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HLB54S (HLB54S-DP/ SHS54-A)
iPod este marcã înregistratã a Apple Computer, Inc., înregistratã în SUA …i în alte —ãri.

Ca partener ENERGY STAR®,
LG a stabilit cã acest produs sau
aceste modele ale produsului
respectã recomandãrile
ENERGY STAR® privind eficien—a
energeticã.
ENERGY STAR® este marcã înregistratã în SUA.

P/No : MFL62718668
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PRECAU‰II
RISC DE ⁄OC ELECTRIC
NU DESCHIDE‰I

PRECAU‰II: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ⁄OC ELECTRIC, NU
SCOATE‰I CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLÃ
PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE
ADRESA‰I-VÃ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.
Acest fulger cu simbolul sãge—ii încadrat într-un triunghi echilateral este
destinat sã alerteze utilizatorul cu privire la prezen—a unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare
suficientã pentru a constitui un risc de …oc electric.
Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat
sã alerteze utilizatorul cu privire la prezen—a unor instruc—iuni importante
de operare …i între—inere (service) în documenta—ia care înso—e…te
produsul.
ATEN‰IE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ⁄OC ELECTRIC,
NU EXPUNE‰I ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATEN‰IE: Nu instala—i acest echipament într-un spa—iu restrâns, cum ar fi o
bibliotecã sau un element similar.

razele laser, nu încerca—i sã deschide—i incinta. La deschidere sunt radia—ii laser
vizibile. NU PRIVI‰I DIRECT ÎNSPRE RAZE.
PRECAU‰II: Aparatul nu trebuie sã vinã în contact cu apa (picãturi sau vãrsatã),
iar pe el nu trebuie a…ezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
PRECAU‰II cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandã sã fie amplasate pe un circuit
dedicat;
Aceasta înseamnã ca un circuit electric sã alimenteze doar acest aparat, fãrã
alte prize sau circuite secundare. Consulta—i pagina de specifica—ii din acest
manual de utilizare pentru mai multã siguran—ã. Nu supraîncãrca—i prizele.
Prizele cu suprasarcinã, prizele …i cablurile slãbite sau deteriorate, cablurile de
alimentare roase sau deteriorate, ori cu izola—ia ruptã, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situa—ii poate provoca …oc electric sau incendiu.
Examina—i periodic cablul aparatului, iar dacã pare a fi deteriorat scoate—i-l din
prizã, nu mai utiliza—i aparatul …i înlocui—i cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Proteja—i cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau
mecanic, cum ar fi rãsucirea, formarea de noduri, prinderea la o u…ã sau
cãlcarea sa. Acorda—i o aten—ie specialã …tecãrelor, prizelor …i punctului în care
cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoate—i
…tecãrul din prizã. Când instala—i produsul, asigura—i-vã cã …tecãrul este u…or
accesibil.
Evacuarea aparatului vechi
1. Dacã un produs poartã acest simbol cu o pubelã tãiatã, aceasta
înseamnã cã produsul respectiv se supune Directivei europene
2002/96/EC.

PRECAU‰II: Nu obstruc—iona—i orificiile de ventilare. A se instala în conformitate
cu instruc—iunile producãtorului.
Fantele …i orificiile din carcasã au rolul de a asigura ventilarea …i o func—ionare
optimã a produsului, precum …i de a proteja produsul de supraîncãlzire.
Orificiile nu trebuie obstruc—ionate prin a…ezarea produsului pe un pat, o
canapea, o carpetã sau pe o altã suprafa—ã similarã. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecã sau un raft, decât
dacã existã o ventila—ie corespunzãtoare sau dacã se respectã instruc—iunile
producãtorului.
PRECAU‰II: Acest produs folose…te un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectã a acestui produs, citi—i cu aten—ie acest
manual de utilizare …i pãstra—i-l pentru consultãri ulterioare. Dacã aparatul
necesitã lucrãri de service, contacta—i un service autorizat. Folosirea comenzilor,
reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici poate
provoca expuneri periculoase la radia—ii. Pentru a preveni expunerea directã la
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2. Toate aparatele electrice …i electronice vor fi evacuate separat de
de…eurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate
de autoritã—ile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectã a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea
unor posibile consecin—e negative pentru mediu …i pentru sãnãtatea
omului.
4. Pentru mai multe informa—ii detaliate cu privire la evacuarea vechiului
aparat, contacta—i biroul municipal, serviciile de evacuare a de…eurilor
sau magazinul de unde a—i cumpãrat produsul.
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Observa—ia Uniunii Europene pentru produsele fãrã
fir
Produsele care poartã însemnul CE respectã Directiva
R&TTE (1999/5/EC), Directiva EMC (2004/108/EC) …i
Directiva pentru Joasã Tensiune (2006/95/EC) emise de
cãtre Comisia Comunitã—ii Europene.
A se utiliza numai în interior.
Reprezentant european:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



France Notice
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur



Italy Notice



A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor
use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

acestui produs pot varia în func—ie de momentul achizi—iei, deoarece aceste
restric—ii pot fi adoptate …i/sau modificate de cãtre AACS dupã fabricarea
acestui produs.
Mai mult, marca BD-ROM …i BD+ se folosesc în plus ca sistem de protejare a
con—inutului pentru formatul BD, care impune anumite restric—ii, inclusiv
restric—ii de redare pentru marca BD-ROM …i/sau pentru con—inutul BD+
protejat. Pentru a ob—ine informa—ii suplimentare cu privire la AACS, marca
BD-ROM, BD+ sau la acest produs, vã rugãm sã contacta—i un centru
autorizat de service pentru clien—i.
Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de protec—ie la copiere. Din cauza
acestui lucru, trebuie sã conecta—i player-ul numai direct la televizor, nu la un
video recorder. Conectarea la un video recorder determinã o imagine
distorsionatã la discurile protejate la copiere.
Acest produs încorporeazã tehnologie de protec—ie a drepturilor de autor care
este protejatã prin patente SUA …i alte drepturi de proprietate intelectualã.
Utilizarea acestei tehnologie de protec—ie a drepturilor de autor trebuie
autorizatã de Macrovision …i este destinatã utilizãrii casnice …i altor utilizãri
limitate, exceptând cazul în care existã o altã autorizare din partea
Macrovision. Demontarea …i dezasamblarea sunt interzise.
Potrivit legii americane a drepturilor de autor …i a legilor drepturilor de autor
din alte —ãri, înregistrarea, utilizarea, afi…area, distribuirea sau revizuirea
neautorizatã a programelor TV, casetelor video, discurilor BD-ROM,
DVD-urilor, CD-urilor …i a altor materiale face obiectul rãspunderii civile …i/sau
penale.

L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se
utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo,
in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.

Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Latvia Notice
A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band

Observa—ii cu privire la drepturile de autor


Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este aprobat ca sistem
de protejare a con—inutului pentru formatul BD, în mod similar utilizãrii CSS
(Content Scramble System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite
restric—ii la redare, ie…ire a semnalului analogic etc., în ceea ce prive…te
con—inutul AACS protejat. Utilizarea acestui produs …i restric—iile impuse

Ce este SIMPLINK?
Unele func—ii ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului,
dacã acest aparat …i televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
 Func—iile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG: Play (redare),
Pause (pauzã), Scan (scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
 Consulta—i manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la
func—ia SIMPLINK.
 Televizorul LG cu func—ie SIMPLINK are afi…at logo-ul de mai sus.
Notã:
 În func—ie de tipul discului sau de starea redãrii, unele opera—iuni SIMPLINK
pot diferi de scopul dvs. sau pot sã nu func—ioneze.
 Dacã func—ia „SIMPLINK” nu func—ioneazã, verifica—i dacã cablul HDMI
suportã CEC (Control electronic consumator) pentru HDMI.
 Dacã sunetul este redat atât din difuzoarele sistemului, cât …i din difuzorul
televizorului sau nu este redat din niciun difuzor în timpul folosirii SIMPLINK,
reseta—i difuzorul din meniul SIMPLINK al televizorului LG.
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Licen—e
Mãrcile comerciale …i logo-urile Java …i bazate pe Java sunt mãrci comerciale
sau mãrci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite …i în alte —ãri.

Specifica—iile de la 802.11n WLAN (re—ea localã fãrã fir) sunt specifica—ii proiect
…i nu în formã finalã. Dacã specifica—iile în formã finalã diferã de cele proiect,
acest lucru poate afecta capacitatea acestui aparat de a comunica cu alte
aparate 802.11n WLAN.

Produs sub licen—ã de la Dolby Laboratories.
Dolby …i simbolul cu doi D sunt mãrci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Produs sub licen—ã conform patentului SUA cu numãrul: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 …i alte patente SUA …i interna—ionale existente sau aflate în
a…teptare. DTS este marcã înregistratã, iar logo-urile DTS, simbolul, DTS-HD
…i DTS-HD Master Audio I Essential mãrci înregistrate ale DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Logo-ul “BD LIVE” este marcã înregistratã a asocia—iei Blu-ray Disc.
HDMI, logo-ul HDMI …i Interfa—a Multimedia cu Defini—ie Înaltã sunt mãrci
comerciale sau mãrci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
“DVD Logo” este marcã înregistratã a DVD Format/Logo Licensing Corporation.
“x.v.Color” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
“Blu-Ray Disc” este marcã înregistratã.
“BONUSVIEW” este marcã înregistratã a Asocia—iei Blu-ray Disc.
Acest produs are licen—ã în cadrul licen—ei de portofoliu a patentului AVC …i
licen—ei de portofoliu a patentului VC-1 pentru utilizare în scop personal,
necomercial, de cãtre un consumator pentru (i) codare video în conformitate cu
standardul AVC …i standardul VC-1 (“AVC/VC-1 Video”) …i/sau (ii) pentru
decodare AVC/VC-1 Video care a fost codat de cãtre un consumator angajat
într-o activitate personalã, necomercialã …i/sau a fost ob—inut de la un furnizor
de materiale video cu licen—ã în furnizarea de materiale video AVC/VC-1. Pentru
alte utilizãri nu se acordã …i nu este implicatã nicio licen—ã.
Pute—i ob—ine informa—ii suplimentare de la MPEG LA, LLC. A se vedea
ttp://www.mpegla.com.
“AVCHD” …i logo-ul “AVCHD” sunt mãrci înregistrate ale Panasonic Corporation
…i Sony Corporation.
YouTube este marcã înregistratã a Google Inc.
DLNA …i DLNA CERTIFIED sunt mãrci comerciale …i/sau mãrci de servicii ale
Digital Living Network Alliance.
WIFI CERTIFIED 802.11n se bazeazã pe Proiectul 2.0.
Proiectul 2.0 se referã la versiunea IEEE 802.11n standard, neratificatã încã,
utilizatã la Wi-Fi Alliance din luna iunie 2007.
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- „Made for iPod” („Conceput pentru iPod”) înseamnã cã un accesoriu electronic

a fost conceput pentru a fi conectat special la iPod, iar dezvoltatorul certificã
faptul cã acesta respectã standardele de performan—ã Apple.
- Apple nu este responsabilã pentru utilizarea acestui aparat sau pentru

respectarea standardelor de siguran—ã …i reglementare.
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Cuprins
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9

Vizualizarea unei fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-42

Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Utilizarea caracteristicilor My Media . . . . . . . . . . . . . . . . .43-46

Panoul frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Redarea filmelor You Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-49

Panoul din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Pentru a asculta radioul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Redare pe iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51

Conexiuni la televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15

Pentru a asculta muzicã la audio playerul portabil . . . . . . . .52

Setarea rezolu—iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17

Utilizarea mufelor HDMI IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Conectare la re—eaua localã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-21

Utilizarea mufelor OPTICAL IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Actualizarea software-ului re—elei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23

Referin—ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Setarea modului de sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Coduri de limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Ajustarea setãrilor de nivel pentru difuzor . . . . . . . . . . . . . .24

Coduri regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Utilizarea func—iei de noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-57

Utilizarea sleep timer-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Specifica—ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Utilizarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Folosirea Meniului Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

INFORMA‰II IMPORTANTE LEGATE DE SERVICIILE DE
RE‰EA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Efectuarea setãrilor din Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-31

Observa—ie cu privire la software-ul “open source” . . . . . . .60

Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-35
Afi…area informa—iilor discului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Pentru a vã bucura de BD-LIVE™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37-38
Redarea unui film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39
Pentru a asculta muzicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Înainte de conectare, utilizare sau reglare a acestui produs,
citi—i cu aten—ie …i în întregime aceste instruc—iuni.
5
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Introducere
Pentru a asigura o utilizare corectã a acestui produs, citi—i cu aten—ie acest
manual de utilizare …i pãstra—i-l pentru consultãri ulterioare.
Acest manual oferã informa—ii cu privire la operarea …i între—inerea
player-ului. Dacã aparatul necesitã lucrãri de service, contacta—i un service
autorizat.

Despre afi…area
“
” poate apãrea pe ecranul televizorului în timpul operãrii …i înseamnã
cã func—ia explicatã în acest manual de utilizare nu este disponibilã la acel
mediu.

Simboluri folosite în acest manual
Notã:
Reprezintã note speciale …i caracteristici cu privire la operare.
Sfat:
Reprezintã sfaturi …i indicii pentru u…urarea operãrii.
O sec—iune al cãrei titlu are unul dintre urmãtoarele simboluri se aplicã
numai discului reprezentat prin simbolul respectiv.

