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DVD VASTAANOTIN

KAYTTOOHJE
MALLI: LH-T363SD
LH-T363
(Paayksikko:
Kaiuttimet: LHS-36SDS, LHS-36SDW)

R

USB

Lue nama
ka

kayttoohjeet huolellisesti
yttoonottoa ja saatamista.

ennen

tuotteen

Ala sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteita sisaltavia
esineita, kuten maljakoita, laitteen paalle.

VAARA:

VAARA

VAROITUS koskien

virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettavaksi
VAROITUS: ALA
TAKAKANTTA

IRROTA KANTTA TAI

SAHKOISKUN
SISALLA

LAITTEEN

VALTTAMISEKSI.
KAYTTAJAN

VAARAN
EI OLE

HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.

HUOLTOHENKILOSTO
TEHDA HUOLTOTYOT.

VAIN KOULUTETTU

Tama

nuolikarkinen

sisalla

tuotteen kuoren sisalla

vaarallisesta
riittaa

SAA

salama tasasivuisen kolmion

tarkoitettu varoittamaan

on

kayttajaa

olevasta eristamattomasta

jannitteesta,

jonka

voimakkuus voi

aiheuttamaan ihmisille sahkoiskun

Huutomerkki

vaaran.

tasasivuinen kolmio merkitsevat

ja

sita, etta kayttajan
mukana

VAROITUS:

ALA

on syyta
perehtya laitteen
toimitettujen ohjeiden johonkin kohtaan.

ALTISTA TATA

LAITETTA SATEELLE

TAI KOSTEUDELLE. MUUTOIN VOI AIHEUTUA

TULIPALON TAI SAHKOISKUN

omaan

virtapiiriin;

VAARA.

virtaa
Se tarkoittaa yhta pistorasiaa, joka syottaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita

pistorasioita

tai

haaraliittymia.

Lue

kayttooppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu
asiasta. Ala ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden
ylikuormitus, loysat tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai
murtunut sahkojohdon
eriste ovat vaaraksi. Mika tahansa
tai tulipalon. Tarkista
naista saattaa aiheuttaa sahkoiskun
saannollisesti
laitteen virtajohto, ja jos se nayttaa
vaurioituneelta tai heikentyneelta, veda pistoke irti
pistorasiasta, ala jatka laitteen kayttoa, vaan vaihdata
johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan
valtuutetussa huoltopisteessa.

Suojaa virtajohto fyysiselta tai mekaaniselta
niin, ettei se kierry tai mene tiukalle
vaarinkaytolta
mutkalle ja ettei sita pisteta, jateta puristuksiin oven valiin
tai sen paalle astuta. Kohdista huomio erityisesti
pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto
tulee ulos laitteesta.
Paavirta

CLASS 1

LASER PRODUCT

KLASSE 1

LASER PRODUKT

katkaistaan laitteesta vetamalla
virtajohdon
pistoke irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa,
etta virtajohdon pistokkeeseen paasee
helposti kasiksi.

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS

1

CLASSE 1

LASER APPARAT
PRODUIT

LASER

Vanhojen

laitteiden havittaminen

1. Tama
VAARA:

NAKYVAA

JA

NAKYMATONTA

LASERSATEILYA,

KUN KOTELO ON AVATTUNA JA INTERLOCK-TOIMINTO

KUMOTTU.

annetun EU-direktiivin 2002/96/EC

soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat

VAARA:
Tama

digitaalinen videolevyjen soitin kayttaa
laserjarjestelmaa.
Tuotteen oikean kayton
varmistamiseksi lue kayttoohjekirja
tarvetta varten. Jos
huolellisesti ja sailyta se myohempaa
laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun
huoltopisteeseen lisatietoja kohdassa huoltotoimet.
-

Muiden kuin tassa
kaytto tai saatojen

vaaralliselle

merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote
kuuluu sahko- ja elektroniikkalaiteromusta

tai menettelyjen
saatimien
teko voi saada aikaan altistuksen

maaritettyjen

sateilylle.

Valttyaksesi lasersateen kohdistumiselta suoraan itseesi ala
yrita avata koteloa. Avattuna nakyvissa on lasersateilya. ALA
KATSO SADETTA
KOHTI.

ongelmajatetta, joten ne on toimitettava
paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen

ehkaisee

mahdollisia

ymparistoon

4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta
saat ottamalla

yhteyden paikallisiin

viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai

myymalaan,
Tama

tuote

josta ostit laitteen.
on

DIREKTIIVIEN

valmistettu vastaamaan EEC

89/336/EEC,

93/68/EEC

73/23/EEC radiohairiovaatimuksia.
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ja

terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

ja

Johdanto

Hoito

Hoitojahuolto..........................3
Ennenkayttoa..........................4
Etupaneeli/Takapaneeli...................5
Kaukosaadin...........................6

Asennus

ja

ja

luvun tiedot

Lue taman

Liittaminenlisalaitteisiin..................8
Lanka-antenniliitannat....................8

Kaiutinjarjestelmanliitannat.
Levytietojen katselu tv-ruutunaytosta
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.9

.10

Alkuasetukset.........................10

Peruskaytto...........................10
LANGUAGE(Kieli)....................10
DISPLAY(Naytto).....................11

Laitteen

Nain

LOCK (Vanhemmat valvovat)(Lukitus)
.13
OTHERS(Muut)......................13
.

.

.

Kaytto

KASITTELY

kuljettaminen

pidat ulkopinnat puhtaina

Ala kayta laitteen lahella haihtuvia nesteita, kuten
hyonteissumutteita.
Ala jata kumi- tai muoviesineita kosketukseen
laitteen kanssa pitkaksi ajaksi, koska ne jattavat
jalkia pintaan.

5.1Kaiutinasetukset...................12
.

Laitteen

Perusominaisuudet.....................14

puhdistus

Lisaominaisuudet......................15

Puhdista soitin

Aani-CD-levyn

pinnat

tai MP3-tiedoston toistaminen

.16

Ohjelmoitutoisto.......................16
JPEG-levynkatselu.....................17
DivX-elokuvalevyntoisto.................18
Radioasemienesiviritys.................19
Radionkuuntelu........................19

RDS:nkaytto..........................20
Ohjelmienhaku(PTY)...................20
Uniajastinasetukset.....................21
Dimmer(Himmennys)...................21
Mute(Mykistys)........................21
Kuulokeliittimenkaytto..................21
Syottolahteenvalinta....................21
XTS/XTSpro...........................21
VIRTUAL-naennaisaani..................21

yhteyden ottamista

Sailyta alkuperainen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperaispakkaukseen.

Audio..............................12

.

ennen

huoltopisteeseen.
LAITTEEN

asetukset

Liittaminentelevisioon...................7

huolto

miedolla

Ala

pehmealla,

ovat erittain

kayta

kuivalla

kangaspalalla. Jos
kangas

likaiset, kostuta pehmea

pesuaineella.
vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia
pintaa.

tai ohenteita, koska voivat vaurioittaa laitteen
Laitteen hoito

DVD-soitin

on

korkeatekninen tarkkuuslaite. Jos

optinen lukulinssi ja levyaseman osat ovat likaiset tai
kuluneet, kuvan laatu saattaa heikentya.
Kayttoymparistosta
riippuen suositetaan saannollista
ja huoltoa 1000 tunnin kayttovalein.
Lisatietoa saat ottamalla yhteyden lahimpaan
valtuutettuun huoltoonvahittaismyyjaan
tarkastusta

Aanitila...............................21
VIITETIEDOT
Kielikoodit............................22
Maakoodit.............................22
Vianetsinta.........................23-24
Teknisettiedot.........................25
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Johdanto
Ennen

Sopivat levytyypit

kayttoa

Tuotteen oikean

huolellisesti

kayttoohjekirja

DVD

varmistamiseksi lue

kayton

ja sailyta

se

(8cm/12cmlevy)

myohempaa

tarvetta varten.

Video CD

Tassa

kayttooppaassa
kaytosta ja hoidosta.

on

(VCD)
(8cm/12cmlevy)

tietoja DVD/CD-soittimen

Audio CD

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota

(8cm/12cmlevy)

yhteys valtuutettuun

huoltopisteeseen.

Lisaksi talla

Kun

RW, DVD +RW, SVCD-levyja seka audionimikkeita,
CD-R tai
MP3-, WMA- tai JPEG-tiedostoja sisaltavia

kuvake

nakyy naytossa

CD-RW
"

"

-levyja.

kayttooppaassa

kaytetyt

merkinnat

Ala

helpottamiseksi.

Taman

laitteen aluekoodi on painettu laitteen
taustapuolelle. Tama laite voi toistaa vain sellaisia
DVD-levyja, joiden tarra on samanlainen kuin laitteen
taustapuolella tai "ALL".

levya.
ja viimeistelty

laitteella.

kiinnita mitaan

Aluekoodi

Jakso, jonka nimikkeessa on jokin seuraavista
kuvakkeista, koskee ainoastaan kuvakkeen

DVD

DVD

kummallekaan

Vihje:
vihjeita tehtavan

(tai

merkkej tai tarroja levyn
puolelle (nimikepuolelle tai
tallennuspuolelle).
Ala kayta muodoiltaan saannottomia
CD-levyja
(esim. sydamenmuotoisia tai kahdeksankulmaisia),
koska ne voivat aiheuttaa virhetoimintoja.

erityisia huomautuksia ja
kayttoominaisuuksia.

edustamaa

Tallennuslaitteen tekniikasta tai CD-R/RW

toistaa talla

Ilmaisee

Ilmaisee

Huomautuksia:
-RW, DVD +RW) -levysta itsestaan riippuen eraita
CD-R/RW (tai DVD -RW, DVD +RW) -levyja ei voi

Huomautus:

DVD±R/RW

Video-CDt
Huomautuksia aluekoodeista

Audio CDt

MP3-levyt
WMA-levyt
JPEG-levyt
DivX -levyt

Dolby Laboratoriesin lisenssilla. "Dolby",
Logic" ja kaksois-D-merkki ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkeja. Luottamuksellisia
julkaisemattomia toita. Copyright 1992-1997 Dolby
Laboratories. Kaikki oikeudet pidatetaan.
Valmistettu

"Pro

Valmistettu

Digital Theater Systems,

Inc.:n lisenssilla.

