispuldiga.

2.2

Lahti pakkimine

Esmalt kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:
Pause
Previous/Next
Rotate

Zoom

Stop

Vajutage ], et peatada taasesitus. Saate
jätkata taasesitust vajutades ] uuesti.
Vajutage korraks ^ või _ korra või
mitu korda, et valida soovitud lugu.
Vajutage OPTIONS nuppu, et valida
pööramise reþiim. Seejärel kasutage q, et
pöörata pilti kellaosuti liikumise suunas.
Kasutage Q, et pöörata pilti vastupäeva.
Vajutage OPTIONS nuppu, et väljuda
pööramise reþiimist.
Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada
navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil.
Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii
ZOOM või ka OPTIONS nuppu.
Vajutage lühidalt P mängija paremal pool,
et katkestada taasesitus.

l

Kaasaskantav DVD mängija

l

Auto adapter (12V)

l

Kaitsev kotike

l

Kasutusjuhend

l

COMP.OUT juhe

l

Kaugjuhtimispult

l

Vooluadapter

l

Auto peatoe kinnitamise komplekt

l

AV väljund juhe

2.3
l

Paigaldage mängija kindlale, lamedale, siledale pinnale.

l

Hoidke kodusest küttesüsteemist ja otsesest päikesevalgusest eemal.

l

l
l

6. Taasesituse lõpus vajutage P p, et saada plaat mängijast kätte.
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Paigaldamine

Kui mängija ei loe CD/DVDd õigesti, proovige kasutada üldsusele
kättesaadavaid puhastuse CD/DVDsid läätse puhastamiseks enne
mängija parandusse viimist. Teised puhastusviisid võivad kahjustada
läätse.
Hoidke alati plaadiava kinni, et vältida tolmu sattumist läätsele.
Lääts võib niiskuda, kui mängija viiakse järsult külmast keskkonnast
sooja. Sel juhul pole võimalik taasesitada CD/DVDsid. Jätke mängija
sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
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... JUHISED
2.4

... ALUSTAMINE

Mängitavad plaadiformaadid

5.6

Muusika MP3/WMA-CD taasesitus

Lisaks DVD-Video plaatidele, saate taasesitada ka kõiki Video CD, CD, CDR,
CDRW, DVD±R ja DVD±RW plaate.

1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija
sisse.

2.4.1 DVD-Video

2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib
olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla
üks või rohkem peatükki (chapter). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks
võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka peatükkide vahel.

3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Kasutage navigeerimise nuppe, et valida kaust ja MP3/WMA fail, mida
taasesitada.

2.4.2 Video CD
Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, video, klipp, draamasari jne) võib
olla neil plaatidel üks või rohkem pealkirja (title) ja igal pealkirjal võib olla
üks või rohkem sisukordi (index). Et muuta ligipääsu lihtsaks ja mugavaks
võimaldab teie mängija liikuda pealkirjade ja ka sisukordade vahel.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
Audio CD/MP3 CD/ WMA CD sisaldavad ainult muusikat. Saate taasesitada
neid mugaval viisil läbi stereosüsteemi kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil
ja/või baasüksusel või läbi televiisori, kasutades ekraanipealset kuvamist
(OSD).

2.4.4 CD JPEG failidega
Saate vaadata ka JPEG fotosid mängijaga.

2.4.5 DivX videoplaadid
DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX Inc poolt.
DivX meedia failid sisaldavad kokkusurutud videoid, mis on kõrge visuaalse
kvaliteediga, mis võtab võrdlemisi vähe ruumi. DivX failid võivad sisaldada
ka lisa meedia funktsioone nagu menüüd, subtiitrid, vahelduvaid audio
radasid. Paljud DivX meedia failid on saadaval alla laadimiseks internetist, ja
saate luua ka oma faile, kasutades personaalset sisu, ja lihtsasti kasutatavaid
tööriistu DivX.com poolt.

2.5

Zero Bright Dot

TM

Nautige kõrgeima kvaliteediga kujutisi, mis on vabad tüütutest tühjadest
kohtadest LCD ekraanil. LCD ekraanidel esineb üldiselt ebatäiuseid, mida
LCD tööstus kutsub “eredateks täppideks“. Piiratud kogus eredaid täppe
peeti kunagi möödapääsmatuks kõrvalnähuks LCD masstootmises. Philipsi
range kvaliteedikontrolliga, mida tehakse meie kaasaskantavatele DVD
mängijatele, on meie LCD ekraanid toodetud nulltolerantsiga eredate täppide
TM
vastu. Valitud DVD mängijad tulevad Zero Bright Dot garantiiga, et
garanteerida optimaalne ekraani kvaliteet.