Manevrarea aparatului
Când se transportã aparatul
Pãstra—i cutia originalã de carton …i materialele de ambalare. Dacã trebuie
sã transporta—i aparatul, pentru o maximã protec—ie, reambala—i-l a…a cum a
fost ambalat ini—ial din fabricã.
Pãstrarea curã—eniei suprafe—elor exterioare
 Nu folosi—i lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea
aparatului.
 ⁄tergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafa—a.
 Nu lãsa—i produse din cauciuc sau material plastic sã vinã în contact cu
aparatul un timp îndelungat.
Curã—area aparatului
Pentru a curã—a player-ul, folosi—i o cârpã moale, uscatã. Dacã suprafe—ele
sunt extrem de murdare, folosi—i o cârpã moale umezitã cu o solu—ie slabã
de detergent. Nu folosi—i solven—i puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau
tinerul, deoarece ace…tia pot deteriora suprafa—a aparatului.
Între—inerea aparatului
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folose…te o înaltã tehnologie.
Dacã lentila opticã …i piesele de ac—ionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua.
Pentru detalii, contacta—i cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observa—ii cu privire la discuri
ALL
BD

Toate discurile enumerate mai jos
Disc BD-ROM

DVD

DVD-Video, DVD±R/RW în modul Video sau în
modul VR …i finalizate

AVCHD

DVD±R/RW în format AVCHD

ACD

Audio CD-uri

MOVIE

Fi…iere film aflate pe USB/Disc

MOVIE-N Fi…iere film aflate pe serverul DLNA
MUSIC

Fi…iere muzicã aflate pe USB/Disc

MUSIC-N Fi…iere muzicã aflate pe serverul DLNA
6

Manevrarea discurilor
Nu atinge—i partea înregistratã a discului. ‰ine—i discul de margini, astfel
încât sã nu lãsa—i amprente pe suprafa—ã. Nu lipi—i hârtie sau bandã pe disc.
Depozitarea discurilor
Dupã redare, pune—i discul în carcasa sa. Nu expune—i discul la lumina
solarã directã sau la surse de cãldurã …i nu-l lãsa—i într-o ma…inã parcatã
expusã la lumina solarã directã.
Curã—area discurilor
Amprentele …i praful de pe disc pot reprezenta cauzele unei imagini slabe
sau ale distorsiunii sunetului. Înainte de redare, curã—a—i discul cu o cârpã
curatã. ⁄terge—i discul dinspre centru cãtre exterior.
Nu folosi—i solven—i puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agen—ii de
curã—are disponibili pe pia—ã sau spray antistatic special pentru înregistrãrile
vechi pe vinil.
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Discuri care pot fi redate
Disc Blu-ray
- Discurile, cum ar fi filmele, care pot fi cumpãrate sau închiriate.
- Discuri BD-R/RE care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã sau
foto.
DVD-VIDEO (disc 8 cm / 12 cm)
Discurile, cum ar fi filmele, care pot fi cumpãrate sau închiriate.
DVD-R (disc 8 cm / 12 cm)
- Numai în mod video finalizat
- Suportã …i discurile dual layer
- Format AVCHD
- Discuri DVD-R care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã sau
foto.
DVD-RW (disc 8 cm / 12 cm)
- mod VR, mod Video …i numai finalizat
- Format AVCHD
- Discuri DVD-RW care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã sau
foto.
DVD+R (disc 8 cm / 12 cm)
- Numai disc finalizat
- Suportã …i discurile dual layer
- Format AVCHD
- Discuri DVD+R care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã sau
foto.
DVD+RW (disc 8 cm / 12 cm)
- Numai în mod video finalizat
- Format AVCHD
- Discuri DVD+RW care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã sau
foto.
Audio CD (disc 8 cm / 12 cm)
Audio CD-uri sau discuri CD-Rs/RW în format audio CD, care pot fi
cumpãrate.
CD-R/CD-RW (disc 8 cm / 12 cm)
Discuri CD-R/CD-RW care con—in titluri audio, fi…iere film, muzicã
sau foto.

Note:


În func—ie de setãrile echipamentului de înregistrare sau ale discului
CD-R/RW (sau DVD±R/RW) însu…i, unele discuri CD-R/RW (sau
DVD±R/RW) nu pot fi redate pe aparat.



Nu ata…a—i sigilii sau etichete pe nici o parte a discului (partea etichetatã
sau cea înregistratã).



Nu folosi—i discuri cu forme neregulate (de ex. în formã de inimã sau
octogonale). Este posibil sã provoace defec—iuni.



În func—ie de software-ul folosit la înregistrare …i de finalizare, este posibil
ca unele discuri înregistrate (CD-R/RW sau DVD±R/RW) sã nu poatã fi
redate.



Este posibil ca discurile DVD+R/RW …i CD-R/RW înregistrate pe un
calculator personal sau pe un DVD sau CD Recorder sã nu poatã fi
redate dacã discul este deteriorat sau murdar, ori dacã pe lentila
player-ului existã impuritã—i sau condens.



Dacã înregistra—i un disc pe un calculator personal, chiar dacã este
înregistrat într-un format compatibil, existã cazuri în care nu poate fi
redat, din cauza setãrilor software-ului folosit pentru crearea discului
(consulta—i informa—iile mai detaliate ale producãtorului).



Acest player necesitã discuri …i înregistrãri care sã întruneascã anumite
standarde tehnice pentru ob—inerea unei redãri optime, de calitate.
DVD-urile preînregistrate sunt setate automat pentru aceste standarde.
Existã multe tipuri diferite de formate de discuri care pot fi înregistrate
(inclusiv CD-R care con—in fi…iere MP3 sau WMA), iar acestea necesitã
anumite condi—ii preexistente pentru a fi compatibile.



Clien—ii trebuie sã re—inã cã au nevoie de permisiune pentru a descãrca
fi…iere MP3/WMA …i muzicã de pe Internet. Compania noastrã nu are
dreptul de a acorda aceastã permisiune. Permisiunea trebuie cerutã
întotdeauna posesorului drepturilor de autor.



Trebuie sã seta—i op—iunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca
discurile sã fie compatibile cu playerele LG, atunci când formata—i discuri
reinscriptibile. Când seta—i op—iunea pe Sistem live (Live System), nu le
pute—i utiliza pe un player LG. (Mastered/Live File System: sistem de
format al discului pentru Windows Vista)
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Caracteristicile discului BD-ROM
Discurile BD-ROM pot stoca 25 GB (single layer) sau 50 GB (dual layer)
pe un disc cu o singurã fa—ã, de circa 5-10 ori mai mult decât capacitatea
unui DVD. De asemenea, discurile BD-ROM suportã imagine HD de cea
mai înaltã calitate disponibilã în industria de profil (pânã la 1920 x 1080)
capacitate mare înseamnã fãrã compromisuri în ceea ce prive…te calitatea
video. Mai mult, un disc BD-ROM are aceea…i dimensiune familiarã …i
aratã la fel ca un DVD.
 Urmãtoarele caracteristici ale discurilor BD-ROM depind de disc …i pot
varia.
 Caracteristicile referitoare la aspect …i navigare variazã de la un disc la
altul.
 Nu toate discurile dispun de caracteristicile descrise mai jos.
 Discul BD-ROM, hibrid are atât strat BD-ROM, cât …i DVD (sau CD) pe
aceea…i fa—ã. La aceste discuri, stratul BD-ROM poate fi doar redat pe
acest player.
Eviden—ieri video
Formatul BD-ROM pentru distribu—ia filmelor suportã trei codecuri video
extrem de avansate, inclusiv MPEG-2, MPEG4 AVC (H.264) …i SMPTE VC1.
Sunt de asemenea disponibile rezolu—ii video HD:
 1920 x 1080 HD
 1280 x 720 HD
Planuri grafice
Sunt disponibile douã planuri grafice individuale (straturi), cu rezolu—ie HD
integralã (1920 x 1080), deasupra stratului HD video. Un plan este legat
de partea video, graficã precisã cu cadru (cum sunt subtitrãrile), iar celãlalt
plan este legat de elementele grafice interactive, cum sunt butoanele sau
meniurile. Pentru ambele planuri pot fi disponibile diferite efecte de wipe,
fade …i scroll.
Pentru redare cu defini—ie înaltã
Pentru a vedea con—inut cu înaltã defini—ie pe discuri BD-ROM, este
necesar un HDTV. Unele discuri pot necesita ie…ire HDMI (HDMI OUT)
pentru vizionarea con—inutului cu înaltã defini—ie. Capacitatea de vizionare a
con—inutului cu înaltã defini—ie pe discurile BD-ROM poate fi limitatã în
func—ie de rezolu—ia televizorului.