US

Pat. Nro:t 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535 ja muita US- ja muita patentteja

myonnetty ja haettu eri puolilla maailmaa.
"DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkeja. Copyright 1996 Digital
Theater Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidatetaan.
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-

saattaa tulla

nakyviin tv-ruutunayttoon
kayton
aikana ja se tarkoittaa, ettei tassa kayttoohjekirjassa
selitetty toiminto ole kaytettavissa talla DVD-videolevylla.
Tassa

laitteella voi toistaa DivX tiedostot, DVD

Useimpien DVD-levyjen kuoressa on selvasti
nakyva maapallon kuva, jossa on yksi tai useampi
numero. Taman
numeron taytyy vastata DVDsoittimen aluekoodia tai levya ei voi toistaa.
Jos yritat toistaa DVD-levya, jolla on soittimen
koodista poikkeava aluekoodi, tv-ruudulle tulee
DivX viesti "Check Regional Code (Tarkista
aluekoodi)".

Etupaneeli/Takapaneeli
MIC 1/MIC 2

Liita mikrofoni liittimeen MIC 1 tai
MIC 2 tai

KUULOKE-liitin

kumpaankin.

STANDBY/ON

Levykelkka

Paina

STANDBY-ilmaisin

Palaa

punaisena,

vastaanotin

OPEN/CLOSE

kun

ja pida

(pois paalta).

tata

alhaalla noin 3

nappainta

sekuntia, ja valitse sitten syottolahde

painamalla

on

valmiustilassa

Johdanto

FUNC./PLAY

toistuvasti.

VOIMAKKUUS-saadin

Nayttoruutu

Kaukoanturi
USB

porttiin

MONO/ST./

Liita muistilaitteen

P./STEP

USB-porttiin.
(USB-muisti jne.)

STOP

TUNING(-/+)/
SKIP(.bb/BB>)

STRØMKABEL
KAIUTIN-liitannat
FM-antenttiliitin

OUTPUT
AV

(TO TV)
-LAHTOLIITIN

Liitanta

jossa

EURO

televisioon,
on

SCART-liitin.

L
AUDIO
R

AM-antenttiliitin

AUX IN AUDIO

Ala

koske

piikkeja.

takapaneelin

liittimien sisalla

Staattisen varauksen

vauroittaa laitetta

Input (L/R)-liitin

olevia

purkautuminen

voi

pysyvasti.
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OPEN/CLOSE

Kaukosaadin

Avaa

POWER

AUX
USB

(CD/DVD)

Multimediatiedostojen kaytto.

BAND

SLEEP

Valitse laitteen viritin

(FM- ja
AM-taajuusalueet)

0-9

ohjelmanumero

Aseta laite sammuttamaan
automaattisesti itsensa

numeronappaimet

Valitse

DIMMER

XTS pro

(DVD) tai
(CD).

DISPLAY

valikon

Viritetaan

TITLE

on.

saato.

PROG.
Hae esiin

ohjelmavalikko

tai

poistu

siita.

MEMO.

Syota

virittimeen radioasemien

taajuudet.

CLEAR

TYHJENNA: poista raitanumero
ohjelmavalikossa tai merkki

uudestaan.

MERKKIHAKU-valikossa.

MUTE
ZOOM

kaiun voimakkutta.

MIC

haluttu radioasema.

-

Kaiuttimien aanenvoimakkuuden

VOL.(V/v)

RDS

VOL.(V/v)

mikrofonin

ohjelma.

NIMIKE
Nayttaa levyn nimikevalikon, jos sellainen
VOLUME (+/-)

PAUSE/STEP ( X )
PLAY (B)
REPEAT
Toista uudestaan kappale, raita,
nimike, kaikki.
REPEAT A-B

Saataa

(vas/oik/ylos/alas)

TUN.(-/+) (b/B)

REVERSE/FORWARD SKIP
( . />)
STOP (x)

Saataa

NAYTTO

Valitse TV:n tai radion

taaksepain tai eteenpain.
ja taaksepaintoisto.

jakson

-

PRESET(v/V)

kayttonappain.

ECHO

(DVD).

valinnan valikossa.

Hyvaksyy

Hidastettu eteen-

Toistaa

kielen

ENTER

siita.

SCAN/SLOW(bb/BB)
Haku

TEKSTITYS

Valitsee vaihtoehdon valikosta.

MENU

DVD-levyn

-

tv-ruutunayton.

b/B/v/V

valinta

SETUP

poistu

tekstityksen

Tuo esiin

SOUND

asetusvalikkoa tai

Valitsee

Valitsee VIRTUAL-aanen

audiokanavan

Kayta

MERKKIHAKU-valikon.

VIRTUAL

AUDIO

Aanitilan

Nayttaa

SUBTITLE

kaytossa.

Valitsee audiotoiston kielen

MERKKI

SEARCH

*

ole

-

Merkitsee kohdan toiston aikanaarks.

luonnollisempaa ja
realistisempaa aanta.
upeasta aanivaikutelmasta.
ei(vat)

ajan

HIMMENNYS

MARKER

Kuuntele

nappain(met)

-

Painaminen muuttaa etupaneelin nayton
kirkkautta laitteen virran ollessa paalla.

kohtia.

Nauti

maaratyn

kuluttua.

palvelu tai
numeroituja

suoraan

tai valikon

(Z)

levykelkan.

valinta.

Syottolahteen

DVD
Valitse lahtolahde

sulkee

ja

herkkyytta.

RDS-valinnat.

Nayttaa
PTY
Aloita

haku.

tietyn PTY-tyypin

RETURN

-

PALUU

Poistaa asetusvalikon.

KAUKOSAATIMEN
Kohdista kaukosaadin

Etaisyys:
Kulma:

Noin 20 ft

KAUKOSAATIMEN

KAYTTOETAISYYS
kaukoanturiin

(6 m)

ja paina nappaimia.

Irrota

kaukoanturin edessa

Noin 30° kaikkiin suuntiin kaukoanturista

sen

PARISTOJEN

ASENNUS

takaa

edessa

paristokotelon
ja laita sisaan

AAA) paristoa

kuori kaukosaatimen

kaksi R03

ja

oikein

suunnattuina.

Vaara

Ala
6

kayta

sekaisin

vanhoja ja

uusia

paristoja. Ala

koskaan

kayta

sekaisin eri

tyypin paristoja (vakio,

alkaali

jne.)

(koko

Asennus
Liittaminen
Tee

ja

asetukset

televisioon

jokin seuraavista liitannoista

riippuen nykyisen

laitteistosi ominaisuuksista.

SCART-liitanta
Liita DVD-vastaanottimen EURO AV OUTPUT (TO
TV) -liittimesta scartkaapeli (T) television vastaaviin

Vihjeita

liittimiin.

Soitin voidaan liittaa
televisiostasi

monella tavalla

riippuen

ja niista laitteista, joita haluat
Kayta ainoastaan alla kuvailtuja

soittimeen liittaa.

Huomautus
Scart-tuloon ei tueta kuvaa.

liitantoja.
Teet liitannat

parhaiten lukemalla television,
stereo- ja muiden laitteiden

videonauhurin seka

kayttoohjeet

tarvittaessa.

Vaara:
Varmista, etta DVD/CD-vastaanotin
suoraan

on

liitetty

televisioon. Valitse televisioon oikea

videon sisaantulokanava.

Ala

Asenujatk

liita DVD/CD-vastaanotinta televisioon

videonauhurin kautta.
saattaa vaaristaa

Kopiointisuojausjarjestelma

DVD:n tuottamaa kuvaa.

TV takaa

SCART INPUT

T

L
AUDIO
R

DVD/CD-vastaanotin takaa
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Liittaminen

lisalaitteisiin

Lanka-antenniliitannat
Liita mukana toimitetut FM/AM-antennit radion

1. Liita videonauhuri AV IN -liittimiin.
2. Liita USB-muistin

(tai MP3-soittimen jne.) USBportti laitteen edessa olevaan USB-porttiin.
DVD/CD-vastaanotin edesta

Videonauhuri takaa

kuuntelua varten.
Liita AM-kehaantenni

AM-antenniliittimeen.

Liita FM-lanka-antenni FM-antennin liittimeen.

Huomautuksia:
Hairioiden

valttamiseksi
pida AM-kehaantenni
poissa DVD/CD-vastaanottimen ja muiden osien

AUDI

lahelta

AUDIO

USB-muisti, MP3-soitin (tai

AUDIO OUT

(L/R)

muistikortinlukija jne.)

Kayta
Pida

AUDIO

(L/R)

FM-lanka-antennin koko pituutta.
kytketty FM-lanka-antenni mahdollisimman

vaakasuorassa.

L

AUDIO
R

AM-kehaantenni

Poista USB laitteesta
1. Valitse

jokin toinen toimintotila tai paina STOPnappainta
(x) kahdesti perakkain.

2. Poista USB-lisalaite

sen

ollessa toiminnassa.

musiikkitiedostoja (MP3/WMA),
kuvatiedostoja (JPEG) ja DivX-tiedostoja.
Tama
laite ei voi kayttaa
USB HUBia.
Suositellut muistikortit

Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS),
Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC),
Memory Stick Pro (MS-Pro)
Yhteensopivuus: FAT 16, 32
Kayta ainoastaan suositeltuja muistikortteja.
Laitteita, jotka vaativat lisaohjelmien asennuksia
laitteen ollessa liitettyna tietokoneeseen, ei tueta.
Kaytettaessa
USB-kiintolevya muista liittaa
lisavirtajohto USB-kiintolevylle, jotta se toimisi
-

-

kunnolla.Aseman ensioosiointia tuetaan enintaan
saakka.

