ELEKTRIŠOKI OHT MITTE
AVADA

ETTEVAATUST: ELEKTRIŠOKI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI
TAGAOSA) SISEDETAILE MITTE PUUTUDA
HOOLDUSTÖÖDEKS PÖÖRDUGE VÄLJAÕPPE
SAANUD PERSONALI POOLE.

Välgunool kolmnurga sees hoiatab kasutajat
isoleerimata ohtliku pinge eest toote sisemuses,
mis võib põhjustada elektrišokki.

Hüüumärk kolmnurga sees pöörab kasutaja
tähelepanu sellele, et tootega kaasas olevad materjalid sisaldavad olulist teavet toote kasutamise ja
hooldustööde kohta.
HOIATUS: TULE- JA ELEKTRIŠOKI OHU VÄLTIMISEKS
ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

ETTEVAATUST: ärge tõkestage ventilatsiooniavasid.
Paigutage seade tootja juhtnööride järgi.
Korpuse avaused on seadme ventilatsiooni jaoks, et tagada
toote usaldusväärne töötamine ja kaitsta seda ülekuumenemise eest.
Avausi ei tohi kunagi tõkestada, paigutades mängijat voodile,
diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Võite toodet
paigutada sisseehitatud alusele, nagu raamaturiiul või raam,
ainult juhul, kui see tagab korraliku ventilatsiooni ning sellega
järgitakse tootja juhtnööre.

ETTEVAATUST:
Tootes rakendatakse lasersüsteemi.
Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja
hoidke seda ka edaspidi alles.
Kui mängija vajab parandamist, võtke ühendust volitatud
hooldustöökojaga.
Lülitite, seadistuste ja toimingute kasutamine/läbiviimine teisiti
kui kasutusjuhendis võib lõppeda tervistkahjustava radiatsiooni
tekkimisega.
Laserkiirte otsese mõju vältimiseks ärge üritage korpust avada.
Avamisel on laserradiatsioon nähtav. ÄRGE SUUNAKE PILKU
LASERKIIRTESSE.
ETTEVAATUST: ärge hoidke aparaati vee lähedal (k.a tilkumine ja pritsimine); vedelikega täidetud esemeid (nt vaase) ei
tohi mängija peale asetada.
ETTEVAATUST :
NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS AVAMISE JA BLOKEERINGUTE MUUTMISE KORRAL

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta
Enamike aparaatide puhul on soovitatav lülitada
need sihtotstarbelisse vooluringi;
s.t. ühe pistikupesaga vooluringi, mis annab voolu vaid
sellele aparaadile ega millel ei ole lisapistikupesi või
teisi haruvooluringe. Et olla kindel, tutvuge juhendis
tootja täpsustustega selle teema kohta.
Ärge koormake pistikupesi üle. Ülekoormatud, lahtised
või katkised pistikupesad, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed ning katkine või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik eelpoolnimetatud seisundid võivad põhjustada elektrišokki või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt aparaadi juhet ja kui märgate kahjustusi või
kulumist, tõmmake juhe seinast välja; ärge aparaati
kasutage, kuni juhe on volitatud hooldustöökojas originaaltarviku vastu vahetatud.
Kaitske toitejuhet füüsilise ja mehaanilise väärkasutuse
eest, ärge laske seda väänata, painutada, pigistada,
ukse vahele jätta ega selle peal kõndida. Pöörake erilist
tähelepanu pistikutele, pistikupesadele ja kohale, kust
juhe aparaadist väljub.
Voolu eemaldamiseks juhtmest tõmmake pistik välja.
Toote paigaldamisel tehke kindlaks, et pistikule on lihtne
juurdepääs.
Vana aparaadi kasutuselt kõrvaldamine
1. Aparaadil asuv mahatõmmatud märk, millel
on kujutatud ratastega prüginõu, tähendab,
et toode kuulub Euroopa direktiivi
2002/96/EC alla.
2. Kõiki elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid
tuleb käsitleda olmejäätmetest eraldi ning
viia need riiklikult või kohalike omavalitsuste
poolt määratud kogumiskohtadesse.
3. Seadme korrektne kasutuselt kõrvaldamine
aitab vältida võimalikku halba mõju
keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Lähema info saamiseks aparaadi kõrvaldamise kohta pöörduge linnavalitsuse, jäätmefirma või kaupluse poole, kust aparaadi
ostsite.
Toode on valmistatud vastavuses EEC
DIREKTIIVIGA 2004/108/EC ja
2006/95/EC.

SÄÄSTUREŽIIM
Teil on võimalik seadistada seade ökonoomsele säästurežiimile.
Sisselülitatud olekus vajutage ja hoidke umbes kolm
sekundit all nuppu 1/[(POWER).
- Säästurežiimile üle minnes ei kuvata kuvaaknas
midagi.
Säästurežiimi tühistamiseks vajutage nuppu 1/[
(POWER).
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ETTEVAATUST

Sissejuhatus
Paigaldamine

Sümbolitest juhiste jaoks

Teleri ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Antenni ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kõlarisüsteemi ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hoiatus

Näitab ohtusid, mis tõenäoliselt põhjustavad
kahjusid seadmele või muud materiaalset kahju.

Märkus
Nõuanne

Näitab selle seadme spetsiaalseid tööfunktsioone.
Näitab toimingut lihtsustavaid nõuandeid ja
näpunäiteid.

Kasutamine
Töötamine esipaneeli kasutades . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Töötamine kaugjuhtimispulti kasutades . . . . . . . . . 5-7
Lisafunktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Esitatavad plaadid
DVD
(8 cm / 12 cm plaat)

Seadistamine
Algseaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Audio-CD
(8 cm / 12 cm plaat)

Audio-CD või MP3/WMA-faili/DiVX-faili esitus
Audio-CD või MP3/WMA-faili esitus . . . . . . . . . . . . . . . 9
Programmeeritud taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JPEG-faili vaatamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DivX-vormingus filmifaili esitus . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Taimerifunktsioon
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Taimerifunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12

TUUNER
Raadiojaamade eelseadistus . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Raadio kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

RDSi (raadio andmesüsteemi) kasutamine . 13
Viited
Keelekoodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Piirkonnakoodid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Täpsustused

Sümbolite

kuvast

Toimingu ajal võib teleriekraanile ilmuda “
”.
See ikoon tähendab, et funktsioon, mida on selgitatud
käesolevas kasutusjuhendis, ei ole sellele kindlale DVDvideoplaadile saadaval.

Plaadi sümbolitest juhiste jaoks
Lõik, mille pealkirjas on üks järgmistest sümbolitest,
kehtib ainult plaatide kohta, mida see sümbol kujutab.
DVD
Audio-CDd
MP3 MP3-fail
WMA WMA-fail
JPEG JPEG-fail
DivX DivX-fail
DVD

ACD
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Lisaks saab see seade mängida DVD±R, DVD±RW ja
CD-R või CD-RW, mis sisaldavad audiopealkirju, MP3-,
WMA-, JPEG- või DivX-faile.

Märkus
• Sõltuvalt salvestava seadme seisukorrast või CDR/RW (või DVD±R/RW) plaadist ei saa mõningaid
CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaate seadmega esitada.
• Ärge kinnitage kummalegi plaadi küljele (sildi- ega
salvestuspoolele) mingit kleebist ega silti.
• Ärge kasutage ebatavalise kujuga CDsid (näiteks
südamekujulisi või kaheksanurkseid). Selle tulemuseks
võivad olla talitlushäired.