8

Sunet meniu
Când eviden—ia—i sau selecta—i o op—iune din meniu, pute—i auzi sunetele
precum clicurile butoanelor sau o voce care explicã alegerea eviden—iatã în
meniu.
Meniuri pe mai multe pagini/derulante
La un DVD-Video, redarea este întreruptã de fiecare datã când este
accesat un nou ecran de meniu. Datoritã capacitã—ii discului BD-ROM de a
preîncãrca date de pe disc fãrã a întrerupe redarea, un meniu poate
consta din mai multe pagini.
Pute—i naviga prin paginile de meniu sau pute—i selecta diferite cãi de
meniu, în timp ce imaginea …i sunetul sunt redate în fundal.
Interac—iune
Anumite discuri BD-ROM pot con—ine meniuri animate …i/sau jocuri trivia.
Diapozitive prin care poate naviga utilizatorul
La discurile BD-ROM, pute—i naviga printre diferite imagini statice, în timp
ce sonorul este redat în continuare.
Subtitrare
În func—ie de con—inutul discului BD-ROM, pute—i selecta diferite stiluri,
dimensiuni …i culori ale fonturilor pentru unele subtitrãri; de asemenea,
subtitrarea poate fi animatã, derulantã sau atenuatã …i intensificatã.
Capacitate interactivã BD-J
Formatul BD-ROM suportã Java pentru func—ii interactive. “BD-J” le oferã
furnizorilor de con—inut func—ionalitate aproape nelimitatã la crearea titlurilor
de BD-ROM interactiv.
Compatibilitatea discului BD-ROM
Acest player suportã BD-ROM Profil 2.
• Discuri care suportã BD-Live (BD-ROM versiunea 2 Profil 2), op—iune
care permite utilizarea func—iilor interactive în cazul în care acest aparat
este conectat la internet, în plus fa—ã de func—ia BONUSVIEW.
• Discuri care suportã BONUSVIEW (BD-ROM versiunea 2 Profil
1 versiunea 1.1/Profil standard final), op—iune care permite utilizarea
pachetelor Virtual sau a func—iilor Picture-in-Picture.
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Cod regional

Anumite cerin—e de sistem

Acest aparat are un cod regional tipãrit în partea din spate. Acest aparat
poate reda numai discuri BD-ROM sau DVD-uri care poartã aceea…i
etichetã ca cea din partea din spatele aparatului sau “ALL”.

Pentru redare video cu înaltã defini—ie:

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

• Disc BD-ROM cu con—inut cu defini—ie înaltã.
• Pentru unele con—inuturi sunt necesare intrãri cu capacitate HDMI sau

• Acest player poate reda discuri în format AVCHD. Aceste discuri sunt
înregistrate …i utilizate în mod normal la camere video.
• Formatul AVCHD este un format de camerã video digitalã cu defini—ie
înaltã.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima imaginile cu o eficien—ã mai
mare decât cea a formatului conven—ional de comprimare a imaginilor.
• Unele discuri AVCHD utilizeazã formatul “x.v.Color”.
• Acest player poate reda discuri AVCHD utilizând formatul “x.v.Color”.
• Este posibil ca unele discuri în format AVCHD sã nu poatã fi redate, în
func—ie de starea înregistrãrii.
• Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
• “x.v.Color” oferã o gamã mai largã de culori decât discurile DVD normale
pentru camere video.

Note cu privire la compatibilitate
• Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt posibile anumite probleme

•
•
•
•

de disc, conexiune digitalã …i alte probleme de compatibilitate. Dacã
întâmpina—i probleme de compatibilitate, contacta—i un Centru autorizat
de service pentru clien—i.
Vizualizarea con—inutului cu înaltã defini—ie …i convertirea con—inutului
unui DVD standard pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o
intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
Unele discuri BD-ROM …i DVD pot restric—iona utilizarea unor comenzi
sau caracteristici.
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus …i DTS-HD sunt suportate cu
maximum 5.1 canale dacã folosi—i conexiune HDMI pentru ie…irea audio
a aparatului.
Pute—i utiliza un dispozitiv USB folosit pentru stocarea unor informa—ii
legate de disc, inclusiv con—inutul descãrcat online. Discul pe care îl
utiliza—i va controla perioada în care sunt re—inute aceste informa—ii.

• Display cu înaltã defini—ie care sã aibã mufe de intrare COMPONENT
sau HDMI.

HDCP pe aparatul de vizionare (conform specifica—iilor autorilor discului).

• Pentru conversia unui DVD cu defini—ie standard, este necesarã o intrare
DVI cu capacitate HDMI sau HDCP la aparatul de vizionare pentru
con—inutul protejat la copiere.

Observa—ie importantã pentru sistemul TV color
Sistemul color al acestui player diferã în func—ie de discul care este redat
în momentul respectiv.
De exemplu, dacã player-ul redã un disc înregistrat în sistemul de culori
NTSC, imaginea este redatã ca semnal NTSC.
Numai un televizor cu multisistem de culori poate recep—iona toate
semnalele emise de player.
Note:
• Dacã ave—i un televizor cu sistem de culori PAL, ve—i vedea numai
imagini distorsionate dacã utiliza—i discuri sau con—inuturi video
înregistrate în sistem NTSC.
• Televizoarele cu multisistem de culori modificã sistemul de culoare
automat, în func—ie de semnalul de intrare. În cazul în care sistemul de
culoare nu se modificã automat, opri—i aparatul …i apoi porni—i-l, pentru a
vedea imaginile normale pe ecran.
• Chiar dacã discul înregistrat în sistemul de culoare NTSC este afi…at
corect pe televizorul dvs., este posibil sã nu fie înregistrat corect pe
recorderul dvs.

9
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Telecomanda
POWER

a

b

c

d

      a      
INPUT (TUNER): Schimbã sursa de intrare
(FM, PORTABLE, OPTICAL, HDMI IN 1, HDMI IN 2)
POWER: Comutã player-ul pe deschis
OPEN/CLOSE (Z): Evacueazã sau introduce discul din
fanta de încãrcare.
iPod: Selecteazã modul REMOTE IPOD sau OSD
IPOD.
PIP*: Comutã pe pornit/oprit imaginea secundarã
(Picture-in-Picture) (numai BDROM).
DISPLAY: Activeazã sau dezactiveazã afi…ajul pe ecran.
HOME: Afi…eazã [Meniu Principal] sau iese din el.
DISC MENU: Acceseazã meniul unui disc.
      b      
Butoane de direc—ie: Selecteazã o op—iune din meniu.
PRESET (v/V): Selecteazã programul radio.
TUN. (+/-): Pentru acordul postului radio dorit.
ENTER ( ): Confirmã selec—ia din meniu.
RETURN (O): Iese din meniu sau reîncepe redarea.
Func—ia de reîncepere a redãrii poate func—iona în func—ie
de discul BD-ROM.
TITLE/POPUP: Afi…eazã meniul titlu al DVD-ului sau
meniul derulant al unui BD-ROM, dacã existã.
      c      
STOP (x): Opre…te redarea.
PLAY (N): Începe redarea.
PAUSE/STEP (X): Întrerupe redarea.
SKIP (. / >): Merge la fi…ierul/track-ul/capitolul
urmãtor sau anterior.
SCAN (m / M): Cãutare înapoi sau înainte.
SPK LEVEL ( ): Seteazã nivelul sunetului difuzorului
dorit.
SOUND ( ): Selecteazã un mod de sunet.
MUTE: Apãsa—i MUTE pentru a opri sunetul. Pute—i opri
sunetul de exemplu pentru a rãspunde la telefon.
VOL. (+/-): Regleazã volumul difuzorului.