Jatkettuja osioita ei

tueta.

Jos USB-asemia
esitetaan
valinnan

on

kaksi tai enemman,

naytolla

asemakansio. Jos haluat kansion

jalkeen siirtya edelliseen valikkoon, paina

RETURN.

Digitaalikameraa ja matkapuhelinta
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L
AUDIO
R

Voit toistaa

ensioosioon

(mukana)

(mukana)

laitteesta.

Huomautuksia
Ala poista USB-laitetta

neljaan

FM-lanka-antenni

ei tueta

liitannat

Kaiutinjarjestelman
Yhdista

kaiutinjohdot kaiutinliitantaan.

Mahdollisimman

hyvan surround-aanen
kaiuttimien toiminta-arvoja
jne.).

saavuttamiseksi saada

(etaisyys,

taso

Keskikaiutin
Etukaiutin

Etukaiutin

(Oikea)

(Vasen)

Huomautuksia:

kaiutinjohdot vastaaviin liittimiin
laitteissa: + liittimeen + ja
liittimeen
Jos johdot
ovat painvastoin, aani vaaristyy ja bassot puuttuvat.
Jos kaytat etukaiuttimina alhaisella suurimmalla
syottoarvolla varustettuja kaiuttimia, saada
Liita varmasti oikeat

--

--.

voimakkuus huolellisesti valttaaksesi

kaiuttimien

ylikuormitusta.
Takakaiutin

Takakaiutin

(Oikea
surround)

(Vasen
surround)

Asenujatk

Bassokaiutin

Tietoja ferriittiytimesta
(VALINNAINEN)

1

Muista liittaa

ferriittiydin kaiutinkaapeleihin
(taman laitteen liittamiseksi).
hairioita.
Ferriittiydin voi vahentaa

Ferriittiytimen
1. Avaa
2. Kierra

2

liittaminen

ferriittiytimen pidake [a] tyontamalla.
bassokaiuttimien

3

kaapeli kerran yhden

Taman

ferriittiytimen ympari.
3.

Sulje ferriittiydin niin,

Huomautus

:

Liita

lahelle

ferriittiydin

johdon

tulee olla

etta

laitetta

se

mahdollisimman

naksahtaa.

lyhyt.
(ks.

kuva 3

ja kuvateksti).

80

mm
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Levytietojen katselu
tv-ruutunaytosta
voidaan nahda
Tv-ruutunaytossa
ladatusta levysta.
1.

Alkuasetukset
erilaisia

tietoja

Painamalla DISPLAY naet

tietoja toistosta.
Esitetyt tiedot riippuvat levytyypista tai toiston
painamalla v / V, ja
painamalla b / B.

Voit valita kohteen
valita asetuksia
Title

erilaisia

kohteille,

saatoja

Voit myos asettaa tekstityksen ja asetusvalikon kielen
monien muiden asioiden lisaksi. Kaikista asetusvalikon

tilasta.
2.

Asetusvalikosta voit tehda
kuten kuvalle ja aanelle.

muuttaa tai

(Track) Nayttaa
nykyisen nimikkeen (tai
raidan) numeron/nimikkeiden (tai raitojen)

kohteista

tietoja sivuilla

on

kokonaismaaran.
--

--

13.

Nain saat valikon esiin ja poistut siita:
Siirry asetusvalikkoon painamalla SETUP. Takaisin
aloitusnayttoruutuun paasee painamalla SETUP

toisen kerran.

--

Chapter Nykyisen kappaleen
numeron/kappaleiden kokonaismaaran.
Time
kuluneen toistoajan.
Nayttaa
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seuraavalle tasolle:

Siirtyminen

Paina B kaukosaatimessa.
takaisin edelliselle tasolle:

Siirtyminen

Paina b kaukosaatimessa.

--

Audio

--

Valitun audiotoiston kielen tai

audiokanavan.
Subtitle

Angle

--

--

Valitun

tekstityksen.

Peruskaytto
1.

Paina SETUP. Esiin tulee asetusvalikko.

2.

painamalla v / V,ja
siirry sitten toiselle tasolle painamalla B.
Ruudussa nakyvat valitun kohteen nykyiset
asetukset seka asetusvaihtoehto (-ehdot).
Valitse haluttu toinen vaihtoehto painamalla v / V,
ja siirry sitten kolmannelle tasolle painamalla B.
Valitse haluttu asetus painamalla v / V, ja vahvista
sitten valinta painamalla ENTER. Jotkut kohteet

Valitun katselukulman/kulmien

kokonaismaaran.
Sound

--

Valitun aanitilan.
3.

Huomautus
Jos mitaan

:

nappainta

sekuntiin, tv-ruutunaytto

ei

paineta

muutamaan

4.

haviaa.

Valitse haluttu vaihtoehto

vaativat lisatoimia.
5.

Palaa asetusvalikkoon

LANGUAGE

painamalla SETUP tai

PLAY.

(Kieli)
LANGUAGE
OSD

English

Disc Audio

Original

Disc Subtitle

Off

Disc Menu

Original

Move

Select

OSD

Valitse kieli asetusvalikolle

ja tv-ruutunaytolle.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Valitse

levyn aaniraidalle

(disc audio), tekstitykselle ja

valikolle haluamasi kieli.

Original Alkuperainen : Tarkoittaa alkuperaista
kielta, jolla levy tallennettiin.
--

Other

--

syottamalla

(Muu) : Valitse jokin toinen kieli
vastaava
numeronappaimilla

4-

numeroinen luku sivun 22 kielikoodien luettelosta.
Jos syotat

10

vaaran

kielen, paina CLEAR.

DISPLAY
DISPLAY
TV

16:9

Aspect

Display

Widescreen

Mode

Move

TV

Select

Aspect (TV:n kuvasuhde)
4:3

16:9
on

Valitse tama,

--

--

kun 4:3 vakiotelevisio
kun 16:9

Valitse tama,

on

liitetty.

laajakulmatelevisio

liitetty.

Display

Mode

(Nayttotila)

asetettavissa vain, kun tv:n
Nayttotila
kuvasuhteeksi on asetettu "4:3".
on

Letterbox
Nayttaa
yla- ja alareunassa
--

Panscan

--

Nayttaa

koko kuvaruudulla

Asenujatk

kuvan siten, etta kuvaruudun
on

palkit.

automaattisesti

laajakuvan
ja leikkaa pois osat, jotka eivat

sovi ruutuun.

11

AUDIO
Kullakin

5.1 Kaiutinasetukset

DVD-levylla

audiolahdolle

kayttamasi

Saada

on

monia erilaisia

vaihtoehtoja

soittimen AUDIO-vaihtoehdot
mukaiseksi.

aanentoistojarjestelman

Tee sisaanrakennetulle

1.

5.1 -kaiutinasetusten valikko tulee esiin

AUDIO

Select

Speaker Setup

DRC

On

Vocal

On

Speaker

Front L

Siz e

Small

Volume

0

dB

Distance

0

m

Test
Move

Off

Select
Select

Dynamiikka-alueen

saato

painamalla

ENTER.

AUDIO
5.1

5.1-kanavan surround-

dekooderille seuraavat asetukset.

(DRC)

Move

2.

Valitse haluttu kaiutin

mahdollisimman tarkkana ja todenmukaisena
esityksena digitaalisen audiotekniikan ansiosta. Saatat
kuitenkin haluta supistaa audioulostulon
dynamiikka-aluetta (kovimpien ja hiljaisimpien aanien
valista eroa). Silloin voit kuunnella elokuvan aanta

3.

Saada

4.

Vahvista valinta

alemmalla aanenvoimakkuudella

menettamatta

Valitse kaiutin,

selkeytta. Aseta DRC paalle
*1: vain Dolby Digital

ominaisuutta varten.

DVD* 1 tallennusmuodossa kuulet

tata

ohjelman aaniraidan

aanen

Return

painamalla

vaihtoehtoja nappaimilla

ENTER. Palaa

painamalla

Kaiuttimien valinta

jota haluat saataa.
(Etukaiuttimet
(vasen), keskikaiutin, etukaiuttimet (oikea),
takakaiuttimet (oikea) takakaiuttimet (vasen), ja
bassokaiutin)
Huomautus:

paalle vain silloin, kun toistetaan
monikanavaista karaoke-DVD-levya. Levyn

Dolby Digital lisenssisopimus kieltaa

karaokekanavat sekoittuvat normaaliin stereoaaneen.

b / B.

v / V / b / B.

edelliseen valikkoon.

Vocal
Aseta Vocal

Enter

eraat

kaiutinasetukset.

Koko
Koska kaiutinasetukset ovat kiinteat, et voi muuttaa
asetuksia.
Voimakkuus

Saada

valitun kaiuttimen aanenvoimakkuus

painamalla

1 / 2.

(-5dB

5dB)

~

Etaisyys
Liittaessasi

kaiuttimia DVD-soittimeen etaisyyden
(Distance) asetuksilla kerrotaan kaiuttimille, kuinka
pitkan matkan aani joutuu kulkemaan saavuttaakseen
kuuntelukohdan. Siten aanet
kohtaavat
Saada

kuuntelijan

kaikista kaiuttimista

samaan

aikaan.

valitun kaiuttimen

painamalla

b / B

etaisyys (Distance)
.(Et voi saataa
etu-/bassokaiuttimia)

Testi

Testaa kunkin kaiuttimen
Saada

signaalit painamalla
sopivaksi vastaamaan
tallennettujen testisignaalien

voimakkuus

jarjestelmaan

voimakkuuksia.
Vasen etu
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(V)

→

→

Oikea taka

→

Bassokaiutin

Keski

(O)

→

→

Oikea etu

Vasen taka

(V)

(O)

b / B.