Piirkonnakood
Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. See
seade võimaldab esitada ainult DVD-plaate, millel on
sama märgistus kui seadme tagaküljel või „ALL” (Kõik).
Märkused piirkonnakoodide osas
• Enamikul DVD-plaatidel on kattel selgeltnähtav
gloobus koos ühe või mitme numbriga. See number
peab vastama teie seadme piirkonnakoodile, vastasel
korral ei ole plaati võimalik esitada.
• Kui püüate esitada DVDd oma mängijast erineva
piirkonnakoodiga, kuvatakse teleriekraanil teade
„Check Regional Code” (Kontrollige piirkonnakoodi).

Paigaldamine
AM(MW) vastuvõtuks
ühendage raamantenn
keskseadmesse AM-märgistusega kohas (kaasas) VALIKULINE
Teleri
Reartagakülg
of TV

FM
traatantenn
(kaasas)

VIDEO
INPUT

Eesmine kõlar
(vasakpoolne)

VALIKULINE

Teleri ühendamine

Märkus :

Videoühendus

• Müra vältimiseks hoidke AM raamantenn (valikuline)
seadmest ja teistest osadest eemal.

Ühendage seadme VIDEO OUT pistik teleripistikusse
VIDEO IN, kasutades kaasasolevat videokaablit (V).

• Veenduge, et olete FM traatantenni täiesti välja tõmmanud.

Nõuanne

• Pärast FM traatantenni ühendamist hoidke seda nii
horisontaalselt kui võimalik.

• Palun järgige oma teleri, videomaki, stereosüsteemi
või teiste seadmete kasutusjuhendeid parimate
ühenduste saamiseks.

Kõlarisüsteemi ühendamine
Ühendage kõlarijuhtmed kõlari keskseadmega

Hoiatus
• Veenduge, et seade oleks ühendatud otse teleriga.
Valige oma teleril õige AV-sisend.
• Ärge ühendage oma seadet teleriga videomaki kaudu.
Kopeerimiskaitse süsteem võib DVD kujutist moonutada.

Antenni ühendamine

Märkus :
• Veenduge, et ühendate kõlarijuhtmed sobivasse terminali komponentidel (+ ja -). Kui kaablid on vastupidi,
moondub heli ja kaob bass.
• Kui kasutate esikõlaritel maksimaalset madalaimat
sisendvõimsust, reguleerige helitugevust ettevaatlikult, et vältida liigset väljundit kõlaritel.

Ühendage raadio kuulamiseks kaasasolevad FM/AM(valikuline) antennid.
• Ühendage AM raamantenn AM-antenni pistmikusse.
• Ühendage FM traatantenn FM-antenni pistmikusse.
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Eesmine kõlar
(parempoolne)

Kasutamine
Töötamine esipaneeli kasutades
1.Ühendage seadme PORTABLE IN pistik teise
kaasaskantava seadme kõrvaklapipistikusse, kasutades kaablit.
2.Vajutage korduvalt esipaneelil olevat nuppu FUNC.
või nuppu PORTABLE (kaugjuhtimispuldil).
3.Alustage ühendatud kaasaskantavalt seadmelt esitamist.
4.Reguleerige helitugevust, kasutades nuppu VOLUME.

5. USB-port
USB-funktsioon
Võite nautida meediafaile, nagu meloodiaid (MP3/WMA-/foto-/videofail), mis on salvestatud MP3-mängijasse või USB-mälusse, ühendades salvestusseadme
selle seadme USB-porti.

Ühilduvad seadmed
1. Seadmeid, mis nõuavad lisaprogrammide installimist, kui olete selle ühendanud arvutiga, ei toetata.
2. MP3-mängija: välkmälul põhinev MP3-mängija.
MP3-mängijat, mis nõuab draiveri installimist, ei
toetata.
3. USB-välkmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või
USB 1.1.

Kaasaskan
tav seade

Kaasaskan
tava
seadme
sisendkaabel

USB eemaldamiseks seadmest
USB-mälu, MP3-mängija
(või mälukaardi-lugeja jne)

1. Valige USB eemaldamiseks muud funktsioonid peale
USB-funktsiooni.
2. Eemaldage USB seadmest.
• Ärge tõmmake töötavat USB-seadet välja.

1. KUVAAKEN
2. 1/[ POWER
FUNC. (funktsioonivalik) nupp
(DVD/CD, KAASASKANTAV, FM,
AM (valikuline), USB)
3. • STOP /MO./ ST. SET(x
x)
B/[] )
• PLAY /PAUSE (B
• TUNING (-) - Tuuner
. ) ALL
CD SKIP/ SCAN (.
• TUNING (+)- Tuuner
> ) ALL
CD SKIP/ SCAN (>
• Helitugevuse reguleerimise nupp
4. KAASASKANTAVA SEADME sisendpistik
KAASASKANTAVA seadme kasutamine
Kui ühendate kaasaskantava muusikat esitava seadme
selle seadme pistikusse PORTABLE IN, kasutades
( 3.5mm) ministereokaablit (ei ole kaasas), saate
kaasaskantavast seadmest väljuvat heli kuulata läbi
kõlari.
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• Varundi tegemine on vajalik vältimaks andmete
kahjustamist.
• Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jaoturit, võib juhtuda, et USB-seadet ei tunta ära.
• Seadet, mis kasutab NTFS-failisüsteemi, ei
toetata. (Toetatakse ainult FAT (16/32) failisüsteemi.)
• Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki
USB-seadmeid.
• Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
• Seda seadet ei toetata, kui failide koguarv on
1000 või rohkem.
• Kui USB-seadme draive on kaks või rohkem,
kuvatakse draivikaust ekraanil. Kui soovite
pärast kausta valimist liikuda eelmisesse
menüüsse, vajutage nuppu RETURN.

6. • TAIMER
• KELL
7. PLAADI-luuk

Töötamine kaugjuhtimispulti kasutades
• XDSS plus

1

16

2

XDSS (Extreme Dynamic Sound System) (Äärmiselt
dünaamiline helisüsteem)
Vajutage nuppu XDSS plus tiiskandi, bassi ja
ruumilise heliefekti tugevdamiseks. Põleb indikaatortuli „XDSS ON” või „NORMAL”
DVD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

3

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT

→ NORMAL → XDSS

5. • SOUND MODE (helirežiim)
Võite nautida ruumilist heli, valides lihtsalt ühe eelprogrammeeritud heliväljadest vastavalt programmile, mida soovite kuulata (ainult 2-kanaliline heli).

4

Vajutage korduvalt nuppu SOUND MODE.
BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

5
6

15

Märkus:
Algne helirežiim on BYPASS.

• AUDIO (heli)
AUDIO-keel: Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu AUDIO, et kuulda teistsugust audiokeelt või
audiopala. DVD DivX

7
14
13

8
9

(AUDIO-kanal): Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu AUDIO, et kuulda teistsugust audiokanalit
(stereo, vasak või parem).

• SUBTITLE (subtiitrid)

DVD

12
10
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Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu
SUBTITLE, et valida soovitud subtiitrikeel.
DivX

• RETURN (

) (tagasi)

Eemaldab seadistusmenüü.

6. SETUP (seadistamine)
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RDS

PTY

7. • b/B/v/V (vasak/parem/üles/alla)
(Valib menüüs ühe suvandi)

v/V
V)
• PRESET -/+ (v
1. POWER (TOIDE) (1)
2. FUNKTSIOONIVALIK
(TUNER/BAND,DVD, PORTABLE, USB)

3. NUMBRIKLAHVID (0-9)
Valib teenuse-, programminumbri otse või valib
menüüs nummerdatud suvandeid.

4. • EQ (EKVALAISERI efekt)
Võite valida 4 kinnitatud helijäljendit Iga nupuvajutusega muutub ekraanil kuvatav seade
alljärgneval viisil.
NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC →
NORMAL...