10

NIGHT (

): Seteazã func—ia de noapte.

      d     
Butoane numerice 0-9: Selecteazã op—iunile
numerotate dintr-un meniu.



SUBTITLE ( ): Selecteazã o limbã pentru subtitrare.
RESOLUTION: Seteazã rezolu—ia de ie…ire pentru HDMI
MARKER: Marcheazã un punct în timpul redãrii.
SEARCH: Afi…eazã meniul de cãutare sau iese din el.
REPEAT: Repetã sec—iunea doritã.
CLEAR: ⁄terge un semn din meniul de cãutare sau o
cifrã la setarea parolei.
Butoanele colorate (A, B, C, D): Se utilizeazã pentru a
naviga în meniurile BDROM. De asemenea, se folosesc
pentru meniurile [Film], [Fotografie], [Muzicã] …i
[YouTube].
- Buton A (RDS): Radio Data System (Sistem date radio).
- Buton B (PTY): Pentru vizualizarea tipului de program
RDS.
- Buton C (PTY SEARCH): Cautã tipul programului.
- Butonul D: Selecteazã MONO sau STEREO în modul
FM.
Butoane control TV: A se vedea pagina 54.
SLEEP: Seteazã o anumitã perioadã de timp dupã care
aparatul sã se comute pe standby.
* În func—ie de tipul discului sau de con—inutul
preînregistrat pe discul BD-ROM, pot fi executate
func—ii diferite fa—ã de alte suporturi media sau poate
sã nu existe rãspuns la apãsarea unor butoane (în
func—ie de suportul media utilizat).

Operarea telecomenzii
Îndrepta—i telecomanda cãtre senzor …i apãsa—i
butoanele.
Instalarea bateriei telecomenzii
Deta…a—i capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii …i introduce—i douã baterii R03 (AAA) cu
simbolurile
…i
aliniate corect.
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Panoul frontal
a b c

k

d

e

f

j

g

h

i

a OPEN/CLOSE (Z)
Evacueazã sau introduce discul din fanta de încãrcare.

g Buton 1 (POWER)
Comutã aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

b i / X (PLAY / PAUSE)
Începe redarea.
Întrerupe temporar înregistrarea;
apãsa—i din nou pentru a ie…i din modul pauzã.

h Port USB
Conecta—i un dispozitiv USB.

c x (STOP)
Opre…te redarea.
d II ii
Merge la fi…ierul/track-ul/capitolul urmãtor sau anterior.
e Func—ie (F)
Selecteazã func—ia …i sursa de intrare
f Volum (-/+)
Controleazã volumul în timpul folosirii oricãrei func—ii.

i Disc Slot
Introduce—i un disc aici.
j Fereastrã afi…aj
Aratã starea curentã a aparatului.
k Senzor distan—ã
Îndrepta—i telecomanda cãtre el.
Precau—ii la folosirea butoanelor ac—ionate prin atingere
• Folosi—i butoanele ac—ionate prin atingere cu mâinile curate …i uscate.
- Într-un mediu umed, înainte de utilizare îndepãrta—i prin …tergere orice
urme de umiditate aflate pe butoanele ac—ionate prin atingere.
• Nu apãsa—i tare butoanele ac—ionate prin atingere.
- Dacã folosi—i o for—ã prea mare, aceasta poate deteriora senzorul
butoanelor ac—ionate prin atingere.
• Atinge—i butonul dorit pentru a utiliza corect func—ia respectivã.
• Ave—i grijã sã nu atinge—i butoanele ac—ionate prin atingere cu materiale
conducãtoare, cum ar fi obiecte metalice. Pute—i cauza defec—iuni.

11
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Panoul din spate
a b

c d e f

g

h

a conector iPod
Conecta—i docul iPod-ului la partea din spate a aparatului

f Port LAN
Conecta—i o re—ea cu conexiune permanentã cu bandã latã.

b Conector ANTENÃ FM
Conecta—i antena FM.

g HDMI IN (de tip A) 1/2
Conecta—i la o sursã externã cu ie…iri HDMI.

c OPTICAL IN
Conecta—i la un echipament audio digital (optic).

h HDMI OUT
Conecta—i la un televizor cu intrãri HDMI. (Interfa—ã pentru audio …i
video digital)

d VIDEO OUT
Conecta—i la un televizor cu intrãri video.
e PORT. IN
Conecta—i la un player portabil cu ie…iri audio.

12
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Configurare
Instala—i o unitate …i un subwoofer dupã cum se aratã în ilustra—ia de mai
jos.
(Recomandat)
Conecta—i cablul de alimentare al aparatului …i subwooferul la sursa de
alimentare.
Televizorul nu este livrat.

Televizor (nelivrat)

Subwooferul fãrã fir face ca …i configurarea sã fie simplã nu existã cabluri pe care sã le conecta—i. Când porni—i aparatul …i
subwooferul, conexiunea se va efectua automat.
Pute—i configura manual conexiunea fãrã fir, dacã nu este completã.
Cazul 1: Dacã becul indicator al conexiunii fãrã fir clipe…te, —ine—i apãsat x
(STOP) de pe aparat …i apoi butonul MUTE de pe telecomandã.
Se afi…eazã „REMATE" („Reconectare”).
Cazul 2: Dacã becul indicator al conexiunii fãrã fir este ro…u, —ine—i apãsat
x (STOP) de pe aparat …i apoi butonul MUTE de pe
telecomandã.
Se afi…eazã „REMATE" („Reconectare”).
Deconecta—i …i conecta—i cablul de alimentare al subwooferului la prizã.
Dacã becul indicator de la subwoofer este albastru, conexiunea este
realizatã.
Sfaturi:
- În cazul în care conexiunea fãrã fir e…ueazã din nou, verifica—i dacã nu
existã un conflict sau o interferen—ã puternicã (de exemplu interferen—ã de
la alte aparate electronice) în jurul locului respectiv. Dupã ce a—i remediat
conflictul sau interferen—a puternicã, repeta—i procedurile de mai sus.

Unitatea principalã

- Lungimea disponibilã este 10 m pentru conexiune fãrã fir în spa—iu
deschis.

Subwoofer

13
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Conecta—i mufa HDMI OUT a playerului la mufa HDMI IN de la un televizor
sau monitor compatibil HDMI (H).
Seta—i sursa TV pe HDMI (consulta—i manualul de utilizare al televizorului).