5. Taasesituse ajal on saadaval alljärgnevad funktsioonid:
Pause

Vajutage ], et peatada taasesitus. Saate
jätkata taasesitust vajutades ] uuesti.

Previous/Next

Vajutage korraks ^ või _ korra või
mitu korda, et valida soovitud lugu.

Fast backward/Fast forward

Jääge vajutame ^ või _, et otsida
kiiresti.

Volume Control

Vajutage \ või [ korraks või korduvalt, et
suurendada või vähendada helitugevust.

Repeat

Vajutage OPTIONS nuppu, et valida Repeat 1
(korda) lugu või Repeat all tracks (korda
kõiki lugusid).

Shuffle

Vajutage OPTIONS nuppu, lülitada segamini
järjekorras taasesitlus sisse või välja.

Stop

Vajutage lühidalt P mängija paremal pool,
et katkestada taasesitus.

Garantiiteenused varieeruvad regiooniti. Kontakteeruge oma kohaliku
Philipsi esindajaga detailsema informatsiooni saamiseks.
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... ALUSTAMINE
5.4

3. ÜLDINE INFORMATSIOON

Super (S)-VCD taasesitus

Vooluallikad

(Super) Video CD võib omada PBC (taasesituse kontrolli). See võimaldab teil
taasesitada video CDsid interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

See seade töötab kaasasoleva vooluadapteriga, autoadapteriga või
taaslaetavate akudega.

1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.

l

2. Sisestage (S)VCD plaadiavasse mängija paremal küljel. Kui PBC on sisse
lülitatud, ilmub plaadi menüü ekraanile.

l

3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada oma valik või et valida taasesituse
valik.
4. Vajutage RETURN kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisesse menüüsse.
5. Taasesituse kontrolli sisse/välja lülitamiseks, minge palun SETUP ja valige
PBC Settings.

5.5

l

l

l

Muusika CD taasesitamine

Kontrollige, et adapteri sisend voolutugevus on sama, mis kohalik
voolutugevus. Vastasel juhul võivad adapter ja baasüksus kahjustuda.
Ärge katsuge vooluadapterit käega, et vältida elektrišokki.
Kui ühendate autoadapteri (sigaretisüütajasse), kontrollige, et adapteri
sisend voolutugevus on sama, mis auto voolutugevus.
Ühendage adapter vooluringist välja, kui seadet ei kasutata pikema
ajaperioodi jooksul.
Hoidke pistikust vooluadapteri lahtiühendamisel. Ärge tõmmake
juhtmest.

Kasutage alati kaasasolevat vooluadapterit (AY4125).

1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.

Ohutus ja hooldus
l

4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:
Pause

Vajutage ], et peatada taasesitus. Saate jätkata
taasesitust vajutades ] uuesti.

Previous/Next

Vajutage korraks ^ või _ korra või mitu
korda, et valida soovitud lugu.

Fast backward/Fast forward

Jääge vajutame ^ või _, et otsida kiiresti.

Volume Control

Vajutage \ või [ korraks või korduvalt, et
suurendada või vähendada helitugevust.

Repeat

Vajutage OPTIONS nuppu, et valida Repeat 1
(korda) lugu või Repeat all tracks (korda kõiki
lugusid).

Shuffle

Vajutage OPTIONS nuppu, lülitada segamini
järjekorras taasesitlus sisse või välja.

Stop

Vajutage lühidalt P mängija paremal pool, et
katkestada taasesitus.

A-B Repeat

Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B, et
seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti, et
määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija seda
vahemikku. Vajutage A-B, et tühistada kordamise
vahemik.
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l

l

l

l

l

l

l

Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on ohtlik silmadele. Teenindus
peaks tehtud olema vastava personali poolt.
Võtke voolujuhe vooluvõrgust välja, kui seadmesse satub vedelikku või
mõni ese.
Kaitske seadet mahakukkumise eest või tugeva raputamise eest, mis
võib viia rikkeni.
Hoidke kuumuse eest, mis tuleneb küttekehadest või otsesest
päikesevalgusest.
See toode pole veekindel: ärge laske mängijal kokku puutuda veega.
Vesi, mis satub mängijasse võib toodet kahjustada.
Ärge kasutage puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki,
benseeni või lahusteid, sest need võivad kahjustada mängijat.
Seadet tuleb kaitsta pritsmete eest. Ärge asetage ühtegi ohuallikat
seadmele (vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
Ärge puutuge läätse!
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... ÜLDINE INFORMATSIOON

... ALUSTAMINE

Kuulmisohutus

5.3

Kuulake mõõduka helitugevusega.