(Valib raadioprogrammi)
v/V
V), et
Vajutage korduvalt nuppu PRESET -/+ (v
valida soovitud eelseadistatud jaam. Iga nupuvajutusega häälestab seade ühe eelseadistatud jaama
korraga. Kõigepealt eelseadistage raadiojaamad
seadme mällu. (vt lõiku „Raadiojaamade
eelseadistamine” lk 12)

• TUN. -/+ (b/B)
Käsitsi häälestamiseks vajutage korduvalt nuppu
TUN. -/+(b/B)
Automaathäälestuseks vajutage ja hoidke nuppu
TUN. -/+(b/B) all umbes kaks sekundit.

• SELECT/ ENTER (vali/sisene)
Kinnitab menüüs tehtud valiku.
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8. MENU (menüü)

Markeeringu tühistamiseks või kustutamiseks
1.Vajutage plaadi taasesituse ajal nuppu SEARCH.
Ekraanil kuvatakse markeriotsingu menüü.

Ekraanil kuvatakse plaadimenüü.

9. • PROG./MEMO.
Avab või eemaldab programmimenüü.
Sisestage raadiojaama sagedus tuunerisse.

• REPEAT (kordus)
Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu
REPEAT, et valida soovitud kordusrežiim.
DVD-videoplaadid: Chapter/Title/Off
(peatükk/pealkiri/väljas) Audio-CD,
DivX/MP3/WMA plaadid:
Track/All/Off (pala/kõik/väljas)

• REPEAT A-B (A-B kordus)

DVD

Vajutage taasesituse ajal nuppu REPEAT, et valida punkt A ja punkt B ning kordub lõik punktist A
(alguspunkt) kuni punktini B (lõpp-punkt).
Vajutage väljumiseks nuppu REPEAT A-B.

Märkus :
A-B korduse funktsioon on kasutatav ainult hetkel
esitatavas palas.
10.• STOP/MO./ST.(x)
Teile vihjeks
• Kui FM-programm on kahisev.
Vajutage nuppu MO./ST.(x
x), et kuvaakna ekraanile
ilmuks kiri „STEREO”. Stereoefekti ei teki, kuid vastuvõtt paraneb. Vajutage uuesti nuppu MO./ST.(x
x), et
stereoefekt taastada.
• Vastuvõtu parandamiseks.
Paigutage kaasasolevad antennid teise kohta.

• PAUSE/ STEP([])
Taasesituse peatamiseks esituse ajal vajutage
nuppu PAUSE/ STEP([]). ALL
Kaaderhaaval esituseks vajutage nuppu PAUSE/
STEP ([]) korduvalt. DVD DivX
B) - Plaadi ja faili esitamiseks
• PLAY (B

11.• CLEAR (eemalda)
Eemaldab programmimenüüst pala numbri või
menüüst MARKER SEARCH (Markeriotsing) märgise.

• ZOOM (suum)
Vajutage taasesituse ajal või seisurežiimis nuppu
ZOOM, et suurendada videopilti (3 astet).
Saate suurendatud kujutisel liikuda nuppudega
b /B /v /V.

Märkus :
Mõnede DVDdega ei pruugi suumimine töötada.

• MARKER - SEARCH (marker - otsing)
Markeri sisestamiseks
Saate alustada taasesitust kuni üheksast mällu
salvestatud punktist. Markeri sisestamiseks vajutage soovitud kohal plaadil nuppu MARKER.
Korraks kuvatakse teleriekraanil markeriikoon.
Korrake, et sisestada kuni üheksa markerit.
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2.Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu b / B, et valida markeri number, mida soovite tühistada või
kustutada.
3.Vajutage nuppu SELECT/ENTER ja taasesitus
algab markeeritud kohast. Või vajutage nuppu
CLEAR ning markeri number kustutatakse
loendist.
4.Saate esitada mis tahes markerit selle numbri
sisestamisel markeriotsingu menüüs.

• SLEEP (puhkerežiim)
Saate seadme seadistada automaatselt välja lülituma kindlaksmääratud ajal.
1. Vajutage soovitud uinumisaja häälestamiseks
nuppu SLEEP. Ekraanil kuvatakse indikaator
SLEEP ja uinumisaeg.
2. Igal nupule SLEEP vajutamisel muutub seade
järgmiselt.

→80→
→70 → 60→
→
SLEEP180 →150 → 120 →90→
50 → 40 → 30 → 20 →10 → OFF (kuva
puudub) →SLEEP 180...

Märkus :
Saate kontrollida seadme väljalülitumiseni jäänud
aega. Vajutage nuppu SLEEP. Järelejäänud aeg
kuvatakse ekraanil.
• RDS,PTY - valikuline
RDS-suvandite erinevate kuvade vaated.

12.VOLUME (heli) -/+
Reguleerib kõlari helitugevust.

. / >)
13.• SKIP (vahelejätt) (.
Vajutage taasesituse ajal nuppu SKIP (. või
>) et liikuda järgmise peatüki/pala juurde või
naasta esitatava peatüki/pala algusesse.
Vajutage nuppu SKIP . kergelt kaks korda, et
minna tagasi eelmise peatüki/pala juurde.

m / M)
• SCAN (otsing) (m
Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu SCAN
(m või M), et valida soovitud otsingukiirus.
DVD : 5 sammu
(BB, BBB, BBBB, BBBBB, BBBBBB),
bb, bbb, bbbb, bbbbb, bbbbbb)
(b
WMA/MP3, Audio-CD m (X2, X4, X8) või
BB (X2, X4, X8)

• SLOW (aeglusta)
Vajutage pausirežiimis nupule t või T, et valida
soovitud kiirus.
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) või
T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14.TITLE (pealkiri)
(Kasutage nuppu TITLE, et kuvada DVD-videoplaatidel sisalduvate pealkirjade ekraan.)

15.DISPLAY

Viimase stseeni mälu DVD

Saate ekraanile saate kuvada mitmesugust teavet sisestatud plaadi kohta.
1.Vajutage nuppu DISPLAY, et näha ekraanil
mitmesugust teavet sisestatud plaadi kohta.
Kuvatud üksused erinevad sõltuvalt plaadi tüübist
või esituse olekust.

See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi viimase
stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui sisestate plaadi, millel on mällu salvestatud stseen, esitatakse stseen automaatselt.

2.Vajutades nuppe v / V saate valida üksuse ning
vajutades b / B muuta või valida seadistust.
 Title (Track) –esitatava pealkirja (või pala)
number/pealkirjade (või palade) koguarv.
 Chapter –esitatava peatüki number/ peatükkide
koguarv.
 Time – möödunud esitusaeg.
 Audio – valitud audiokeel või -kanal.
 Subtitle – valitud subtiitrid.
 Angle – valitud nurk/ nurkade koguarv.
 Sound – valitud helirežiim.

Märkus :
Kui mõne sekundi jooksul ei ole vajutatud ühtegi nuppu,
ekraanikuva kaob.

)

Vajutage nuppu MUTE, et muuta oma seade hääletuks. Saate oma seadme muuta hääletuks näiteks
telefonile vastamise korral.

1,5 korda kiirem taasesitus
DVD

MP3

WMA

ACD

Saate nautida muusikat ja filmi suuremal kiirusel.
1,5 korda kiirem esitus võimaldab teil vaadata pilte ja
kuulata heli kiiremini kui plaadi normaalkiirusel esitamisel.
1. Vajutage normaalkiirusel taasesituse ajal nuppu
PLAY. Ekraan kuvatakse 1,5 korda kiiremini koos
heliga.
2. Normaalesitusse naasmiseks vajutage nuppu PLAY.

Süsteemi valik
Saate valida oma telerile sobivaima süsteemi-režiimi.
Kui ekraanil kuvatakse teade NO DISC (plaat puudub),
vajutage ja hoidke nuppu PAUSE/STEP ([]) kaugjuhB/[] ) esipaneelil
timispuldil või nuppu PLAY /PAUSE (B
all kauem kui 5 sekundit, et veenduda süsteemi valikus
(PAL, NTSC või AUTO).
- Kui valitud süsteem ei ühildu teie teleri süsteemiga,
võib juhtuda, et normaalvärvides pilti ei kuvata.