Conexiuni la televizor
Face—i una dintre urmãtoarele conexiuni, în func—ie de capacitã—ile
echipamentelor dvs. existente.
Sfaturi
• În func—ie de televizorul dvs. …i de alte echipamente pe care dori—i sã le
conecta—i, existã diferite moduri în care pute—i conecta player-ul. Folosi—i
una dintre conexiunile descrise mai jos.
• Consulta—i manualul televizorului, sistemului stereo sau al altor dispozitive
dupã cum este necesar, pentru a face cele mai bune conexiuni.
Precau—ii
• Asigura—i-vã cã player-ul este conectat direct la televizor.
Seta—i televizorul pe canalul corect de intrare video.
• Nu conecta—i mufa AUDIO OUT a player-ului la mufa phono in (platformã
de înregistrare) a sistemului dvs. audio.
• Nu conecta—i player-ul prin video recorder. Imaginea DVD ar putea fi
distorsionatã de cãtre sistemul de protec—ie la copiere.

Conexiune HDMI

Sfaturi
• Cu aceastã conexiune HDMI, pute—i ob—ine semnale digitale audio …i
video simultan.
• Dacã folosi—i conexiune HDMI, pute—i schimba rezolu—ia pentru ie…irea
HDMI. (Consulta—i “Setarea rezolu—iei” la pagina 16-17.)
• Selecta—i tipul de ie…ire video la mufa HDMI OUT utilizând op—iunea
[Setãrile Color HDMI] din meniul [Setare] (a se vedea pagina 27)
• Schimbarea rezolu—iei când conexiunea a fost stabilitã deja poate
provoca disfunc—ii. Pentru a rezolva problema, opri—i player-ul …i apoi
porni—i-l din nou.
• Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificatã, ecranul
televizorului devine negru. În acest caz, verifica—i conexiunea HDMI sau
deconecta—i cablul HDMI.
• Dacã apare zgomot sau linii pe ecran, verifica—i cablul HDMI (de regulã,
lungimea se limiteazã la 4,5 m) …i folosi—i un cablu HDMI de mare vitezã
(Versiunea 1.3).

BD player

H

14

• Trebuie sã selecta—i o ie…ire audio HDMI pe care o acceptã televizorul
dvs. utilizând op—iunile [Audio HDMI] din meniul [Setare] (a se vedea
pagina 28).
• Dacã un dispozitiv HDMI conectat nu acceptã ie…irea audio a aparatului,
sunetul de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat sau poate sã nu fie
redat.

Precau—ii

Dacã ave—i un televizor HDMI, îl pute—i conecta la acest player cu ajutorul
unui cablu HDMI.

TV

Notã:
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Informa—ii suplimentare pentru HDMI
• Când conecta—i un aparat compatibil cu HDMI sau DVI, asigura—i-vã în
privin—a urmãtoarelor:
- Încerca—i sã opri—i aparatul HDMI/DVI …i acest player. Porni—i apoi
aparatul HDMI/DVI …i lãsa—i-l circa 30 secunde, apoi porni—i acest
player.
- Intrarea video a aparatului conectat este setatã corect pentru acest
aparat.
- Aparatul conectat este compatibil cu intrarea video 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i sau 1920x1080p.
• Cu acest player nu func—ioneazã orice aparat HDMI sau DVI compatibil
HDCP.
- Imaginea nu va apãrea corect cu un aparat non-HDCP.
- Acest player nu redã, iar ecranul televizorului devine negru.

Conexiune video
Conecta—i mufa VIDEO OUT a player-ului la mufa de intrare video de la
televizor, folosind un cablu video (V).
Pute—i auzi sunetul în difuzoarele sistemului.

BD player

C

TV
15
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Setarea rezolu—iei

Rezolu—ie disponibilã conform setãrii de rezolu—ie

Playerul dispune de câteva rezolu—ii de ie…ire pentru HDMI OUT.
Pute—i schimba rezolu—ia utilizând meniul [Setare] sau apãsând butonul
RESOLUTION în modul oprit.
Notã:

Ie…ire video

Deoarece existã câ—iva factori care afecteazã rezolu—ia ie…irii video,
consulta—i “Rezolu—ii disponibile în func—ie de setarea rezolu—iei” din partea
dreaptã.

Cum se schimbã rezolu—ia cu ajutorul butonului
RESOLUTION
Apãsa—i repetat RESOLUTION în [Meniu Principal] …i în meniul [Setare]
pentru a schimba rezolu—ia. Pe display apare rezolu—ia actualã.

Cum se schimbã rezolu—ia cu ajutorul meniului [Setare]

1 Apãsa—i HOME pentru a afi…a [Meniu Principal].
2 Selecta—i [Setare] …i apãsa—i ENTER. Apare meniul [Setare].
3 Folosi—i v / V pentru a selecta op—iunea [DISPLAY] …i apoi apãsa—i B
pentru a trece la al doilea nivel.

4 Folosi—i v / V pentru a selecta op—iunea [Rezolu—ie] …i apoi apãsa—i B
pentru a trece la al treilea nivel.

5 Folosi—i v / V pentru a selecta rezolu—ia doritã …i apoi apãsa—i ENTER
pentru a confirma selec—ia.

16

HDMI OUT

Setarea rezolu—iei
576i

576p

576p

576p

720p

720p

1080i

1080i

1080p / 24Hz

1080p / 24Hz

1080p / 50Hz

1080p / 50Hz

1

Note:
• În func—ie de display, unele dintre setãrile de rezolu—ie pot determina
dispari—ia imaginii sau apari—ia unei imagini anormale. În acest caz,
apãsa—i tasta HOME …i apoi repetat RESOLUTION pânã când reapare
imaginea.
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Conexiune HDMI OUT
• Pentru setarea rezolu—iei pe 576i, rezolu—ia realã la ie…ire pentru HDMI
OUT se va schimba pe 576p.
• Dacã selecta—i manual o rezolu—ie …i apoi conecta—i mufa HDMI la televizor
…i televizorul nu o acceptã, atunci setarea rezolu—iei se face pe [Auto].
• Dacã selecta—i o rezolu—ie pe care televizorul dvs. nu o acceptã, va
apãrea un mesaj de avertizare. Dupã schimbarea rezolu—iei, dacã nu
vede—i nimic pe ecran, a…tepta—i 20 secunde …i apoi rezolu—ia va reveni
automat la setarea anterioarã.
• Numãrul de cadre video 1080p poate fi setat automat pe 24Hz sau
50Hz, în func—ie de capacitate …i de preferin—ele televizorului conectat …i
în baza numãrului ini—ial de cadre video al con—inutului discului BD-ROM.

Conexiune VIDEO OUT
Rezolu—ia mufei VIDEO OUT este întotdeauna 576i.

17
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Conectare la re—eaua localã
Acest player poate fi conectat la o re—ea localã (LAN) prin portul LAN aflat
pe panoul din spate sau prin modulul intern fãrã fir.
Conectând aparatul la o re—ea localã cu bandã latã, ave—i acces la servicii
precum actualizãri de software, My Media, interactivitate BD-Live …i servicii
de redare.

Utilizarea unei re—ele cu fir oferã cele mai bune performan—e, deoarece
aparatele ata…ate se conecteazã direct la re—ea …i nu pot suferi interferen—e
de frecven—ã radio.
Precau—ii
• Când conecta—i sau deconecta—i cablul de re—ea, —ine—i de partea cu mufã
a cablului. Când scoate—i cablul, nu trage—i de el, ci apãsa—i pe butona…ul
de blocare.

Re—ea cu cablu

• Nu conecta—i un cablu telefonic modular la portul LAN.