1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija
sisse.

l

l

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada
kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis
võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele.
Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on
kuulmiskahjustus.
Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema
helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis
tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle
vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub
suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:
l
l

l

2. Sisestage VCD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.
4. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:
Pause

Vajutage ], et peatada taasesitus. Saate
jätkata taasesitust vajutades ] uuesti.

Previous/Next

Vajutage korraks ^ või _ korra või
mitu korda, et valida soovitud peatükk.

Fast backward/Fast forward

Jääge vajutame ^ või _, et otsida
kiiresti, 2x, 4x, 8x… kiirus. Seejärel vajutage
], et jätkata normaalset taasesitust.

Volume Control

Vajutage \ või [ korraks või korduvalt, et
suurendada või vähendada helitugevust.

Stop

Vajutage lühidalt P mängija paremal pool,
et katkestada taasesitus.

Audio

Mõnel VCDl on ainult 2 keelt valikus. Saate
muuta keelt, kasutades seda funktsiooni.
Funktsioon on saadaval vajutades kas AUDIO
või OPTIONS nuppu.

Zoom

Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada
navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil.
Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii
ZOOM või ka OPTIONS nuppu.

A-B Repeat

Seadistab kordamise programmi. Vajutage
A-B, et seadistada alguspunkt ja vajutage AB uuesti, et määrata lõpp-punkt. Seejärel
kordab mängija seda vahemikku. Vajutage AB, et tühistada kordamise vahemik.

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

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:
l

VCD taasesitamine

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine
kahjustuda.
Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:
l

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.

l

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.

l

l

l

l

l
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Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber
toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või
ajutiselt katkestama kuulamise.
Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see
võib põhjustada liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes kohtades
seaduse vastane.
Oluline (mudelitel kaasasolevate kõrvaklappidega): Philips garanteerib
sobilikkuse parimaks helivõimsuseks audiomängijatel nagu määratud
vaid originaalsete kaasasolevate kõrvaklappidega. Kui neid on vaja
asendada, soovitame kontakteeruda edasimüüjaga, et tellida
samasugune mudel, nagu originaalid Philipsi poolt seda on.
Liiklusohutus: ärge kasutage autoga sõitmise või rattaga sõitmise ajal,
sest võite põhjustada õnnetuse.

17

... ALUSTAMINE
5.2

... ÜLDINE INFORMATSIOON

DVD taasesitus

Kui mängijat kasutatakse pika ajaperioodi vältel,
kuumeneb selle pind. See on normaalne.

1. Vajutage korraks POWER ON nupule mängija peal, et lülitada mängija sisse.
2. Sisestage DVD plaadiavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi taasesitust automaatselt.

OLULINE! Ärge pange 8 cm mini DVD plaati mängijasse.
Mängija ei mängi mini DVD plaate.
4. Kasutage navigeerimise nuppe q, Q, \, [, et valida funktsioon DVD
plaadi menüüst, nagu taasesita kohe (play now), vali keel (select
languages) ja subtiitrid (subtitle).
5. Järgnevad funktsioonid on saadaval taasesituse ajal:
Pause

Vajutage ], et peatada taasesitus. Saate
jätkata taasesitust vajutades ] uuesti.

Previous/Next

Vajutage korraks ^ või _ korra või mitu
korda, et valida soovitud peatükk.

Fast backward/Fast forward

Jääge vajutame ^ või _, et otsida kiiresti,
2x, 4x, 8x… kiirus. Seejärel vajutage ], et
jätkata normaalset taasesitust.

Volume Control

Vajutage \ või [ korraks või korduvalt, et
suurendada või vähendada helitugevust.

Stop

Vajutage lühidalt P mängija paremal pool, et
katkestada taasesitus.

Subtitle

Muudab subtiitrite kuvamist. Funktsioon on
ligipääsetav vajutades nii SUBTITLE või ka
OPTIONS nuppu.

Audio

Muudab keelt. Funktsioon on ligipääsetav
vajutades nii AUDIO või ka OPTIONS nuppu.

Language

Muudab DVD plaadi poolt pakutava vaatamise
nurga. Funktsioon on ligipääsetav vajutades
OPTIONS nuppu.

Zoom

Suumib ekraani ja seejärel saab kasutada
navigeerimisnuppe, et liikuda ekraanil.
Funktsioon on ligipääsetav vajutades nii ZOOM
või ka OPTIONS nuppu.

A-B Repeat
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Seadistab kordamise programmi. Vajutage A-B,
et seadistada alguspunkt ja vajutage A-B uuesti,
et määrata lõpp-punkt. Seejärel kordab mängija
seda vahemikku. Vajutage A-B, et tühistada
kordamise vahemik.