Lukitus

Aluekoodi

(Kaytonvalvonta)
Rating

Unlock

Password

****

Area Code

US

koodi sivulla 22
1.

2.

Noudata edellisen luvun vaihetta 2.

3.

Valitse ensimmainen

Luokitus

Painamalla B,

tiettyjen sisallon mukaan luokitettujen DVDlevyjen toistamisen. Kaikilla levyilla ei ole luokitusta.
LOCK-valikosta

("Rating")

5.

seuraava

painamalla

ENTER.

OTHERS

nakyviin tulee kehotus valita

PBC

On

DivX(R) Registration

Select

ja paina ENTER. Syota salasana
ja paina ENTER salasanan
vahvistamiseksi. Jos teet nappailyvirheen
ennen
ENTER-nappaimen
painallusta, paina CLEAR
(Tyhjenna).
Syota

merkki

(Muut)

(Lukitus) -vaihtoehtoja

valitsemasi salasanan. Ellet ole viela

valinnut salasanaa,
salasana.

ja valitse

Vahvista aluekoodin valinta

OTHERS
LOCK

kayttaa
syottamalla

v / V.

nappaimilla

ja paina

sitten B.
2. Voit

merkki

v / V.

nappaimilla

Estaa

1. Valitse luokitus

ja paina sitten

Select

4.
-

Valitse "Aluekoodi" LOCK-valikosta
B.

Move

Rating

DVD-videolevya luokitettaessa kaytetyn alueen
luettelosta.
nakyvasta

Syota

LOCK

Asenujatk

salasana

uudelleen

3. Valitse luokitus valilta

1

-

8

nappaimilla

v / V.

Rating 1-8: Ykkosella (1) on vahiten toistorajoituksia
ja Kahdeksalla (8) on eniten toistorajoituksia.
Unlock

-

Move

Select

PBC

Aseta toistonhallinta

(PBC) paalle

(On) tai pois (Off).

On: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t

Avaa lukitus

toistetaan PBC:n mukaan.

Jos valitset lukituksen avauksen

(Unlock), Parental
Control -valvonta ei ole toiminnassa ja levyn voi

Off: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t

toistetaan

toistaa kokonaan.

painamalla ENTER ja
poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

4. Vahvista luokitusvalintasi

Password

(Lukitse) -valikosta Password
(Salasana) -vaihtoehto ja paina B.

VOD

-palvelusta. Saat lisatietoja

Valitse

nakyviin, kun painat
ENTER-painiketta Select (Valitse) -vaihtoehdon

(luokitus).

DivX(R) Rekisterointi-vaihtoehto ja paina

Rekisterointikoodi

videoelokuvia DivX

Rekisterointikoodin

ja

B.

tulee

vanha salasana. Anna sitten uusi salasana

avulla voit hankkia tai vuokrata
VOD

-palvelusta osoitteesta

www.divx.com/vod. Voit ladata videoelokuvat

se.

levylle toistettavaksi

poistua valikosta painamalla SETUP.

Jos unohdat salasanan

Jos unohdat salasanasi, voit
Paina SETUP

-

1.

ollessa valittuna.

3. Voit

(Video On Demand)

2.

Jos haluat muuttaa salasanan, paina ENTER, kun
Change (Vaihda) -vaihtoehto on korostettu. Anna
vahvista

poistaa sen seuraavasti:
(Asetukset). Nakyviin tulee Setup

(Asetukset) -valikko.
2.

VOD

osoitteesta www.divx.com/vod.

1. Valitse LOCK

1.

DivX

kayttoosi

videoelokuvia DivX

Salasanan voi muuttaa.

kuvatut vaiheen 2 toimet

Saat

tapaan kuin audio-CD:t.

samaan

Rekisterointi

rekisterointikoodin, jonka avulla voit vuokrata tai ostaa

(Salasana (turvakoodi))

2. Toista edella

DivX(R)

3.

Voit

tassa

poistua painamalla

laitteessa.

ENTER.

Huomautus:
Kaikki DivX

VOD

-palvelusta ladatut videoelokuvat

voidaan toistaa vain taman

laitteen avulla.

Syota kuusinumeroinen numerosarja "210499" ja
paina ENTER. Salasana poistetaan.
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Kaytto
Perusominaisuudet
Toiminnot

Nappaimet
Z

(OPEN

X

(PAUSE)

/

CLOSE)

Avaa

Levyt

ja sulkee levykelkan.

Tauota toisto

painamalla

Toista kuva kuvalta
SKIP

(.

/

>)Valitse

X toiston aikana.

painamalla toistuvasti

X.

tai

kappale/raita
palaa nykyisen
kappaleen/raidan alkuun painamalla SKIP (. tai >)
toiston
aikana.
lyhyesti
seuraava

Palaa edelliseen
.

SCAN

(m

/

kappaleeseen/raitaan painamalla SKIP
lyhyesti kahdesti.

M)Valitse haluttu skannausnopeus painamalla
SCAN (m tai M) toistuvasti toiston aikana.
DVD : 5 askelta (X2, X4, X8, X16, X100)
DivX -levyt, Video CD : 4 askelta (X2, X4, X8, X16)
WMA/MP3, Audio CD : 3 askelta (X2, X4, X8)

REPEAT

Valitse haluttu uudestaantoistotila

painamalla toiston

aikana toistuvasti REPEAT.
DVD Video

levyt: kappale/nimike/ei

Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA

levyt:

kappale/nimike/ei
A-B

jokainen nappaimen A-B painallus valitsee
ja kohdan B seka toistaa jakson kohdasta A
(alkukohta) kohtaan B (loppukohta).
Voit poistua painamalla REPEAT A-B.

Toiston aikana
kohdan A

ZOOM

Toiston tai taukotilan aikana ZOOM-toiminto suurentaa
videokuvaa

Siirry

(3 askelta).

suurennetussa kuvassa eri kohtiin

nappaimilla

bBvV.
TITLE

Jos

DVD MENU

Levyn valikko tulee nakyviin.

(SUBTITLE)
(Audiokieli)

nykyiseen DVD-levyyn liittyy valikko, se tulee
nakyviin. Jos valikkoa ei ole, se ei tule nakyviin.

Voit valita

tekstityskielen painamalla SUBTITLE (Tekstitys)
-painiketta toistuvasti toiston aikana.
Voit vaihtaa aanen
toistuvasti AUDIO

(Audiokanava)
SLOW

kielta toiston aikana

painamalla

(Aani) -painiketta.

Voit kuunnella eri audiokanavia

(STER., VASEN tai
OIKEA) painamalla toiston aikana toistuvasti AUDIO.
Taukotila, valitse haluttu nopeus painamalla SLOW

(m tai M).
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) tai T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
Video CD : T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
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Lisatietoja yleisista ominaisuuksista:
Jos

Viime kohtauksen muisti

kappaleen/raidan uudestaantoiston aikana
painat SKIP HYPPY (>), uudestaantoisto

Tama

peruuntuu.

vaikka

Zoom-toiminto ei ehka toimi

soittimesta virran. Jos lataat soittimeen

-

joillakin DVD-levyilla.
A-B uudestaantoisto on kaytettavissa
vain
nykyisessa kappaleessa/raidalla.

soitin muistaa viimeisen katsotun

viimeisen kohtauksen. Kohtaus

poistat levyn soittimesta tai katkaiset
levyn, jonka

kohtaus

on

muistissa, kohtaus haetaan esiin

automaattisesti.

Huomautus:

Lisaominaisuudet

Tama

soitin ei muista

soittimesta virran

Aikahaku

Aloittaa toiston mista tahansa valitusta

levyn

ajankohdasta.
1.

Paina toiston aikana DISPLAY. Aikahakulaatikko
kuluneen

nayttaa
2.

3.

toistoajan.

Vallitse kellokuvake
tulee "-:--:--".

Syota

painamalla

v / V

ja nayttoon

vasemmalta oikealle halutun aloitushetken

tunnit, minuutit ja sekunnit. Jos syotat vaaria
numerot painamalla
numeroita, poista syottamasi
CLEAR.
4.

Syota

levyn
sailyy muistissa,

Jarjestelman

painamalla ENTER. Toisto alkaa valitusta
ajankohdasta automaattisesti
.

valinta

Sinun taytyy valita televisiollesi sopiva
kuvajarjestelma. Jos nayttoruutuun tulee viesti NO
DISC, paina ja pida alhaalla etupaneelissa tai
kaukosaatimessa
P./STEP yli 5 sekuntia, jolloin voit
valita kuvajarjestelman
(PAL, NTSC).
Jos valittu jarjestelma ei sovi yhteen televisiosi
kanssa, normaali varikuva ei ehka toistu ruudussa.
NTSC:

kun DVD/CD-vastaanotin
Valitse tama,
liitetty NTSC-televisioon.

on

PAL:

kun DVD/CD-vastaanotin
Valitse tama,
liitetty PAL-televisioon.

on

sitten oikeat numerot.

Vahvista

levyn kohtausta, jos katkaiset
kuin aloitat levyn toiston.

ennen

Merkkihaku
Marker-merkin

syotto

Voit aloittaa toiston enintaan
tallennetusta kohdasta.

Syota

yhdeksasta muistiin
merkki painamalla

MARKER

levyn halutussa kohdassa. Merkki-kuvake
toimenpiteen
voit syottaa
enintaan yhdeksan merkkia.
tulee tv-ruudulle hetkeksi. Toistamalla

Merkityn

kohtauksen haku esiin tai

1.

Toiston aikana

2.

Valitse haettava tai

paina
ilmestyy merkkihakuvalikko.
painamalla

3.

poisto

SEARCH. TV-ruudulle

poistettava merkkinumero

10 sekunnin kuluessa b / B.

Toisto alkaa

merkitysta kohtauksesta painamalla
paina CLEAR, ja merkkinumero
pyyhkiytyy pois luettelosta.
ENTER. Tai

4.

Voit toistaa minka

syottamalla

merkityn kohdan tahansa

sen numeron

merkkihakuvalikkoon.