Conecta—i portul LAN al playerului la portul corespunzãtor al modemului
sau router-ului folosind un cablu LAN sau Ethernet disponibil în comer—
(CAT5 sau superior cu conector RJ45).
În exemplul de mai jos de configurare pentru conexiuni cu cablu, acest
player poate accesa con—inutul de pe oricare dintre computere.

• Deoarece existã diferite configurãri ale conexiunii, respecta—i specifica—iile
furnizorului dvs. de servicii de telecomunica—ii sau de internet.
• Modificarea setãrilor [RE‰EA] pentru re—ele cu fir
Dacã existã un server DHCP pe re—eaua localã (LAN) prin conexiune cu fir,
acestui player îi va fi alocatã automat o adresã IP. Dupã efectuarea
conexiunii fizice, un mic numãr de re—ele locale pot necesita modificarea
setãrii re—elei playerului. Modifica—i setarea [RE‰EA] astfel.

1.

Selecta—i op—iunea [Setarea
conexiunii] în meniul [Setare] …i
apoi apãsa—i B sau ENTER.

2.

Pe ecran apare meniul
[SETAREA CONEXIUNII].
Folosi—i v V pentru a selecta
[Cu cablu] …i apãsa—i ENTER.

Modem/Router

Serviciu cu
bandã latã

PC

18
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Folosi—i v V b B pentru a selecta
modul IP între [Dinamic] …i [Static].
În mod normal, selecta—i [Dinamic]
pentru a aloca automat o adresã IP.

Notã: Dacã nu existã un server DHCP în re—ea …i dori—i sã seta—i
manual adresa IP, selecta—i [Static] …i apoi seta—i [Adresã IP], [Subnet
Mask], [Gateway] …i [DNS Server] cu ajutorul v V b B …i al butoanelor
numerice. Daca a—i fãcut o gre…ealã când a—i introdus numãrul, apãsa—i
CLEAR pentru a …terge partea eviden—iatã.

4. Selecta—i [OK] …i apãsa—i ENTER pentru a aplica setãrile re—elei.
5.

Playerul vã va cere sã testa—i
conexiunea re—elei. Selecta—i [OK] …i
apãsa—i ENTER pentru a finaliza
conexiunea re—elei.

Re—ea fãrã fir
O altã op—iune de conectare este sã utiliza—i Punctele de acces (Access
Points) sau router-ele fãrã fir. În exemplul de mai jos de configurare pentru
conexiuni fãrã fir, acest player poate accesa con—inutul de pe oricare dintre
computere.
Comunicare
fãrã fir
BD Player
Punct de acces/
Router fãrã fir

Serviciu cu
bandã latã

6. Dacã selecta—i [Testare] …i apãsa—i ENTER la pasul 5 de mai sus, pe
ecran va fi afi…atã starea conexiunii re—elei.
De asemenea, o pute—i testa în [Starea conexiunii] din meniul [Setare].
PC

Starea conexiunii
la internet

Starea re—elei
locale

Configurarea re—elei …i metoda de conectare pot varia în func—ie de
echipamentul utilizat …i de mediul re—elei.
Acest player este echipat cu un modul fãrã fir IEEE 802.11n, care suportã
de asemenea standardele 802.11b/g. Pentru performan—e optime fãrã fir,
recomandãm utilizarea unei re—ele Wi-Fi certificate IEEE 802.11n (punct de
acces sau router fãrã fir).
Consulta—i instruc—iunile de configurare furnizate împreunã cu punctul de
acces sau cu router-ul fãrã fir pentru etape detaliate privind conectarea …i
pentru setãrile re—elei.
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Precau—ii:
Se recomandã insistent o conexiune la internet cu fir.
Utilizând caracteristicile [My media], actualizarea re—elei …i serviciile de
redare video (cum ar fi filmele de pe You Tube) la re—eaua fãrã fir pot fi
afectate din cauza aparatelor casnice care utilizeazã frecven—e radio.
• Modificarea setãrilor [RE‰EA] pentru re—ele fãrã fir
Pentru efectuarea conexiunii re—elei fãrã fir, playerul trebuie configurat
pentru comunicare prin re—ea. Aceastã modificare se poate efectua în
meniul [Setare]. Modifica—i setarea [RE‰EA] astfel.
Este necesar sã efectua—i configurarea punctului de acces sau a router-ului
fãrã fir înainte de a conecta playerul la re—ea.

1.

2.

3.

Selecta—i op—iunea [Setarea
conexiunii] în meniul [Setare] …i
apoi apãsa—i B sau ENTER.

4. Playerul scaneazã toate punctele de acces sau toate router-ele fãrã fir
disponibile din gama respectivã …i le afi…eazã sub forma unei liste.
Folosi—i v V pentru a selecta un punct de acces sau un router fãrã fir
din listã …i apoi apãsa—i ENTER.
Dacã ave—i o metodã de securitate pe punctul de acces sau pe
router-ul fãrã fir, verifica—i dacã cheia WEP sau WPA introdusã în
player se potrive…te exact cu informa—iile router-ului. Trebuie sã
introduce—i codul de securitate dacã este necesar.
Note:
• Modul de securitate WEP are în general 4 chei disponibile la un
punct de acces sau la setarea unui router fãrã fir. Dacã punctul dvs.
de acces sau router-ul fãrã fir utilizeazã securitate WEP, introduce—i
codul de securitate al cheii “Nr. 1” pentru a vã conecta la re—eaua
localã.
• Un punct de acces este un aparat care vã permite sã vã conecta—i la
re—eaua localã fãrã fir.

Pe ecran apare meniul
[SETAREA CONEXIUNII].
Folosi—i v V pentru a selecta
[Fãrã cablu] …i apãsa—i ENTER.

Selecta—i [OK] …i apãsa—i ENTER
pentru a continua. Noile setãri ale
conexiunii reseteazã setãrile
actuale ale re—elei.

[Manual] - Este posibil ca punctul dvs. de acces sã nu emitã
denumirea punctului de acces (SSID). Verifica—i setãrile router-ului
prin computer …i fie seta—i router-ul astfel încât sã emitã SSID, fie
introduce—i manual denumirea punctului de acces (SSID) în [Manual].
[Buton] - Dacã punctul dvs. de acces sau router-ul fãrã fir suportã
metoda de configurare prin Push Button (Buton), selecta—i aceastã
op—iune …i apãsa—i Push Button (Buton) de la punctul de acces sau de
la router-ul fãrã fir în interval de 2 minute. Nu este necesar sã
cunoa…te—i denumirea punctului de acces (SSID) …i codul de
securitate al punctului de acces sau al router-ului fãrã fir.

