DVD-pleier
EP200

Registreerige toode ja saage tuge lehel
www.philips.com/support

Kasutusjuhend

1 Ühendamine ja esitamine

HDMI

VIDEO OUT

AUDIO OUT
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HDMI

VIDEO OUT + AUDIO OUT
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SOURCE (ALLIKAS)
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TV

TV
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2 DVD-pleieri
kasutamine
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks
registreerige oma toode
www.philips.com/welcome.

Põhilülitid
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Esitamise ajal saate pleierit juhtida järgmiste
nuppudega.
Nupp
1

Toiming
Pleieri sisselõlitamiseks või
ooterežiimile seadmiseks.
2 SUBTILE
Subtiitrite valimiseks.
3 LANGUAGE Kasutades DVD-d, millel on üle ühe
helivoo, vajutage keele valimiseks
keele nupule.
4 ZOOM
Pildi oma teleri ekraaniga sobitamiseks.
5 GOTO
Pealkirja, peatüki või pala
vahelejätmiseks.
6 SETUP
Süsteemi seadistusmenüüsse
sisenemine või väljumine.
7
Kursor on menüü kohandamisel
üleval, kui pildiformaat on
pööramisfunktsioonis
8
Kursor on menüü kohandamisel
vasakul, kui pildiformaat on
pööramisfunktsioonis
9
Kursor on menüü kohandamisel
alla, kui pildiformaat on
pööramisfunktsioonis
10 REPEAT
Vajutage nupule pealkirja, peatüki, pala
või kogu plaadi kordamiseks.
11
Vajutage tagasikerimiseks.
12
Vajutage edasikerimiseks.
13 0-9
0-9 numbriklahvid
14 VOLVajutage helitugevuse vähendamiseks.
15
Vajutage plaadisahtli avamiseks ja
sulgemiseks.
16 DISPLAY Sellele nupule vajutamisel kuvatakse
ekraanil info.
17
Sellele nupule vajutamine lülitab heli
välja ja sisse.
18 PROG
Kui plaadil on 2 või enam pala,
peatükki või pealkirja, siis teie
eelistatud programmi esitamise
määramiseks saab sellele nupule
vajutades programmeerimismenüüsse
siseneda.
19 DVD/USB Vajutage juurdepääsuks meediumi
menüüle, kus saab valida plaadi või
USB
20 MENU
Nupule üks kord vajutades naasete
plaadi põhimenüüsse.
21
Kursor on menüü kohandamisel
paremal, kui pildiformaat on
pööramisfunktsioonis.
22 OK
Valikute kinnitamisel vajutage nupule.

3 Seadete
muutmine
See osa aitab teil pleieri seadeid muuta.

Märkus:
• Halli menüüvalikut ei saa kasutada.
• Eelnevasse menüüsse naasmiseks vajutage
Menüüst väljumiseks vajutage SETUP.
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Vajutage SETUP.
Valige üldistele seadistusvalikutele
juurdepääsuk [Setup] > [General].
• [TV System]: Valige telerisüsteem, mis
teie telerile sobib. Vaikimisi vastab see
seade teie riigi standardformaadile.
• [Screen saver]: ekraanikaitse avamine ja
sulgemine.
• [Resolution]: Suure kujutise selgusega
videode eraldusvõime valimine.
• [TV type]: Ekraani mõõtkava
kohandamine.
• [Password]: Piiranguga plaatide
esitamiseks salasõna määramine või
muutmine. Vaikimisi on salasõna 1234.
• [Rating]: Kui plaadil on tasandi info, saate
kasutada valikut otsustamaks, kas seda
esitada.
• [Default]: Tehaseseadete taastamiseks,
välja arvatud seaded [Disc Lock],
[Parental Control] ja [Password].

Keeleseaded
1
2

Vajutage SETUP.
Valige [Setup] > [Audio] helisseadete
valimiseks.
• [HDMI AUDIO]: Heliformaadi
kõrgselgusega väljundi määramine.

Pilt
1
2

Vajutage SETUP.
Valige [Setup] > [Picture] videoseadete
valimiseks.
• Pildi kvaliteedi parandamiseks ereduse,
kontrasti, värvitooni, küllastuse ja
teravuse valimiseks kasutage
/
/
OK.

Kõlari seaded
1
2

Vajutage SETUP.
Valige [Setup] > [Preference] eelistuse
valimiseks.
• [OSD language]: Video kasutuslehe
keele valimine.
• [Audio lang]: Video heli keele valimine.
• [Subtitle lang]: Videosubtiitrite keele
valimine.
• [Menu lang]: Videoplaadi menüükeele
valimine.
• [Resume]: Lülitades DVD välja ja
taaskäivitades, saate naaseda ülemisele
taasesituse lehele (mõnede plaatide
puhul ei ole see valik toetatud).