Lisafunktsioonid
Aja järgi otsing DVD

Seade ei salvesta plaadistseeni mällu, kui lülitate
seadme enne plaadi esituse algust välja.

DivX

Alustamaks plaadi esitust mis tahes valitud ajal.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu DISPLAY.
2. Vajutage ajakella ikooni valimiseks nuppu v / V ning
kuvatakse “--:--:--”.
3. Sisestage nõutud algusaeg tundides, minutites ja
sekundites vasakult paremale. Kui sisestate valed
numbrid, vajutage sisestatud numbrite eemaldamiseks nuppu CLEAR. Seejärel sisestage õiged
numbrid.
4. Kinnitamiseks vajutage SELECT/ENTER. Taasesitus
algab valitud ajal.

NTSC: Valige, kui seade on ühendatud NTSC-teleriga.
PAL:

Valige, kui seade on ühendatud PAL-teleriga.

AUTO: Valige, kui seade on ühendatud multisüsteemse teleriga.

Kaameranurk DVD
Kui plaadil on erinevate kaameranurkade alt salvestatud
stseene, saate kaameranurka taasesituse ajal muuta.
1.Vajutage nuppu DISPLAY ja seejärel nurga valimiseks
nuppe v / V.
Praeguse nurga väärtus kuvatakse ekraanil.

2.Valige soovitud nurk, vajutades nuppe b / B.

Ekraanisäästja
Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme režiimi
Stop umbes viieks minutiks.
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16. MUTE(

Märkus :

Häälestamine
Algseaded

2 DISPLAY (KUVA)

Kasutades menüüd Setup (seadistus), saate teha
üksustele (nt pilt ja heli) erinevaid kohandusi. Samuti
võite muuhulgas seadistada subtiitrite keelt ja menüüd
Setup (seadistus). Menüü Setup iga üksuse üksikasjadeks lugege lk 8-9.

TV Aspect (kuvasuhe)
4:3 – Valige, kui ühendatud on 4:3 teler.
16:9 – Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler.
Display Mode (kuvarežiim)

a

Kuvarežiimi seadistamine toimib ainult juhul, kui teleri
kuvasuhe on seatud „4:3”.

b
c

Letterbox – kuvab laia pildi ekraani üla- ja alaääres olevate mustade ribadega.

d
e

Panscan – kuvab automaatselt laia pildi üle kogu
ekraani ning lõikab ära osad, mis ekraanile ei mahu.

3 AUDIO
Menüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks
Menüü kuvamiseks vajutage nuppu SETUP. Teine vajutus nupule SETUP viib teid tagasi algkuvasse.

Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi võimalusi.
Seadistage seadme AUDIO-suvandid vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.

Järgmisele tasandile liikumiseks: vajutage nuppu B.
Eelmisele tasandile naasmiseks: vajutage nuppu b.

Menüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks
Menüü kuvamiseks vajutage nuppu SETUP. Teine vajutus nupule SETUP viib teid tagasi algkuvasse.

ÜLDINE KASUTAMINE

Dynamic Range Control (DRC) (dünaamilise
vahemiku juhtimine)

1. Vajutage nuppu SETUP. Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Kasutage soovitud suvandi valimiseks nuppe v / V,
seejärel vajutage nuppu B et liikuda teisele
tasandile. Ekraanil kuvatakse nii valitud üksuse
praegune seade kui alternatiivse seade.
3. Kasutage teise soovitud suvandi valimiseks nuppe
v / V ning seejärel vajutage kolmandale tasandile
liikumiseks nuppu B.
4. Kasutage soovitud seade valimiseks nuppe v / V,
seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu
SELECT/ENTER. Mõningate üksuste korral on vajalikud täiendavad sammud.
5. Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nuppe
SETUP või PLAY.

Formaadiga DVD*1 võite kuulata programmi helilõiku
kõige täpsemal ja realistlikumal esitusel tänu digitaalaudiotehnoloogiale. Siiski võib teil tekkida soov suruda
kokku audioväljundi dünaamiline vahemik (erinevus
kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahel). Siis võite
kuulata filmi madalama helitugevusega heli selgust kaotamata. Selle efekti saamiseks seadke DRC väärtuseks
On (Sees).
*1: ainult Dolby Digital

Vocal
Seadke suvandi Vocal väärtuseks On, kui esitatakse
mitmekanalilist karaoke-DVDd. Karaokekanalid sellel
plaadil segatakse normaalseks stereoheliks.

4 LOCK (Parental Control) (vanemlik kontroll)
Rating (hinnang)

1 LANGUAGE (KEEL)
OSD
Valige seadistusmenüü ja ekraanikuva keel.
Disc Audio / Subtitle / Menu
Valige eelistatav keel audiopalale (plaadiaudio), subtiitritele ja plaadimenüüle.
Original – järgib originaalkeelt, milles plaat salvestati.
Other – teise keele valimiseks vajutage numbriklahve
ning seejärel nuppu SELECT/ENTER, et sisestada 4-kohaline number vastavalt keelekoodide
loendile lk 14. Kui sisestate vale keelekoodi,
vajutage nuppu CLEAR.
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Blokeerib hinnangu saanud DVD-plaatide taasesituse
sõltuvalt nende sisust. Mitte kõik plaadid ei ole vastava
hinnanguga varustatud.
1. Valige menüüst LOCK „Rating” ja vajutage seejärel
B.
2. Menüü LOCK suvandite avamiseks peate sisestama
enda poolt loodud parooli. Kui te ei ole parooli veel
sisestanud, palutakse teil seda teha.
Sisestage parool ja vajutage nuppu
SELECT/ENTER. Sisestage parool uuesti ja vajutage
selle kinnitamiseks nuppu SELECT/ENTER. Kui
teete enne nupule SELECT/ENTER vajutamist vea,
vajutage nuppu CLEAR.

3. Valige nuppude v / V abil hinne 1 - 8.
Hinne 1-8: hinne üks (1) seab kõige suuremad ja
hinne kaheksa (8) kõige väiksemad piirangud.
Unlock (vabastamine): kui valite suvandi Unlock, ei
ole vanemlik kontroll aktiivne ja plaat esitatakse
täielikult.
4. Vajutage hindamisvaliku kinnitamiseks nuppu
SELECT/ENTER, seejärel vajutage menüüst väljumiseks nuppu SETUP.
Password (parool)
Saate sisestada või muuta parooli.
1. Valige menüüst LOCK suvand „Password” ja vajutage seejärel B.
2. Järgige ülaltoodud sammu nr 2 (Rating).
Parooli vahetamiseks vajutage nuppu
SELECT/ENTER, kui suvand „Change” on
esiletõstetud. Sisestage parool ja vajutage nuppu
SELECT/ENTER. Sisestage see uuesti ja vajutage
selle kinnitamiseks nuppu SELECT/ENTER.

4. Vajutage nuppu B ning valige teine tähemärk, kasutades nuppe v / V.
5. Vajutage piirkonnakoodi valiku kinnitamiseks nuppu
SELECT/ENTER.

5 OTHERS (MUUD)
DivX(R) Registration (DivX registreerimine)
Me pakume teile DivX® VOD (Video On Demand) (video
nõudmisel) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil laenata ja tellida teenusel DivX® VOD põhinevaid videoid.
Lisateabe saamiseks külastage veebilehte
www.divx.com/vod.
1. Valige suvand “DivX(R) Registration” ning seejärel
vajutage nuppu B.
2. Vajutage nuppu SELECT/ENTER, kui on valitud
suvand „Select” ning teile kuvatakse registreerimiskood. Kasutage registreerimiskoodi videote tellimiseks või laenamiseks teenuse DivX® VOD veebilehel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ja laadige video plaadile selles seadmes taasesituseks.

3. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu SETUP.

3. Väljumiseks vajutage nuppu SELECT/ENTER.

Kui olete parooli unustanud

Märkus : Kõiki teenusest DivX® VOD alla laaditud
videoid saab esitada ainult selle seadmega.

Kui olete oma parooli unustanud, saate selle tühistada,
kasutades järgmisi samme.
1. Seadistusmenüü kuvamiseks vajutage nuppu
SETUP.
2. Sisestage 6-kohaline number „210499” ja vajutage
nuppu SELECT/ENTER. Parool on tühistatud.
Piirkonnakood
Sisestage piirkonna, mille standardeid kasutatakse DVD
videoplaadi hindamiseks, kood, mis põhineb loendil lk 14.

ESTONIAN

1. Valige menüüst LOCK suvand „Area Code” ja vajutage seejärel nuppu B.
2. Järgige lõigus Rating (hinnang) toodud sammu nr 2.
3. Valige nuppe v / V kasutades esimene tähemärk.

Audio-CD või MP3/WMA/JPG/DivX-faili esitus
Audio-CD või MP3/WMA-faili esitus
Selle seadmega saate esitada audio-CDsid ja
MP3/WMA-faile.
MP3/ WMA/ Audio-CD
Kui olete sisestanud MP3/WMA-failidega või audio-CD,
kuvatakse teleriekraanile menüü.
Vajutage pala/faili valimiseks nuppu v / V ja seejärel
nuppe PLAY või SELECT/ENTER ning taasesitus algab.
Saate kasutada mitmesuguseid taasesituse funktsioone.
Täpsemalt vt kaugjuhtimispuldi lehekülge.

Nõuanne



Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu MENU.
MP3/WMA- ja JPEG-failidega CD korral saate ümber
lülituda failitüüpidele MP3/WMA ja JPEG. Vajutage
nuppu TITLE ning menüü ülaosas on esile tõstetud
MUSIC või PHOTO.

ID3 TAG
Infot (nt palade pealkirjad) sisaldava faili esitamisel
saate seda infot näha, vajutades nuppu DISPLAY.
[ Song, Artist, Album, Genre, Comment ] (laul, esitaja,
album, žanr, kommentaar)
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Programmeeritud taasesitus

JPEG-faili vaatamine

Programmifunktsioon võimaldab teil salvestada teie
lemmiklugusid mis tahes plaadilt seadme mällu.
Programm võib sisaldada 300 pala.

See seade saab esitada JPEG-failidega plaate.
Enne JPEG-salvestiste esitamist lugege märkusi JPEGsalvestiste kohta lk 16.
1. Sisestage plaat ning sulgege salv.
Teleriekraanile kuvatakse menüü PHOTO.
2. Vajutage soovitud kausta valimiseks nuppe v / V
ning vajutage seejärel nuppu SELECT/ENTER.
Kuvatakse kaustas leiduvate failide loend. Kui te
olete faililoendis ning soovite naasta eelmisesse
kaustaloendisse, kasutage esiletõstmiseks v / V
kaugjuhtimispuldil olevaid nuppe
ja vajutage
nuppu SELECT/ENTER.

1. Sisestage plaat.
Audio-CD ja MP3/WMA plaadid.
2. Valige loendist „List" pala ja vajutage seejärel nuppu
PROG./MEMO. või valige ikoon “
(Add)” (Lisa)
ning siis vajutage programmiloendist „Program” valitud pala esitamiseks nuppu SELECT/ENTER.
Korrake tegevust loendisse palade lisamiseks.

Märkus:

Saate lisada kõik plaadi palad. Valige ikoon “
(Add All)” (Lisa kõik), seejärel vajutage nuppu
SELECT/ENTER.

3. Valige pala, millega soovite programmiloendi esitust
alustada. järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu
MENU.
4. Vajutage alustamiseks nuppe PLAY või
SELECT/ENTER. Taasesitus algab samas järjekorras, milles te palad programmeerisite. Taasesitus
peatub pärast seda, kui kõik programmiloendis olevad palad on üks kord esitatud.
5. Normaalesituse jätkamiseks programmeeritud taasesitusest valige AUDIO-CD (või MP3/WMA-loendi)
pala ja vajutage seejärel nuppu PLAY.
Programmeeritud palade kordus
1. Vajutage plaadi esituse ajal nuppu REPEAT (korda).
Kuvatakse ikoon REPEAT.

3. Kui soovite vaadata üksikut faili, vajutage faili
esiletõstmiseks nuppe v / V ning vajutage
SELECT/ENTER või PLAY. Faili vaatamise ajal saate
eelmisesse (JPEG-) menüüsse liikumiseks kasutada
nuppu STOP(x
x).

Nõuanne
 Kasutada saab nelja slaidikiiruse (Slide Speed)
suvandit
:
> (Aeglane), >> (Normaalne), >>> (Kiire) ja II (Väljas).
Kasutage kiiruse esiletõstmiseks nuppe v /V /b /B.
Seejärel kasutage nuppe b / B, et valida soovitud
suvand ning vajutage seejärel nuppu
SELECT/ENTER.
 Kui seate kiiruse suvandiks Väljas, ei ole slaid aktiivne.

• TRACK: kordab hetkel esitatavat pala.

Slaidiseanss
Kasutage nuppe v V b B, et esile tõsta
(Slide
Show) (Slaidiseanss), seejärel vajutage nuppu
SELECT/ENTER.

• ALL: kordab kõiki programmiloendis olevaid palu.

Paigalseisev pilt

• Off(kuva puudub): ei esita korduvalt.

1. Vajutage slaidiseansi ajal nuppu PAUSE/STEP.
Seade siseneb pausirežiimi.

2. Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage nuppu
REPEAT.

Pala programmiloendist kustutamine
1. Kasutage nuppe v V, et valida pala, mida soovite
programmiloendist kustutada.
2. Vajutage nuppu CLEAR. Võite valida ka ikooni “
(Delete)” (kustuta), seejärel vajutage valitud pala
loendisse lisamiseks nuppu SELECT/ENTER.
Korrake tegevust loendist teiste palade kustutamiseks.
Kogu programmiloendi kustutamine
Kasutage nuppe v / V, et valida “
(Del all)” (kustuta
kõik) ja seejärel vajutage nuppu SELECT/ENTER.

Märkus: Programmid kustutatakse ka juhul, kui plaat
on eemaldatud.

2. Slaidiseansi juurde naasmiseks vajutage nuppu
PLAY või uuesti nuppu PAUSE/STEP.
Teise faili juurde liikumine
Vajutage pildi vaatamise ajal üks kord nuppu SKIP
(. või >), et liikuda järgmise või eelmise faili
juurde.
Pildi keeramine
Vajutage pildi vaatamise ajal nuppe v /V /b /B, et keerata pilti päri- või vastupäeva.
Suumimine
Igal nupule ZOOM vajutamisel muutub seade järgmiselt:
Zoom on (Suumimine sees ) y
Zoom off (Suumimine väljas)
Vajutage videopildi suurendamiseks nuppe v, B või
M.
Vajutage videopildi vähendamiseks nuppe V, b või m.
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DivX-vormingus filmifaili esitus
Seda DVD/CD-seadet kasutades saate esitada DivXplaati.
1. Sisestage plaat ning sulgege salv. Teleriekraanile
kuvatakse menüü MOVIE (film).
2. Vajutage kausta valimiseks nuppe v / V ning vajutage seejärel nuppu SELECT/ENTER. Kuvatakse
kaustas leiduvate failide loend. Kui te olete
faililoendis ning soovite naasta kaustaloendisse,
kasutage esiletõstmiseks v / V kaugjuhtimispuldil
olevaid nuppe
ja vajutage nuppu
SELECT/ENTER.
3. Kui soovite vaadata üksikut faili, vajutage fail
esiletõstmiseks nuppe v / V ning vajutage nuppu
SELECT/ENTER või PLAY.
4. Väljumiseks vajutage nuppu STOP(x
x).