Ruudunsaastaja
Ruudunsaastajakuva

ilmestyy,

kun

jatat

DVD-

soittimen seis-tilaan noin viideksi minuutiksi.
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Aani-CD-levyn

tai MP3-tiedoston

Ohjelmoitu

toistaminen
Tama

laite voi toistaa aanta

tiedostoja sisaltavia

Ohjelmointitoiminnolla voit tallentaa milta levylta
suosikkiraitojasi soittimen muistiin.
Ohjelmassa voi olla enintaan 300 raitaa.

tahansa

tai MP3- tai WMA-

levyja.

1.

MP3-, WMA- tai aani-CD-levy
Kun asetat laitteeseen MP3- tai

sisaltavan

tai

aani-CD-levyn,

Laita

levy sisaan.
MP3/WMA-levyt:

Audio CD tai

WMA-tiedostoja
2.

televisioruutuun tulee

valikko. Painamalla v / V voit valita raidan tai
tiedoston. Voit aloittaa toiston painamalla PLAY

Valitse raita kohdasta "List",

paina sitten PROG.
(Add)" ja sijoita valittu raita
"Program"-luetteloon painamalla ENTER.

tai valitse kuvake

(TOISTA) tai ENTER. Voit kayttaa erilaisia
toistotoimintoja. Lisatietoja on sivuilla 14.
1/12

0:00:00

Audio CD

1/104

MP3

List

Program

Track1

Music Folder 2

Track3

3.

Music Folder 3

Track4

Music Folder 4

Track5

Music Folder 5

Track6

Music Folder 6

Track7

Music Folder 7

Track8

Music Folder 8

"

( Add All)"-kuvake ja

4.

seuraavalle sivulle

Jos CD:lla

on

seka

painamalla

MP3/WMA-tiedostoja

etta

on

5.

Painamalla TITLE korostuu

MUSIC tai PHOTO valikon

painamalla PLAY tai ENTER. Toisto
jarjestyksessa, jossa ohjelmoit raidat.
Toisto pysahtyy, kun kaikki ohjelmaluettelon raidat
Aloita toisto
alkaa siina

MENU.

JPEG-tiedostoja, voit vuorotella MP3/WMA- ja
JPEG-valikon valilla.

Valitse "List"-listasta raita, ja sijoita sitten valittu
raita "Program"-ohjelmaluetteloon painamalla
MENU.

Vihjeita:

sana

Valitse

Program

Music Folder 1

Track2

Siirry

raitoja levylle.

sitten ENTER.

paina

JPEG

List

"

Huomautus:
Voit lisata

0:00:00

toisto

toistettu kerran.

Palaa

ohjelmoidusta toistosta normaalitoistoon
(tai MP3/WMA)
luettelosta, ja paina sitten PLAY.

valitsemalla raita AUDIO CD

ylareunassa.

Taman

soittimen kanssa yhteensopivien MP3 / WMA
levyjen rajoitukset ovat:
Naytteitystaajuus: rajoissa 32 48 kHz (MP3), rajoissa
24 48 kHz (WMA)
Siirtonopeus: rajoissa 32 320 kbps (MP3),
40 192kbps (WMA)
S oitin ei kykene lukemaan MP3/WMA-tiedostoa, jonka
tarkennin ei ole ".mp3" / "wma".
CD-R:n fyysinen formaatti tulee olla ISO 9660
Jos tallennat MP3/WMA-tiedostoja ohjelmalla, joka ei
(esim. Direct-CD),
kykene luomaan tiedostojarjestelmaa
MP3 / WMA-tiedostoja on mahdotonta toistaa.
Suositamme, etta kaytatte Easy-CD Creator:ia, joka luo
levylle ISO 9660 tiedostojarjestelman.
T iedostonimien tulee olla enintaan
8-merkkisia ja niissa
tulee olla tarkennin .mp3 tai .wma.
N iissa ei saa olla erikoismerkkeja, kuten / ?. : < > l jne.
tulee olla alle 999
Levyn tiedostojen kokonaismaaran
-

-

raidat uudestaan

Ohjelmoidut
1.

levyn toiston aikana REPEAT.
Uudestaan-kuvake ilmestyy.

2.

Valitse haluttu uudestaantoistotila

-

Paina

-

-

*

Tama

DVD/CD-soitin edellyttaa

mahdollisimman hyvan
levyjen ja tallenteiden
standardeja. Tehdastallenteiset

DVD-levyt

teknisia

tehdaan

ALL

:

:

toistaa uudestaan

toistaa uudestaan

nykyisen raidan
ohjelmoidun listan kaikki

raidat.
Off
Raidan

(Ei nayttoa): ei toista uudestaan.
poistaminen ohjelmaluettelosta

1.

Valitse

vVraita, jonka haluat poistaa
nappaimilla
ohjelmaluettelosta.

2.

Paina CLEAR. Tai, valitse ikoni
(Delete)" ja
poista valittu raita ohjelmaluettelosta painamalla

"

ENTER.

toistolaadun saavuttamiseksi
vastaavan eraita

TRACK

"

.

painamalla

REPEAT.

Pyyhi muita raitoja luettelosta toistamalla
toimenpide.

automaattisesti naihin standardeihin.

Tallennukseen

sopivia levyformaatteja on useita erilaisia
(mukaan
WMA-tiedostoja sisaltavat CD-R
niilta
levyt), ja
edellytetaan eraita ennalta maarattyja
seikkoja (ks. edella) yhteensopivan toiston varmistamiseksi.
lukien MP3 tai

Asiakkaiden tulee

-

ohjelmaluettelon poistaminen
v / V

"

(Del all)", ja paina sitten

huomioida, etta MP3 / WMA-

tiedostojen ja musiikin lataamiseen internetista
tarvitaan lupa. Yhtiollamme
ei ole mitaan
oikeuksia
sellaisen luvan myontamiseen.
Lupa tulee aina hankkia
tekijanoikeuksien omistajalta.
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Koko

Valitse nappaimilla
ENTER.

Huomautus:

Ohjelmat tyhjennetaan
pois.

myos silloin, kun levy

otetaan

katselu

JPEG-levyn
Tama

laite voi toistaa

Siirtyminen

JPEG

levyja, joilla

on

JPEG-tiedostoja.

Ennen kuin toistat JPEG-tallenteita, lue huomautukset

tai edelliseen tiedostoon

seuraavaan

SKIP

(. tai >)

painamalla

kun katselet kuvaa.

Kuvan kierto

JPEG-tallenteista oikealla.
1.

toiseen tiedostoon

Siirry

Kierra kuvaa

myotapaivaan
painamalla kuvan nayton

Aseta

levy paikalleen ja sulje levykelkka.
Tv-ruutuun ilmestyy PHOTO-valikko.

tai

vastapaivaan

aikana b / B

.

Zoom

PHOTO

List

Preview

Joka kerta

JPEG Folder 1
JPEG Folder 2

painaessasi ZOOM
jarjestyksessa.

asetus muuttuu

seuraavassa

JPEG Folder 3
JPEG Folder 4

Zoom

JPEG Folder 5
JPEG Folder 6

on

y

Zoom ei

JPEG Folder 7

painamalla v/B/M.
Pienenna videokuvaa painamalla V/b/m.

Suurenna videokuvaa

JPEG Folder 8

2.

Valitse kansio
ENTER.

painamalla

v / V,

ja paina sitten

Esiin tulee luettelo kansion tiedostoista. Jos olet
tiedostoluettelossa

luetteloon, kayta

ja paina
3.

v / V,

ENTER.

Jos haluat katsella
tiedosto
PLAY.

ja haluat palata Kansionappaimia

kaukosaatimen

nappaimilla

tiettya tiedostoa, korosta
v / V, ja paina ENTER tai

Tiedoston katselu alkaa. Jos haluat tiedoston
katselun aikana

siirtya edelliseen valikkoon
(JPEG-valikko), paina RETURN.

480p, jos tarkkuudeksi

on

asetettu 1080i. Voit muuttaa

Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja maarasta
pitka aika levyn
sisallon lukemiseen. Jos et nae kuvaruutunayttoa
muutaman minuutin kuluttua, jotkut tiedostoista
ovat liian suuria
pienenna JPEG-tiedostojen
resoluutio alle 2 M pikselin esimerkiksi 2760 x
2048 pikseliin ja polta toinen levy.
DVD/CD-soittimelta saattaa kulua

----

levyt saattavat olla yhteensopimattomia
levyn erilaisen tallenneformaatin tai levyn kunnon
johdosta.
Varmista, etta
ovat

Vihjeita:
Diaesityksen nopeudelle

nelja

on

vaihtoehtoa:

:

Nopeus painikkeilla

vVbB.Valitse sitten

haluamasi vaihtoehto

painikkeilla

b / B

ja paina

ENTER.

nopeuden
kaytossa.

valinta

on

"pois paalta",

diaesitys

Jos

.jpeg,

valittujen tiedostojen tarkentimet
kopioit ne CD-koosteeksi.

kun

tiedostojen tarkentimina on ".jpe" tai .jpeg",
niiden tarkentimiksi ".jpg".

nimea

Hidas,>> Tavallinen,>>> Nopea, ja II pois paalta.

Jos

JPEG-

Jotkut

tarkkuudeksi 720p tai 480p.

kayttoon

yhteensopivien

ovat:

Levyn tiedostojen ja kansioiden kokonaismaaran

Katseltaessa JPEG-tiedostoa tarkkuudeksi muuttuu

Korosta

soittimen kanssa

levyjen rajoitukset

tulee olla alle 999.

Huomautus

>

Taman

ei ole

Tama

DVD-soitin ei

kykene lukemaan

Kayt o

tiedostonimia, joiden tarkennin ei ole ".jpg". Silti
tiedostot

nakyvat

Windowsin selaimessa JPEG-

kuvatiedostoina.