Eesti

Üldine

Vajutage SETUP.
Valige [Setup] > [Speaker] videoseadete
valimiseks.
• Reguleerige heliväljundi formaati.

Dolby digital seaded
1
2

Vajutage SETUP.
Valige [Setup] > [Dolby digital] Dolby digital
seadete valimiseks.
• [OP Mode]: Saate reguleerida Dolby
digitali liini väljundit ja RF-i.
• [Dynamic range]: Kui tihendusrežiim
on „line output“, valige see funktsioon
lineaarse tihendussuhte kohandamiseks
ja erinevate signaalide tihendusefekti
saavutamiseks.
• [Dual mono]: heliväljundi heliformaadi
valimine.
ET
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Lugege kasutusjuhendid enne selle DVDpleieri kasutamist hoolikalt läbi. Kui kahjustus
on põhjustadus juhiste kasutamata jätmisest, siis
garantii ei kehti.

Ohutus
Elektrilöögi oht!
• Ärge kunagi selle pleieri korpust eemaldage.
• Ärge kunagi jätke toodet ja tarvikuid vihma
või vee kätte. Ärge kunagi paigaldage
toote lähedale anumaid, nagu vaasid. Kui
tootele pritsib vedelikku, ühendage see
kohe toitest lahti. Võtke ühendust Philipsi
klienditeenindusega, et nad toote enne
kasutamist üle vaataksid.
• Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid
lahtise leegi või muude kuumusalliakte
lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
• Ärge kunagi paigaldage midagi toote
ventilatsiooniavadesse ega muudesse
avadesse.
• Kui eraldusseadmena kasutatakse kaabli
pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav
seade olema töövalmis.
• Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju
ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus,
tuli või muu taoline.
• Ühendage toode enne äikest pistikupesast
lahti.
• Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati
pistikust, mitte juhtmest.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada.
• Laseri kiirguse ärahoidmiseks ärge toodet
avage.
• Ärge puudutage plaadisahtli optilist läätse.
• Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid
elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
• Kui toodet transporditakse temperatuuril
alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake
enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle
temperatuur jõuab toatemperatuurini.
Ülekuumenemise oht!
• Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud
kohta. Jätke toote ümber ventilatsiooni jaoks
alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinad
ja muud objektid ei kataks kunagi toote
ventilatsiooniavasid.
Saastamisoht!
• Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui seda
pikka aega ei kasutata.
• Akud sisaldavad keemilisi aineid. Need tuleb
korrektselt kasutuselt kõrvaldada.
Akude allaneelamisoht!
• Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu
suuruses akut, mille võib alla neelata. Hoidke
patareid lastele kättesaamatus kohas!
• Seadmed kasutamiseks asukohtades, kus
lapsed tõenäoliselt puuduvad.
Märkus:
• Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot
toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
• Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist
veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

1. KLASS
LASERTOODE

Elektrilöögi oht!
• Enne toote pistikupesasse ühendamist
kontrollige, kas selle pinge vastab toote
tagaküljel või küljel näidatud väärtusele.
• Hoiduge rakendamast pistikule jõudu.
Katkised pistikud võivad põhjustada
elektrikaare või süttimise.
ET
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Eesti

7 Ohutus ja tähtis
märkus.

Hoolitsege oma seadme eest
•
•
•
•

Ärge sisestage plaadisahtlisse mingeid
esemeid peale plaatide.
Ärge sisestage plaadisahtlisse kõveraid või
pragunenud plaate.
Kui te toodet pikemat aega ei kasuta,
eemaldage plaadid plaadisahtlist.
Toote puhastamiseks kasutage ainult
mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida
saab ümbertöödelda ning taaskasutada.
Ärge kunagi visake toodet olmeprügi hulka.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning akude kogumise süsteemiga.Vanade toodete
ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid
negatiivseid tagajärgi.
Toode sisaldab akusid, mistõttu ei tohi seda
olmeprügi hulka visata.Tutvuge kohaliku akude
kogumise süsteemiga.Vanade akude õige
kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja
inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.
Lisateavet oma piirkonna jäätmekäitluskeskuse
kohta leiate www.recycle.philips.com.

Vastavus

See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel
puudub maandus.

Autoriõigus
Austage autoriõigusi
See toode sisaldab koopiakaitsetehnoloogiat,
mida kaitsevad USA patendid ja muud Rovi
Corporationi intellektuaalomandi õigused.
Pöördprojekteerimine ja lahtivõtmine on keelatud.

Kaubamärgid

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI kaubamärgid ning
registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby topelt D sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.

’DVD Video’ on DVD Format/ Logo Licensing
Corporation. kaubamärk.
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Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Kõik
õigused kaitstud
Selle toote tootja ja müüja on MMD Hong Kong Holding
Limited ja MMD Hong Kong Holding Limited on sellele tootele
garantii andja.
Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V.
Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