Märkus :
• Veenduge, et valite režiimi „SUBTITLE ON” (subtiitrid
sees), vajutades subtiitrifailil iga kord enne DivX-faili
esitust.
• Kui subtiitrifailis on rohkem kui kaks keelt, on saadaval
ainult originaalsubtiitrid.
• DivX-faili esituse ajal ei saa te helirežiimi reguleerida.
• DivX-subtiitrite nimi tuleb selle seadme poolt
kuvamiseks samastada DivX-faili nimega.

Märkus DivX subtiitrite kuvamise kohta
Kui taasesituse ajal ei kuvata subtiitreid õigesti, vajutage
ja hoidke nuppu SUBTITLE all umbes 3 sekundit, seejärel
vajutage nuppu SUBTITLE teise keelekoodi valimiseks,
kuni subtiitrid kuvatakse õigesti.

Nõuanne
 Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu MENU.
 MP3/WMA-, JPEG- ja filmifailidega CD korral saate
lülituda menüüdesse MUSIC (muusika), PHOTO
(foto) ja MOVIE (film). Vajutage TITLE ning sõna
MUSIC, PHOTO ja MOVIE menüü ülaosas tõstetakse esile.

Taimerifunktsioon
1
2
3
4
5.
6.

Vajutage nuppu CLOCK.
Valige 24-tunnine või 12-tunnine tsükkel, vajutades nuppu . > esipaneelil.
x ) et kinnitada valitud tunVajutage nuppu SET(x
nitsükkel.
Kasutage nuppu . > esipaneelil, et seada
x).
õiged tunnid, seejärel vajutage nuppu SET(x
Kasutage nuppu . > esipaneelil, et seada
x).
õiged minutid, seejärel vajutage nuppu SET(x
Vajutage mis tahes ajal nuppu CLOCK, et kuvada ajanäit umbes 5 sekundiks.

Märkus : Kui soovite kella tühistada, vajutage ja hoidke nuppu CLOCK all rohkem kui 2 sekundit.

3. Iga funktsioon (TUNER t DVD t USB ) vilgub üleminekul kuvaaknas. Vajutage nuppu SET(x
x), kui soovitud funktsioon vilgub.
4. a. Kui valite funktsiooni TUNER, valige eelnevalt mällusalvestatud eelseadistatud number, vajutades
nuppe . > esipaneelil ning seejärel vajutage
nuppu SET(x
x).
b. Kui valite DVD-, USB-funktsiooni, kuvatakse ekraanil
kiri 'ON TIME' umbes 0,5 sekundiks ning seejärel see
kaob.
5. Seadistage lülitumistund, vajutades nuppu . >
esipaneelil ja vajutage nuppu SET(x
x).
6. Seadistage lülitumisminut, vajutades nuppu . >
esipaneelil ja vajutage nuppu SET(x
x).
- Ekraanil kuvatakse umbes 0,5 sekundiks kiri 'OFF
TIME' ning seejärel see kaob.

Taimerifunktsioon

7. Järgige samme 5-6 ning seadke tund/minut väljalülitumiseks.

Funktsiooniga TIMER saate lülitada CD-, USB-esituse ja
raadiovastuvõtu sisse või välja soovitud ajal.

8. Reguleerige helitugevust, vajutades nuppe . >
esipaneelil ja vajutage nuppu SET(x
x).

1. Vajutage praeguse aja kontrollimiseks nuppu CLOCK.
(Kui te kella ei seadista, ei tööta taimerifunktsioon.)

9. Lülitage süsteem välja.
Valitud funktsioon lülitatakse määratud ajal automaatselt sisse või välja.

2. Vajutage taimeri seadistusrežiimi sisenemiseks nuppu
TIMER. Kui soovite parandada eelnevalt mällusalvestatud taimeriseadeid, vajutage ja hoidke nuppu
TIMER all rohkem kui 2 sekundit.
(Kui soovite eelnevalt mällusalvestatud taimeriseadeid kontrollida, vajutage korraks nuppu TIMER.)
- Eelmine mällusalvestatud aeg ja indikaator “ ”
kuvatakse ekraanil.
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Kella seadistamine

Taimeri tühistamiseks või kontrollimiseks

Märkus:

Igal nupule TIMER vajutamisel saate valida, kas taimer
seadistada või tühistada. Samuti saate kontrollida
taimeri seadistuse olekut.
Taimeri aktiveerimiseks või kontrollimiseks vajutage
nuppu TIMER korduvalt, nii et ekraanil kuvatakse ikoon
“ ”.
Taimeri tühistamiseks vajutage nuppu TIMER korduvalt,
nii et ikoon “ ” kaoks ekraanilt.

• Kui sisestate seadmesse DVD või DivX, välja arvatud
audio-CD/MP3/WMA, rakendub taimerifunktsioon
tuunerile.
• Multikaardilugejates seda ei toetata.

TUUNER
Raadiojaamade eelseadistus

Raadio kuulamine

Saate eelseadistada 50 jaama FM ja AM(valikuline)
(MW) jaoks. Enne häälestamist veenduge, et olete helitugevuse maha keeranud.

1. Vajutage nuppu TUNER/BAND, et valida soovitud
sagedus (AM (valikuline) või FM).
Viimati vastuvõetud jaam häälestatakse.

1. Vajutage soovitud sageduse (AM või FM) valimiseks
nuppu TUNER/BAND.

2. Vajutage korduvalt nuppu PRESET-/+ (v/V), et valida soovitud eelseadistatud jaam.
- Iga nupuvajutusega häälestab seade ühe
eelseadistatud jaama.
3. Kohandage hääletugevust, vajutades korduvalt
nuppu VOLUME (-/+).

2. Valige soovitud jaam, vajutades nuppu
TUN. -/+ (b/B).
Automaathäälestus
- Vajutage nuppu TUN. -/+ (b/B) kauem kui 0,5
sekundit. Otsing peatub, kui seade jaamad
häälestab.
Käsitsi häälestus
-Vajutage nuppu TUN. -/+ (b/B) kergelt ja korduvalt.
3. Vajutage nuppu PROG./MEMO..
Eelseadistusnumber hakkab kuvaaknas vilkuma.

v/V
V), et valida soovi4. Vajutage nuppu PRESET -/+ (v
tud eelseadistusnumber.
5. Vajutage uuesti nuppu PROG./ MEMO. Jaam
salvestatakse.
6. Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1 (ja
2) kuni 5.

Kõigi mällusalvestatud jaamade kustutamiseks
Vajutage ja hoidke nuppu PROG./ MEMO. umbes kahe
sekundi vältel all.
Ekraanil kuvatakse sõna „CLEAR” ja seejärel vajutage
uuesti nuppu PROG./ MEMO. ning jaamad on kustutatud.
Teile vihjeks
Kui kõik jaamad on juba sisestatud, kuvatakse ekraanil
korraks teade „FULL” ning eelseadistusnumber hakkab
vilkuma. Eelseadistusnumbri muutmiseks järgige
samme 4-5.

Eelseadistuste taastamiseks
v/V
V) all, kuni
Vajutage ja hoidke nuppu PRESET-/+ (v
kuvatakse soovitud eelseadistusnumber või vajutage
seda korduvalt.
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Raadio väljalülitamiseks
Vajutage nuppu (1) POWER et lülitada seade välja või
valida teine funktsioonirežiim
(DVD/CD, USB, PORTABLE, AM(valikuline)/FM).