Diaesitys
Korosta Slide Show

(Diaesitys) nappaimilla

vVbB, ja paina sitten ENTER. (Et voi muuttaa

tarkkuutta)
Pysaytyskuva
1. Paina diaesityksen aikana PAUSE/STEP. Soitin
siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
2.

Palaa

diaesitykseen painamalla

PLAY tai

paina

PAUSE/STEP uudelleen
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toisto

DivX-elokuvalevyn
Talla
1.

Taman

DVD/CD-soittimella voit toistaa DivX-levyja.

soittimen kanssa

levyjen rajoitukset

levy ja sulje levykelkka. Tvilmestyy MOVIE-elokuvavalikko.

Laita sisaan

DivX-tiedoston

ruutuun

(tarkkuus)
pikselia.

yhteensopivien

oleva resoluutio

kaytettavissa

alle 800x600

on

DivX-

ovat:

(L

x

K) kuvapistetta eli

MOVIE

DivX-alanimikkeen tiedostonimeen mahtuu 45

0:00:00

List

merkkia.

Movie Folder 1
Movie Folder 2
Movie Folder 3

Jos DivX-tiedostossa

Movie Folder 4
Movie Folder 5

koodi,
"_".

Movie Folder 6
Movie Folder 7
Movie Folder 8

?J

Valitse kansio painamalla
V, ja paina
sitten ENTER. Esiin tulee luettelo kansion
tiedostoista. Jos olet tiedostoluettelossa

ja
palata Kansio-luetteloon, korosta
v / V, ja paina
kaukosaatimen
nappaimilla

nayttokuvan tuorestusnopeus on yli 30
sekunnissa, tama laite ei ehka toimi

Jos tallennetun tiedoston videoaudiorakenne ei ole

tule

Sopivat

DivX-tiedostot

".mpg ", ".mpeg ",

".divx"

Jos haluat katsella

3.

Undertitelformat der kan
?

tai PLAY.

painamalla STOP.

Poistu

4.

Vihje:
Siirry

seuraavalle sivulle

Jos CD:lla

painamalla

afspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub (*.sub).

MENU.

MP3/WMA-tiedostoja, JPEG ja MOVIEtiedostoja, voit vuorotella valikkojen MUSIC, PHOTO ja
valilla.
Painamalla TITLE korostuu sana MUSIC,
MOVIE
PHOTO tai MOVIE valikon ylareunassa.
on

Sopivat
?

Valitse "SUBTITLE ON"

painamalla

ENTER

joka

ennen

DivX-tiedoston toistamista

ja

-

vain

-

muistikortilla ei voida toistaa.

VIRTUAL-naennaisaanta

ei voi saataa

DivX-

tiedoston toiston aikana.

Huomautus
Jos

DivX-tekstitysten

-

-

Mikrofoni ei toimi toistettaessa DivX-tiedostoa.

Aanitilaa

audioformaatit

"AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
Naytteitystaajuus: rajat 32 48 kHz (MP3),

rajoissa 24 48 kHz (WMA)
Siirtonopeus: rajoissa 32 320 kbps (MP3),
40 192 kbps (WMA)

kerran.

Kun tekstityskielia on enemman kuin kaksi,
alkuperainen tekstitys on kaytettavissa.

DivX-tiedostoja

koodekkiformaatit

"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",
"MP43 ", "3IVX ".

Sopivat
Huomautuksia:

katselusta

tekstitys ei nay oikein toiston aikana, paina ja pida
alhaalla S-TITLE noin 3 sekuntia, ja valitse sitten toinen
kielikoodi painamalla toiston aikana S-TITLE, kunnes
tekstitys nakyy oikein.
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ja
lomitettua, ei lahtoon

videota tai audiota.

joko
?".avi ",

tiettya tiedostoa, korosta
v / V, ja paina ENTER
tiedosto nappaimilla

on naytettavaksi
mahdoton
alleviivausmerkilla
naytossa

normaalisti.
?

haluat

ENTER.

os

esitetaan

kuvaa

v /

2.

se

Radioasemien
Voit esiavirittaa
virittamista

saadetty
1.

2.

50 FM-asemaa

ja AM-asemaa. Ennen

varmista, etta aanenvoimakkuus

pienimmilleen.

Kun sitten

1.

painat FM/AM(MW),

niin

kunnes

Viimeksi kuunneltu

joka kerta

FM

ja pida painettuna TUN.(-/+)
sekuntia, kunnes taajuusilmaisin alkaa muuttua, ja
vapauta nappain sitten.
kun DVD/CD-vastaanotin

6.

in

asema

viritetty.

painamalla

Joka

virittyy

3.

Saada

asemaan

kerrallaan.

voimakkuus kiertamalla

VOLUME-nuppia
etupaneelissa tai painamalla toistuvasti VOLUME
tai

Nain

PROG/MEMO.

painalluksella DVD/CD-vastaanotin virittyy yhteen

esiasetettuun

-

kaukosaatimessa.

suljet

radion

Sammuta DVD/CD-vastaanotin

naytossa.

painamalla POWER(DVD/CD,

muu

PRESET +/- kaukosaatimessa.

painiketta tai valitse joku
AUX, USB).

Paina kaukosaatimessa

Esivirittamattomien

radioasemien kuuntelu

Valitse haluamasi

Asema

7.

vilkkuu

asema

Valitse haluamasi

+

Paina kaukosaatimessa

tulee FM tai

PRESET +/- toistuvasti.

asemaan.

5.

2.

noin kaksi

Esiviritysnumero

(ks. "Radioasemien esiviritys" vasemmalla).

Paina BAND, kunnes nayttoon

AM(MW).

AM vaihtuvat vuorotellen.

Paina

Skannaus pysahtyy,

4.

Esivirita ensin radioasemat DVD/CD-vastaanotin
muistiin

on

Paina toistuvasti BAND kaukosaatimessa,
nayttoikkunaan tulee FM tai AM(MW).

ja
3.

Radion kuuntelu

esiviritys

on

esiviritysnumero painamalla
PROG/MEMO uudelleen.

tallennettu.

Virita kasin tai automaattisesti vaiheessa 2.

Tallenna muita asemia toistamalla vaiheet
3--6.

Viritys kasin: paina TUN.(-/+) toistuvasti.
Virita automaattisesti
TUN.

Virittaminen

toimintatila

asemaan, jonka signaali on heikko
manuaalisesti painamalla vaiheessa

Virita

asema

TUN.

( -/+) toistuvasti.

Nain

painamalla etupaneelissa
(-/+) noin kaksi sekuntia.

valitset

esiviritetyn

radioaseman

suoraan

Voit valita

Poista kaikki asemat muistista
Paina

etupaneelissa ja pida alhaalla PROG/MEMO
ja "ERASE ALL" ilmestyy
nayttoon, ja paina sitten PROG/MEMO uudelleen,
asemat on poistettu.
noin kaksi sekuntia

esiviritetyn radioaseman suoraan
kaukosaatimen
kayttamalla
numeronappaimia.
Esimerkiksi kuunnellaksesi esiviritettya asemaa 4,
Kuunnellaksesi esiviritettya
paina 4 kaukosaatimessa.
1 ja sitten 9 (3
asemaa 19, paina kaukosaatimessa
sekunnin kuluessa).
Tiedoksi

vahingossa siirtynyt tilaan "ERASE ALL"
(Tyhjaa kaikki), etka halua tyhjentaa muistia, ala
Muutaman sekunnin
paina mitaan nappainta.

Jos olet

kuluttua "ERASE ALL"

ja nayttoon

sammuu

naytosta

itsekseen

tulee normaalitila.

Tiedoksi
Kun kaikki asemat

on syotetty, nayttoon
tulee hetkeksi
ja sitten esiviritysnumero vilkkuu. Muuta
esiviritysnumeroa tekemalla vaiheet 5-6 kuten ylla.

Jos

FM-ohjelmassa on halya,
etupaneelissa MONO/ST. niin, etta "ST."
Stereovaikutelma puuttuu, mutta
poistuu naytosta.
Paina

vastaanotto paranee. Palauta stereovaikutelma

painamalla painiketta uudelleen.
Paranna vastaanottoa

Kohdista antenni uudelleen.

viesti FULL,
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RDS:n

Tassa
laitteessa on RDS (radion datajarjestelma),
joka toimittaa monenlaista tietoa FM-radioon.
oleva RDSNykyaan monissa maissa kaytossa
jarjestelma lahettaa aseman tunnuksen tai
verkkotietoja, kuvauksen aseman ohjelmatyypeista
tekstiviestina, muita tietoja asemasta tai
musiikkivalikoimista seka oikean kellonajan.

RDS:N VIRITYS
FM-asema on viritetty,
RDS-tietoja lahettava
laite nayttaa
automaattisesti aseman tunnuksen ja
RDS-ilmaisin syttyy naytossa
samoin kuin ilmaisimet
RDS-palvelun ohjelmasta (PS), ohjelmatyypin
tunniste (PTY), Radiotext (RT) ja kelloaika (CT), jos
niita lahettaa.

RDS-nayton

vaihtoehdot

RDS-jarjestelmassa
monenlaista tietoa

voidaan lahettaa
aseman

hyvin
virittyessa tulevan

alkutunnuksen lisaksi. Tavallisessa RDS-toiminnassa
nahdaan
aseman nimi, lahetysverkko tai
naytossa
RDS voi
kutsukirjaimet. Painamalla kaukosaatimessa
selata erilaisia tietotyyppeja seuraavassa
jarjestyksessa:

(PS

TAAJUUS

PTY

PS

RT

CT)

(Ohjelmapalvelun nimi)- Kanavan
naytetaan
naytossa.
PTY
nimi

(PTY)

RDS-jarjestelman suuri etu on sen kyky koodata
ohjelmia ohjelmatyyppikoodeilla (PTY), jotka
ilmaisevat lahetettavan
aineiston tyypin. Seuraavassa
luettelossa ovat PTY-lyhenteet selityksineen.