Plaatide kasutamine
l

Ärge kinnitage paberit või kleeplinti plaadile.

l

Kaitske plaati otsese päikesevalguse ja kuumusallika eest.

l

Hoidke plaati plaadi karbis pärast taasesitust.

l

Puhastamiseks pühkige plaati keskelt ääre poole pehme takkudeta
riidega.

LCD ekraani kasutamine
LCD on toodetud täppistehnoloogiaga. Sellegi poolest võite näha väikseid
musti ja/või heledaid (punane, sinine, roheline) täppe, mis pidevalt ilmuvad
LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne nähe ja ei viita rikkis
olemisele.

Keskkonnaalane informatsioon
Oleme vähendanud pakendimaterjali minimaalseni ja muutnud lihtsaks selle
eraldamise üksikuteks materjalideks: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja
polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).
Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun
järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote
ära viskamisel.

Autoriõiguste informatsioon
Ametlik DivX ® Sertifikaadiga toode. Mängib kõiki DivX ® video versioone
(kaasa arvatud DivX ® 6) standardse DivX ® meedia failide taasesitusega.
“DivX DivX“ Sertifikaadiga ja seostatavad logod on DivX Inc kaubamärgid ja
neid kasutatakse loaga.
Kõik teised brändid ja tootenimed on vastavate firmade või
organisatsioonide kaubamärgid.
Loata internetist alla laetud või CD videokassettide/DVD salvestiste
dublikeerimine on autoriõiguste seaduste ja rahvusvaheliste lepete
rikkumine.
Windows Media ja Windows logo on registreeritud Microsoft Corporationi
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
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4
4.1

SEADME LAADIMINE
DVD mängija laadimine

Ühendage voolujuhe
l

l

Punane LED viitab, et laadimine toimub. Kui seadet ei kasutata kulub 4
tundi, et see täis laadida. Kuid kui seda kasutatakse võtab see rohkem
kui 8 tundi*, et seade täis laadida.
Punane LED lülitub välja, kui seade on täis laetud. Kui ekraanile
kuvatakse aku pea aegu tühi ikoon, palun laadige mängijat.
* Taaslaetavatel akudel on piiratud taaslaadimiste arv ja lõpuks võib
tekkida vajadus vana uuega asendada. Akude eluiga ja taaslaadimiste
arv varieerub sõltuvalt kasutamisest ja seadistustest.

5

ALUSTAMINE

5.1

Seadistamine

1. Vajutage SETUP. Kuvatakse funktsioonide loetelu.

2. Kasutage \ / [, et märgistada oma valik.
3. Kasutage Q, et siseneda alamenüüsse.
4. Kasutage navigeerimise nuppe \, [, q, Q, et märgistada soovitud
seadistused ja vajutage OK, et kinnitada.
5. Seadistuste (SETUP) menüü sisaldab:

General (üldine)

4.2

Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas. Eemaldage kaitsekile (ainult esimest korda).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege laegas.

HOIATUS
l

l

l

l
l

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära
visata.
Plahvatusoht, kui patareid pole õigesti vahetatud. Vahetage patareid
vaid sama tüüpi või võrdväärse patarei vastu.
Vale patareide kasutus võib põhjustada elektrolüütide leket ja
korrodeerub laekas või põhjustab patareide plahvatuse.
Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel.
Perkolaatne materjal - eriline hooldus võib olla vajalik. Vaadake
www.dtsc.ca.gov/hazarteouswaste/perchlorate.

Language (keel)

Määrab ekraanipealse (OSD) keele

PBC settings
(PBC seadistused)

Seadistab taasesituse kontrolli funktsioonid
ON/OFF (sees/väljas). See funktsioon on
olemas Super VCD jaoks.

Power save
(energiasääst)

Seadistab energiasäästu oleku sisse/välja.

DivX (VOD)

Saab DivX (VOD) koodi.

Parental (vanemlik)

Seadistab vanema kontrolli (lapsekaitse)
valikud.

Set password (määra parool) Muudab parooli (vaikimisi: 9999).
Factory settings
(tehase seadistused)

Taastab tehase seadistused.

Video
TV Display (TV ekraan)

Seadistab ekraani kuvasuhte.

TV Standard (TV standard)

Seadistab video väljundformaadi televiisori
süsteemile.

Audio
Dolby

Seadistab Dolby väljundi.

Digital (SPDIF) (Digitaalne)

Seadistab digitaalse väljundformaadi.

Video seadistused on saadaval vaid siis, kui taasesitus
on peatatud.
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