RDSi kasutamine - valikuline

RDSI HÄÄLESTAMINE
Kui FM-jaam on häälestatud ja sisaldab RDS-andmeid,
kuvab seade automaatselt jaama kutsungsignaali ning
kuvaaknas hakkab vilkuma nii RDS-indikaator kui RDSteenuste programmi (PS), programmitüübi tuvastuse
(PTY), raadioteksti (RT) ja kellaaja (CT) indikaatorid, kui
jaam neid edastab.

RDSI KUVASUVANDID
RDS-süsteem on võimeline edastama laiaulatuslikku
informatsiooni lisaks algsele kutsungile, mis kuvatakse
jaama esmakordsel häälestamisel. RDSi tavakasutamisel kuvatakse ekraanil jaama nimi, saatevõrk või
kutsungitähed. Kaugjuhtimispuldil oleva nupu RDS vajutamine võimaldab teil liikuda läbi erinevate andmetüüpide sellises järjestuses:
(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)


PS (programmiteenuse nimi)- kanali nimi, mis
kuvatakse ekraanil.



PTY (programmitüübi tuvastus)- programmitüübi
nimi, mis kuvatakse ekraanil.



RT (Raadio tekst)- tekstisõnum, mis sisaldab spetsiaalset teavet saatejaamast. Jätke meelde, et sõnumit
võib üle ekraani kerida selle nägemiseks.



CT (kanali poolt kontrollitav aeg)- võimaldab seadmel vastu võtta tegelikku aega ning kuvada seda
ekraanil.

Märkus :
Osad RDS-jaamad ei pruugi kaasata mõningaid neist
lisafunktsioonidest. Kui valitud režiimis nõutavaid andmeid ei edastata, kuvatakse ekraanil sõnumeid PTY
NONE, RT NONE, CT NONE, või PS NONE.

Programmiotsing (PTY)
Süsteemi RDS suurim eelis on selle suutlikkus kodeerida saateid programmitüübi (PTY) koodidega, mis näitavad saatematerjali tüüpi. Järgmises loendis on esitatud lühendid, mida kasutatakse iga PTY näitamiseks
koos PTY selgitusega.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM !

Uudised
Kestvad sündmused
Informatsioon
Sport
Haridus
Teater
Kultuur
Teadus
Erinevad jutuprogrammid
Popmuusika
Rockmuusika
Kergemuusika
Valgustusmuusika
Klassikaline muusika
Muu muusika
Ilmainformatsioon
Finantsprogrammid
Lasteprogrammid
Ühiskondlike ürituste programmid
Ususaated
Sissehelistamisprogrammid
Reisimine ja turism
Ajaviide ja hobid
Džässmuusika
Kantrimuusika
Rahvamuusika
Vanamuusika
Folkmuusika
Dokumentaalprogrammid
Jaamaalarmi testsõnum
Kiire saateinformatsioon

ESTONIAN

See seade on varustatud raadio andmesüsteemiga
RDS, mis toob laia valiku informatsiooni FM-raadiosse.
RDS, mida kasutatakse nüüd paljudes riikides, on süsteem jaamakutsungite või võrguinfo edastamiseks,
jaama programmitüübi tekstsõnumi kirjeldus jaama või
muusikalise valiku ja õige aja üksikasjade kohta.

Spetsiaalset programmitüüpi (PTY) saate otsida
Järgmiselt
1. Vajutage nuppu TUNER/BAND, et valida FM-režiim.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu PTY,
ekraanil kuvatakse viimasena kasutatud PTY.
3. Vajutage korduvalt nuppu PTY, et valida soovitud
PTY.
4. Kui PTY on valitud, vajutage nuppu TUN.(-/+).
Seade läheb automaatotsingurežiimi. Kui jaam on
häälestatud, otsing peatub.
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VIITED
Keelte koodid
Kasutage seda nimekirja keele valimiseks järgnevate põhiseadete jaoks:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Keel
Abhaasi
Afari
Afrikaani
Albaania
Amhari
Araabia
Armeenia
Assami
Aimaraa
Aserbaidžaani
Baškiiri
Baski
Bengali
Bhutani
Bihaari
Bulgaaria
Bretooni
Valgevene
Burma
Khmeeri
Katalaani
Hiina
Korsika
Horvaatia
Tšehhi
Taani
Hollandi
Inglise
Esperanto
Eesti
Fääri

Kood
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079

Keel
Fidži
Soome
Prantsuse
Friisi
Galeegi
Gruusia
Saksa
Kreeka
Grööni
Guaranii
Gudžarati
Hausa
Heebrea
Hindi
Ungari
Islandi
Indoneesia
Interlingua
Iiri
Itaalia
Jaapani
Jaava
Kannada
Kashmiri
Kašmiiri
Kasahhi
Korea
Kurdi
Lao
Ladina
Läti

Kood
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686

Keel
Lingala
Makedoonia
Leedu
Malagassi
Malai
Malajalami
Malta
Maoori
Marathi
Moldaavia
Mongoolia
Nauru
Nepaali
Norra
Oria
Pandžabi
Puštu
Pärsia
Poola
Portugali
Ketšua
Retoromaani
Rumeenia
Vene
Samoa
Sanskriti
Gaeli
Serbia
Serbohorvaadi
Šona
Sindhi

Kood
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368

Keel
Singali
Slovaki
Sloveenia
Somaali
Hispaania
Sudaani
Suahiili
Rootsi
Tagalogi
Tadžiki
Tamili
Tatari
Telugu
Tai
Tiibeti
Tigrinja
Tonga
Türgi
Turkmeeni
Tvii
Ukraina
Urdu
Usbeki
Vietnami
Volapüki
Kõmri
Volofi
Koosa
Jidiši
Joruba
Suulu

Piirkond
Malaisia
Malediivid
Mehhiko
Monaco
Mongoolia
Maroko
Nepaal
Holland
Hollandi Antillid
Uus-Meremaa
Nigeeria
Norra
Omaan
Pakistan
Panama
Paraguay
Filipiinid
Poola
Portugal
Rumeenia
Venemaa

Kood
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU

Piirkond
Saudi Araabia
Senegal
Singapur
Slovakkia
Sloveenia

Kood
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085

Piirkondade koodid
Valige piirkonna kood alljärgnevast nimekirjast.
Piirkond
Afganistan
Argentiina
Austraalia
Austria
Belgia
Bhutan
Boliivia
Brasiilia
Kambodža
Kanada
Tšii
Hiina
Colombia
Kongo
Costa Rica
Horvaatia
Tšehhi Vabarii
Taani
Ecuador
Egiptus
El Salvador
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Kood
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
liCL
CN
CO
CG
CR
HR
kCZ
DK
EC
EG
SV

Piirkond
Etioopia
Fidži
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Suurbritannia
Kreeka
Gröönimaa

Kood
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
Heardi ja McDonaldi saared HM
Hong-Kong
HK
Ungari
HU
India
IN
Indoneesia
ID
Iisrael
IL
Itaalia
IT
Jamaica
JM
Jaapan
JP
Keenia
KE
Kuveit
KW
Liibüa
LY
Luksemburg
LU

Kood
SA
SN
SG
SK
SI
Lõuna-Aafrika Vabariik ZA
Lõuna-Korea
KR
Hispaania
ES
Sri Lanka
LK
Rootsi
SE
ŠveitsC
H
Taivan
TW
Tai
TH
Türgi
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Ameerika Ühendriigid
US
Uruguay
UY
Usbekistan
UZ
Vietnam
VN
Zimbabwe
ZW

Tõrkeotsing
Kontrollige järgmist juhist probleemi võimaliku põhjuse kohta enne teenindusega ühenduse võtmist.
Põhjus
• Toitejuhe ei ole ühendatud.