Kun

asema

haku

Ohjelmien

kaytto

nimi

(Ohjelmatyypin tunniste)- Ohjelmatyypin
naytetaan
naytossa.

NEWS

Uutisia

AFFAIRS

Ajankohtaista

INFO

Tieto-ohjelmia

SPORT

Urheilua

EDUCATE

Koulutus

DRAMA

Kuunnelmia

ja opiskelu

CULTURE

Kulttuuria

SCIENCE

Tiedeohjelmia

VARIED

Vaihtelevaa

POP M

Populaarimusiikkia

puheohjelmaa

ROCK M

Rockmusiikkia

EASY M

Leppoisaa kuuntelumusiikkia

LIGHT M

Kevytta klassillista

CLASSICS

Klassillista musiikkia

OTHER M

Muuta musiikkia

WEATHER

Saatietoja

FINANCE

Talousohjelmia

CHILDREN

Lastenohjelmia

SOCIAL

Sosiaalialaa

RELIGION

Uskonnollisia

lahetyksia
Kuulijat soittavat -ohjelmia

PHONE IN

RT

TRAVEL

Matkailua

radioaseman lahettamia

LEISURE

Vapaa-aika ja harrasteet

JAZZ

Jazzmusiikkia

COUNTRY

Kantrimusiikkia

NATION M

Kansanmusiikkia

(Radiotext)- "Tekstiviesti" sisaltaa
erikoistietoja. Huomioi,
etta tata viestia saattaa joutua vierittamaan
naytossa,
jotta sen voisi lukea kokonaan.
CT

(Kanavan antama kellonaika)- Antaa laitteelle
oikean kellonajan, joka naytetaan
naytossa.
Huomautus
Kaikki RDS-asemat eivat laheta

kaikkia naista

lisatiedoista. Jos valittua tilaa vastaavaa tietoa ei
tulee viesti PTY NONE, RT NONE,
laheteta, nayttoon
CT NONE, PS NONE.

OLDIES

Ikivihreita

FOLK M

Kansanmusiikkia

DOCUMENT
TEST

Dokumenttiohjelmia
Asemahalytyksen testiviesti

ALARM 1

Hatalahetystietoja

Voit etsia

tiettya ohjelmatyyppia (PTY) noudattamalla

seuraavia vaiheita:
1.
2.

Valitse FM-tila

Paina kaukosaatimessa
viimeksi

kaytossa

Valitsehaluttu PTY-tila

4.

Na

r

Haku

PTY

er

BAND.

PTY

ja nayttoon

tulee

ollut PTY.

3.

Laite
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painamalla

painamalla toistuvasti

valgt, tryk pa TUN.(-/+).

siirtyy automaattiseen hakutilaan.
pysahtyy laitteen virittyessa asemaan.

PTY.

XTS/XTS pro

Uniajastinasetukset
Voit asettaa DVD/CD-vastaanottimen sammuttamaan
itsensa
1.

2.

maaratyn

painaessasi XTS pro -nappainta,
jarjestyksessa.

painamalla

SLEEP

XTS ON

-painiketta.

NORMAL

→

SLEEP-ilmaisin ja aika tulevat nayttoon.

XTS-P ON

Joka kerta

LG-teknologian

painaessasi SLEEP-nappainta,
seuraavassa jarjestyksessa.

SLEEP180→150→120→90→80→70→60→50→40→

luo

live-aanilahteen

vaikutelman

XTS ON

Huomautus

jaljella olevan ajan

ennen

Toistettaessa elokuvaa, jossa bassoaanet
ovat
muuhun musiikkiin nahden heikot, tama
korostaa

kuin DVD/CD-

vastaanotin sammuu.
Paina SLEEP. Jaljella oleva aika tulee nayttoon.

bassokaiuttimen aanen

(Himmennys)

luo

suuren

takakaiuttimista samoin kuin etukaiuttimista.

Huomautus

paalla.

:

Tila XTS

kytkeytyy tilapaisesti pois vaihdettaessa tilasta
CH tilaan 5.1 CH, ja tulee kayttoon
vaihdettaessa

2.1

toistuvasti.

DIMMER-nappainta

vaikutusta.

Tilassa 2 CH BYPASS tama

tilavaikutelman toistamalla aanilahteen

Tama toiminto vaikuttaa nayttoon
ja LEDvoimakkuusilmaisimeen laitteen virran ollessa
Paina

ainutlaatuinen aanenlaatu

hyvan aanen soinnin, jolla voit
toistaa alkuperaisen aanen taydellisena ja saada

30→20→10→OFF

Dimmer

XTS-P ON...

→

mahdollisimman

asetus muuttuu

Voit tarkistaa

asetus

muuttuu seuraavassa

ajan kuluttua.

Aseta haluttu aika

Joka kerta

takaisin tilaan 2.1 CH.

Mute

(Mykistys)

NORMAL
XTS-P

Mykista laite painamalla MUTE.
Voit

mykistaa
puhelimeen: "MUTE"-ilmaisin

Kuulokeliittimen

vilkkuu

naytossa.

aseta

kaytto

Kytke stereokuulokkeiden pistoke ( 3,5 mm)
PHONES-kuulokeliittimeen.

Kaiuttimet

kytkeytyvat

kuulokkeiden

tyonnat

Syottolahteen
Voit

kun

automaattisesti

ja XTS -tilan viritys pois

VIRTUAL-naennaisaani

laitteen esimerkiksi vastataksesi

pois paalta,
(ei mukana) pistokkeen liittimeen.

NAENNAIS-aanitehoste

painamalla

VIRTUAL.

Lahde

Naytto

Vaikutelma

2.1 kan.

VIRTUAL

3D STEREO

5.1 kan.

VIRTUAL

Monikanavainen aani

3D STEREO

Tosiaikainen kolmiulotteinen

aanenhahmonnusteknologia stereolahtein,
optimoitu stereokaiuttimille. Kuuntelijat saavat
kokea hammastyttavia
naennaissurround-

valinta

videonauhureita tai muita laitteita

kayttaa
liitettyina liittimiin AUX IN, EURO AV. Katso lisatietoja
kaytosta ko. laitteiden mukana tulleista kayttoohjeista.

vaikutelmia omilla multimediasoittimillaan

Valitse haluttu

Monikanavainen aani

kaukosaatimessa

syottolahde

painamalla

toistuvasti AUX IN

Joka kerta

painaessasi nappainta
seuraavassa jarjestyksessa:
AUX

:

valitaan

analoginen signaali

TV-AUDIO: valitaan television

Monikanavainen aani

liittimista AUX IN

liittimesta.

Huomautus
Voit myos

joten tama tila tarjoaa
elamyksen, jossa kuulija tuntee olevansa aanen
keskella ja kuulee aanen yksityiskohdat.

(L/R).

SCART-

valita syottolahteen
painamalla
Paina ja pida tata
etupaneelissa FUNC.-nappainta.
alhaalla noin 3 sekuntia, ja valitse sitten
nappainta
syottolahde
painamalla toistuvasti.

5.1 kanavaa tuntumaan

10.1 kanavan aanelta,

toimintotila vaihtuu

aanisignaali

(naennaissurround)
saa

Aanitila
Voit kuunnella surround-aanta
helposti valitsemalla
sen ohjelman
jonkin esiohjelmoiduista aanikentista
mukaan, jota haluat kuunnella.(vain 2-kan. aanella)
BYPASS
ON STAGE
STUDIO
CLUB
THEATER 1
PL ll MOVIE
CHURCH
PL ll MUSIC
PL ll MTRX
BYPASS...
→

→

→

→

→

→

→

→

HALL

→

→

Huomautus
Aloitusaanitila

on

ohitus eli BYBASS.
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Kielikoodit
Tasta

luettelosta voit syottaa

haluamasi kielen seuraaviin alkuasetuksiin:

Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Koodi

Kieli

Koodi

Kieli

Koodi

Kieli

Koodi

Kieli

abhaasi

6566

fidji

7074

lingala

7678

singaleesi

8373

afari

6565

suomi

7073

liettua

7684

slovakki

8375

afrikaans

6570

ranska

7082

makedonia

7775

sloveeni

8376

albania

8381

friisi

7089

7771

somali

8379

ameharik

6577

7176

7783

espanja

6983

arabia

6582

galitsia
georgia

7565

madagassi
malaiji
malajalam

7776

sudan

8385

armenia

7289

saksa

6869

malta

7784

suaheli

8387

assami

6583

kreikka

6976

maori

7773

ruotsi

8386

aymara

6588

eskimokieli

7576

marati

7782

tagalog

8476

azeri

6590

7178

moldavi

7779

tadzik

8471

bashkiiri

6665

guarani
gujarati

7185

mongoli

7778

tamili

8465

baski

6985

hausa

7265

nauru

7865

tataari

8484

bengali, bangla

6678

heprea

7387

7869

telugu

8469

bhutani

6890

hindi

7273

7879

thai

8472

bihari

6672

unkari

7285

7982

tiibetti

6679

bretoni

6682

islanti

7383

8065

6671

indonesia

7378

8083

tigrinja
tonga

8473

bulgaria
burma

7789

interlingua

7365

7065

turkki

8482

valkovenaja

6669

iiri

7165

8076

turkmeni

8475

khmer

7577

italia

7384

nepali
norja
orija
punjabi
pashto, pushto
persia
puola
portugali

8084

tvi

8487

katalaani

6765

ketsua

8185

ukraina

8575

kiina

9072

japani
jaava

7465

7487

reto-romania

8277

urdu

8582

korsika

6779

kannada

7578

romania

8279

usbekki

8590

kroatia

7282

kashmir

7583

venaja

8285

vietnam

8673

tsekki

6783

kasakki

7575

samoa

8377

volapuk

8679

tanska

6865

kirgiisi

7589

sanskriitti

8365

wales

6789

hollanti

7876

korea

7579

gaeli

7168

wolof

8779

englanti
esperanto

6978

kurdi

7585

serbia

8382

khoisan

8872

6979

palaung

7679

serbokroatia

8372

7473

viro

6984

latina

7665

shona

8378

jiddish
joruba

faari

7079

latvia

7686

sindhi

8368

zulu

9085

8479

8979

Maakoodit
Syota

tasta

Maa

oman

koodi

maasi koodi.
Maa

koodi

Maa

koodi

Maa

koodi

Afganistan
Argentiina

AF

Etiopia

ET

Malesia

MY

Saudi-Arabia

SA

AR

Fidzi

FJ

Malediivit

MV

SN

Australia

AU

Suomi

FI

Meksiko

MX

Senegal
Singapore

Itavalta

AT

Ranska

FR

Monaco

MC

Slovakia

SK

Belgia

BE

Saksa

DE

Mongolia

MN

Slovenia

SI

Bhutan

BT

Iso-Britannia

GB

Marokko

MA

Etela-Afrikka

ZA

Bolivia

BO

Kreikka

GR

Nepal

NP

Etela-Korea

KR

Brasilia

BR

Gronlanti

GL

Alankomaat

NL

Espanja

ES

Kambodza

KH

Heard

Alankomaiden Antillit

AN

Sri Lanka

LK

Kanada

CA

Hongkong

HK

Uusi-Seelanti

NZ

Ruotsi

SE

Chile
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luettelosta

ja

McDonald-saaret HM

SG

CL

Unkari

HU

Sveitsi

CH

CN

Intia

IN

Nigeria
Norja

NG

Kiina

NO

Ta iwan

TW

Kolumbia

CO

Indonesia

ID

Oman

OM

Thaimaa

TH

Kongo

CG

Israel

IL

Pakistan

PK

Turkki

TR

Costa Rica

CR

Italia

IT

Panama

PA

Uganda

UG

Kroatia

HR

Jamaica

JM

PY

Ukraina

UA

Tsekki

CZ

Japani

JP

Paraguay
Filippiinit

PH

US

Tanska

DK

Kenia

KE

Puola

PL

Yhdysvallat
Uruguay

Ecuador

EC

Kuwait

KW

Portugali

PT

Uzbekistan

UZ

Egypti

EG

LY

Romania

RO

Vietnam

VN

El Salvador

SV

Libya
Luxemburg

LU

Venajan

RU

Zimbabwe

ZW

Federaatio

UY

Vianetsinta
Ennen kuin soitat

huoltoon, tarkista mahdolliset vian aiheuttajat alla olevasta taulukosta.
Vian

Vika
V irtajohto

Ei virtaa.

Virta on paalla,
mutta
DVD/CD-vastaanotin ei
toimi.

Korjaus

aiheuttaja

Kytke virtajohto tiukasti
seinapistokkeeseen.

irti.

on

Laitteessa ei ole

levy laitteeseen. (Varmista, etta
DVD- tai CD-osoitinvalo palaa DVD-

Syota

levya.

naytossa).
Valitse television oikea

Televisiota ei ole asetettu

Ei kuvaa.

vastaanottamaan

jotta DVD/CDvastaanottimen kuva tulee nakyviin.
videosyottotila,

DVD-signaalin

ulostuloa.
V ideokaapeli ei ole kunnolla

kiinnitetty.

Televisiossa ei ole virtaa.

Aanta

ei kuulu
lainkaantai kuuluu vain
hyvinheikko aani.

Aanikaapelilla

ulostuloa.

Aanikaapeleita

ei ole

kiinnitetty kunnolla

Aanikaapelilla

liitetyn laitteen virta
kytketty pois paalta.

Aaniliitantajohto
Toiston kuvanlaatu

on

huono.

Levy

on

on

on

viallinen.

kuuluviin.

tiukasti liitantoihin.

aanikaapeli

Kytke aanikaapelilla
paalle.

liitetty laitteisto

levy.

levy laitteeseen. (Varmista, etta
DVD- tai CD-osoitinvalo palaa DVD-

levya.

Syota

naytossa.)
Laitteessa

Levy

on

on

levy, jota ei voida toistaa.

vaarinpain

asetettu

.

Levy ei ole ohjaimen sisapuolella.
Levy

on

Luokitustaso

Levy

on

on

on

valikko.

ja

Aseta

levy paikoilleen toistopuoli
alaspain.
Aseta

levy oikein ohjaimeen.

muut osat on

levy.

Kytke valikkonaytto pois paalta
painamalla SETUP-painiketta.
Peruuta luokitustoiminto tai muuta
luokitustasoa.

asetettu.

Puhdista

likainen.

Kaiuttimet
Laite

on

Syota laitteeseen toistokelpoinen levy.
(Tarkista levyn tyyppi, varijarjestelma
ja aluetunnus).

Puhdista

likainen.

Televisioruudulla

Kuuluu kovaa huminaa

Liita

Puhdista

DVD/CD-vastaanotin ei
kaynnista toistoa.

tai meluaanta.

Valitse oikea aanivastaanottimen
syottotila, jotta saat DVD/CDvastaanottimesta tulevan aanen

Vaihda uuteen

likainen.

Laitteessa ei ole

videokaapeli tiukasti liitantoihin.

Kytke television virta paalle.

liitettya laitetta ei ole

asetettu vastaanottamaan DVD-

signaalin

Liita

liitetty heikosti

sijoitettu liian lahelle televisiota.

levy.

Liita kaiuttimet

ja

muut osat kunnolla.

Siirra televisio kauemmaksi
aanilaitteista.
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Vian

Vika

Radioasemia ei

aiheuttaja

Korjaus

Antennien sijainti, asento tai suuntaus
huono tai liitanta heikko.

voi virittaa.

Aseman signaalivoimakkuus
heikko (viritettaessa

on

on

liian

Liita antenni kunnolla.
Saada
antenni ja liita tarvittaessa
ulkoinen lisaantenni.
V irita

asema

kasin.

automaattivirityksella).

Kauko-ohjain ei toimi

Asemia ei ole

esiviritetty tai ne on pyyhitty
pois (viritettaessa skannaamalla
esiviritettyja asemia).

Esivirita

Kauko-ohjainta ei ole kohdistettu DVD/CDkauko-ohjainsensoriin.

Kohdista kauko-ohjain DVD/CDvastaanottimen kauko-ohjainsensoriin.

vastaanottimen

kunnolla.

Kauko-ohjain

on

liian kaukana DVD/CD-

soittimesta.

Kauko-ohjaimen ja DVD/CDvastaanottimen valissa on este.
Kauko-ohjaimen paristot
Etulevynaytto
himmea.
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on

liian

Etulevynaytto

ei nayta

ovat

mitaan.

lopussa.

asemat(sivu 19).

Kayta kauko-ohjainta
etaisyydelta.

n.

6

m

Poista este.

Vaihda

paristot uusiin.

Paina kaukosaatimessa

DIMMER.

Tekniset tiedot
Verkkovirta

Tiedot

Virrankulutus

Tiedot

Nettopaino
Ulkomitat (L x K
Kayttoolosuhteet
Kayttoympariston

Yleista

CD/ VD
FM

AM

[MW]

Vahvistn

kg

S)

430x57x295mm

kosteus

5%--85%

5 °C

Lampotila:

--

35 °C,

Laser

Puolijohdelaser, aallonpituus
PAL 625/50, NTSC 525/60

108,0 MHz tai 65,0

P/NO

87,5

Stereotoisto

45 W

Surroundtoisto

Front: 45 W

(* Aaniasetuksista ja lahteesta
riippuen ei aaniulostuloa ole
ehka lainkaan.)

Centre*: 45 W

Sisaanmenot

AUX IN, MIC

Ulostulot

MONITOR, PHONES: (32 Ω, 1.0 V)

Aanenpaineen
Nimellinen

-

60 dB
140
522

-

-

(Mono)
1.620 kHz tai 520

-

1.720 kHz

450 kHz
+

45 W

(Nimellislahtoteho 30 W, 4Ω taajuudella
+ 45 W (Nimellislahtoteho
30 W,

Surround*: 45 W

+

-

kHz, THD 10 %)

THD 10

%)

(Nimellislahtotehor 30 W, 4Ω taajuudella 1 kHz, THD 10 %)
(Nimellislahtoteho 60 W, 8Ω taajuudella 30 Hz, THD 10 %)

1-kaiutinjarjestelma

160

1

45 W

Subwoofer*: 75 W

Passiivinen bassokaiutin

(LHS-36SDW)
1-tie

1-kaiutinjarjestelma

4Ω

taso

108,0 MHz

-

8.000 Hz

8Ω

20.000 Hz

84 dB/W

(1m)

45W

65

-

1.500 Hz

82 dB/W

(1m)

75W

90W

150 W

94x102x88mm

160x350x273mm

0,52kg

3,01kg

tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

3834RH0142C

-

10.7 MHz

1-tie

syottoteho
Suurin syottoteho
Mitat(LxKxS)
Nettopaino

:

74,0 MHz, 87,5

Viritysalue
Valitaajuus
Signaalikohinasuhde
Taajuusvaste
Viritysalue
Valitaajuus

Tyyppi
Impedanssi
Taajuusalue

ja

nm

150Hz--18kHz

(LHS-36SDS)

Muoto

650

vaakasuora

Parempi kuin 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-suodatin)
Parempi kuin 70 dB
0.5 % (1 kHz, at 1W asento) (20 kHz LPF)
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr./ SCART (TO TV)

Etu/Taka/Kesk kaiutin

Vahvistn

kayttoasento:

Signaalijarjestelma
Taajuusalue (aani)
Signaalikohinasuhde (aani)
Dynamiikka (aani)
Harmoninen saro (aani)
Videoulostulo

Video

Vir tin

3.9
x

tyyppikilvessa (laitteen pohjalevyssa)
tyyppikilvessa (laitteen pohjalevyssa)