Toide on sees, kuid seade • Plaati ei ole sisestatud.
ei tööta.
Pilti ei ole.

Parandus
• Ühendage toitejuhe kindlalt seinakontakti.
• Sisestage plaat. (Kontrollige, kas DVD-mängija
ekraanil põleb DVD või audio-CD indikaatortuli.)

• Teler ei ole häälestatud DVD-mängija
väljundsignaali vastu võtma.

• Valige telerile sobiv videosisendrežiim, nii et
seadme pilt kuvataks teleriekraanil.

• Videokaabel ei ole korralikult ühendatud.

• Ühendage videokaabel korralikult pistikupesadesse.

• Ühendatud teleri toide on välja lülitatud.

• Lülitage teler sisse.

Heli puudub või on kuulda • Audiokaabliga ühendatud seade ei ole seadistatud DVD väljundsignaali vastu võtma.
ainult väga madala tasemega heli.

• Valige heli jaoks õige sisendrežiim, nii et
saate seadmest heli kuulata.

• Audiokaabel ei ole korralikult ühendatud.

• Ühendage audiokaabel korralikult pistikupesadesse.

• Audiokaabliga ühendatud seadme toide on
välja lülitatud.

• Lülitage audiokaabliga ühendatud seade
sisse.

• Audioühenduse juhe on kahjustatud.

• Asendage see uuega.

Taasesituse pilt on kehv.

• Plaat on määrdunud.

• Puhastage plaat.

Seade ei alusta taasesitust.

• Plaati ei ole sisestatud.

• Sisestage plaat. (Kontrollige, kas DVD-mängija
ekraanil põleb DVD või audio-CD indikaatortuli.)

• Sisestatud on plaat, mida pole võimalik
mängida.

• Sisestage plaat, mida on võimalik mängida.
(Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja
piirkonnakoodi.)

• Plaat on asetatud ülemise küljega allapoole.

• Asetage plaat esitusküljega allapoole.

• Plaat ei ole asetatud juhikusse.

• Asetage plaat plaadisalves korralikult
juhikusse.

• Plaat on määrdunud.

• Puhastage plaat.

• Menüü on teleri ekraanil.

• Vajutage nuppu SETUP, et menüüekraan
välja lülitada.

• Seatud on vanemliku kontrolli tase.

• Tühistage funktsioon Rating või muutke selle
hinnangutaset.

• Pistikud ja pistikupesad on määrdunud.

• Pühkige neid puhta, õrnalt alkoholiga niisutatud lapiga.

• Plaat on määrdunud.

• Puhastage plaat.

• Kõlarid ja komponendid on halvasti ühendatud.

• Ühendage kõlarid ja komponendid kindlalt.

• Seade on paigutatud telerile liiga lähedale.

• Liigutage oma teler audiokomponentidest
eemale.

• Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud.

• Ühendage antenn kindlalt.

Kuulda on mõningast
müra või kahinat.

Raadiojaamu ei saa
häälestada.

Kaugjuhtimispult ei tööta
korralikult.

• Reguleerige antenne ning ühendage
vajadusel välisantenn.
• Jaamade signaali tugevus on liiga nõrk (kui
häälestatakse automaatselt).

• Häälestage jaam käsitsi.

• Ühtegi jama ei ole eelseadistatud või on
eelseadistatud jaamad tühistatud
(häälestamisel eelseadistatud jaamu otsides).

• Eelseadistage jaamad.

• Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme
kaugjuhtimissensorile.

• Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugjuhtimissensorile.

• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.

• Kasutage kaugjuhtimispulti umbes 23 jala
(7 m) ulatuses.

• Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.

• Eemaldage takistus.
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Sümptom
Seadmes ei ole voolu.

MP3-/ WMA-plaadi ühilduvus selle seadmega on
piiratud järgmiselt:

DivX-plaadi ühilduvus selle seadmega on piiratud
järgmiselt:

• Diskreetimissagedus: vahemikus 32-48 kHz (MP3),
vahemikus 24-48 kHz (WMA)
• Bitikiirus: vahemikus 32-320 kB/s (MP3), 40-192 kB/s
(WMA)
• Faililaiendid: “.mp3” / “.wma”
• CD-ROMi failiformaat: ISO9660
• Soovitame teil kasutada programmi Easy-CD
Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
• Tähemärkide koguarv failinimele: maksimaalselt 8
tähemärki (välja arvatud faililaiendid nagu mp3/wma)
• Ärge kasutage eritähemärke nagu /? * : “ < > l jne.
• Plaadil olevate failide koguarv peaks olema väiksem
kui 999.
Kliendid peavad jätma meelde, et MP3/WMA-failide ja
muusika allalaadimiseks Internetist on vajalik luba.
Meie ettevõttel ei ole mingit õigust sellist luba anda.
Luba tuleb alati otsida autoriõiguste valdajalt.

• Saadaolev lahutusvõime: vahemikus 800x600 (L x K)
pikslit

JPEG-plaadi ühilduvus selle seadmega on piiratud
järgmiselt:

• Esitatav audioformaat: "AC3 ", "PCM ", "MP3 ",
"WMA ".

• Pildifaili suurus: soovitatav onvähem kui 2 megapikslit (2760 x 2048 pikslit) (Suuremate kui 2 megapiksliste failide kuvamine võib võtta rohkem aega)

• Diskreetimissagedus: vahemikus 32-48 kHz (MP3),
vahemikus 24-48 kHz (WMA)

• Maksimaalselt faile : Vähem kui 999.

• DivX subtiitrifaili nimi on piiratud 45 tähemärgiga.
• Kui DivX-failis on esitamiseks võimatu kood, võib
see ekraanil olla kuvatud märgiga " _ ".
• Kaadrisagedus: vähem kui 30 kaadrit/s
• Kui salvestatud failide video- ja audiostruktuur ei
ole sektsioneeritud, väljastatakse kas video või
audio.
• Esitatav DivX-fail: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
• Esitatav subtiitriformaat: SubRip(*.srt/*.txt),
SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt),
MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt),
VobSub(*.sub)
• Esitatav koodekiformaat: DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ",
"DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

• Bitikiirus: vahemikus 32-320 kB/s (MP3), 40-192 kB/s
(WMA)

• Mõned plaadid ei pruugi olenevalt erinevast salvestusformaadist või plaadi olukorrast töötada.
• Faililaiendid: “.jpg”

Tehnilised andmed
Üldine
Elektrivarustus
Voolutarbimine
Netokaal
Välised mõõtmed (L x K x S)

Vaadake põhitabelit.
Vaadake põhitabelit.
1,5 kg
150 X 150 X 205 mm

Tuuner/Võimendi
FM

Häälestusvahemik
Keskmine sagedus
Signaali-müra suhe
Sagedusvastus
AM (valikuline)Häälestusvahemik
Keskmine sagedus
Signaali-müra suhe
Sagedusvastus
Väljundvõimsuse
Sagedusvastus
Signaali-müra tase

87,5-108,0 MHz või 65-74 MHz, 87,5-108,0 MHz
10,7 MHz
60/55 dB (mono/stereo)
140 - 10 000 Hz
522-1620 kHz või 520-1720 kHz
450 kHz
30 dB
140 - 1800 Hz
esiosa: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10%)
30 - 20 000 Hz
75 dB

Kõlarid
Kõlari nimi (vasak/parem)
Tüüp
Takistus
Netomõõtmed (L x K x S)
Netokaal

XBS12V
Bass Reflex1Way 1Speaker
6Ω
150 X 150 X 150 mm
1,05 kg

Kujundus ja tehnilised andmed võiva ilma etteteatamata muutuda.