5. Urma—i pa…ii 3-6 de la pagina 19 pentru a efectua setãrile conexiunii
re—elei.
20
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Note privind conexiunea re—elei
• Multe probleme de conectare a re—elei care apar în timpul configurãrii
pot fi remediate adesea prin resetarea router-ului sau a modemului.
Dupã conectarea playerului la re—eaua localã, opri—i rapid router-ul re—elei
locale sau modemul cu cablu …i/sau deconecta—i cablul de alimentare.
Apoi porni—i din nou aparatul …i/sau conecta—i cablul de alimentare.
• În func—ie de furnizorul de servicii internet (ISP), numãrul de dispozitive
care pot primi servicii internet poate fi limitat conform specifica—iilor
aplicabile. Pentru detalii, consulta—i furnizorul de servicii internet.
• Compania noastrã nu este responsabilã pentru nici o defec—iune a
player-ului …i/sau caracteristicã a conexiunii internet datoratã
erorilor/defec—iunilor de comunica—ii asociate cu conexiunea internet cu
bandã latã sau cu alte echipamente conectate.
• Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile prin conectarea la internet
nu sunt create sau furnizate de cãtre compania noastrã, iar compania
noastrã nu este responsabilã pentru func—ionalitatea sau disponibilitatea
acestora. Unele materiale legate de disc …i disponibile pe internet pot sã
nu fie compatibile cu acest player. Dacã ave—i întrebãri legate de acest
con—inut, contacta—i producãtorul discului.
• Unele con—inuturi de pe internet pot necesita o conexiune cu lã—ime mai
mare de bandã.
• Chiar dacã player-ul este corect conectat …i configurat, unele con—inuturi
de pe internet pot sã nu func—ioneze bine datoritã traficului de pe
internet, calitã—ii sau lã—imii de bandã sau serviciilor dvs. de internet sau
problemelor la furnizorul con—inutului.
• Este posibil ca unele opera—iuni efectuate prin conectare la internet sã
nu poatã fi realizate datoritã anumitor restric—ii stabilite de furnizorul de
servicii internet (ISP) care vã pune la dispozi—ie conexinea internet cu
bandã latã.

• Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza serviciul DSL …i un
modem cablu pentru a utiliza serviciul modem cablu. În func—ie de modul
de acces …i de abonamentul pe care îl ave—i la serviciile de internet, este
posibil sã nu pute—i folosi caracteristica conexiunii internet a acestui
player sau pute—i avea limitare la numãrul de dispozitive pe care le pute—i
conecta în acela…i timp. (Dacã furnizorul dvs. de servicii internet vã
limiteazã prin abonament la un singur aparat, este posibil ca acest
player sã nu poatã fi conectat dacã existã un PC conectat deja).
• Este posibil ca utilizarea unui “router” sã nu fie permisã sau sã fie
limitatã, în func—ie de politica …i restric—iile furnizorului dvs. de servicii
internet. Pentru detalii, contacta—i direct furnizorul de servicii internet.
• Re—eaua fãrã fir func—ioneazã pe frecven—e radio de 2,4 GHz, care sunt
utilizate …i de alte aparate casnice, cum ar fi telefoane fãrã fir, dispozitive
cu Bluetooth®, cuptoare cu microunde …i poate fi afectatã de interferen—a
cu acestea.
• Opri—i toate echipamentele de re—ea neutilizate din cadrul re—elei locale.
Unele aparate pot sã genereze trafic de re—ea.
• În scopul unei transmisii mai bune, amplasa—i playerul cât mai aproape
posibil de punctul de acces.
• În unele situa—ii, amplasarea punctului de acces sau a router-ului fãrã fir
la o distan—ã de cel pu—in 0,45 m deasupra podelei poate îmbunãtã—i
recep—ia.
• Deplasa—i-vã mai aproape de punctul de acces, dacã este posibil, sau
reorienta—i playerul, astfel încât sã nu existe nimic între acesta …i punctul
de acces.
• Calitatea recep—iei în wireless depinde de mul—i factori, cum ar fi tipul
punctului de acces, distan—a dintre player …i punctul de acces …i locul
unde este amplasat playerul.

• Orice taxe percepute de un furnizor de servicii internet, inclusiv taxele
de conectare, dar nu numai acestea, cad în sarcina dvs.
• Pentru conectare cu fir la acest player este necesar un port 10 Base-T
sau 100 Base-TX LAN. Dacã serviciile dvs. internet nu permit o astfel de
conexiune, nu ve—i putea conecta player-ul.
• Trebuie sã folosi—i un router pentru a putea utiliza serviciile xDSL.
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Actualizarea software-ului re—elei

Actualizarea software-ului în meniul [Setare]

Notificare de actualizare a re—elei

Pute—i actualiza player-ul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a
îmbunãtã—i func—ionarea produsului …i/sau pentru a adãuga noi caracteristici.
Pute—i actualiza software-ul conectând aparatul direct la serverul de
actualizare software.

Din când în când, pot fi disponibile îmbunãtã—iri de performan—ã …i/sau
caracteristici sau servicii suplimentare pentru aparatele conectate la o
re—ea localã cu bandã latã. Dacã existã un nou software disponibil …i
aparatul este conectat la o re—ea localã cu bandã latã, playerul vã va
informa cu privire la actualizãri astfel.

Pasul 1: Verifica—i conexiunea re—elei …i setãrile
A se vedea paginile 18-21.

Op—iunea 1:

Pasul 2: Actualizarea software-ului

1.
2.

Precau—ii

Meniul de actualizare va apãrea pe ecran când porni—i player-ul.
Folosi—i b / B pentru a selecta op—iunea doritã …i apoi apãsa—i ENTER.
[OK] - Porne…te actualizarea software-ului.
[Anuleazã] - Iese din meniul de actualizare …i îl afi…eazã la urmãtoarea
pornire.
[Ascundere] - Iese din meniul de actualizare …i nu apare înainte ca
software-ul urmãtor sã fie încãrcat pe serverul de actualizare.

• Înainte de a actualiza software-ul playerului dvs., scoate—i orice disc …i
dispozitiv USB din aparat.
• Înainte de a actualiza software-ul player-ului dvs., opri—i aparatul …i apoi
porni—i-l din nou.
• În timpul procedurii de actualizare a software-ului, nu opri—i
player-ul, nu întrerupe—i alimentarea cu curent …i nu apãsa—i niciun
buton.
• Dacã anula—i actualizarea, opri—i aparatul …i apoi porni—i-l pentru stabilitate.
• Acest aparat nu poate fi adus la o versiune anterioarã de software.

1. Selecta—i op—iunea [Actualizare software] în meniul [Setare] …i apoi
apãsa—i B sau ENTER.

Op—iunea 2:
Dacã actualizarea de software este disponibilã pe serverul de actualizare,
în partea de jos a meniului Home apare iconi—a “Actualizare software”.
Apãsa—i butonul de culoare albastrã pentru a începe procedura de
actualizare. (a se vedea pagina 22-23 pentru mai multe detalii).

2. Player-ul va cãuta cele mai recente actualizãri.
Precau—ii: Dacã apãsa—i ENTER în timp ce sunt cãutate actualizãrile,
procesul se încheie.
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Actualizare software

Notã: Dacã nu este disponibilã nicio actualizare, va apãrea mesajul
“Nu a fost gãsitã nicio versiune nouã”. Apãsa—i ENTER pentru a reveni
la [Meniu Principal].
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3. Dacã existã o versiune mai nouã, apare mesajul “O nouã versiune a
fost gãsitã. Dori—i sã îl downloada—i?”.

4. Selecta—i OK pentru a descãrca actualizarea. (Dacã selecta—i
[Anuleazã], actualizarea se încheie).

5. Player-ul începe descãrcarea celei mai recente actualizãri de pe
server. (Descãrcarea va dura aproximativ 80 secunde la o vitezã de
re—ea de 4 Mbps).

6. Când descãrcarea este completã, apare mesajul “Download-ul s-a
finalizat. Dori—i sã actualiza—i?”.

7. Selecta—i OK pentru a începe actualizarea.
(Dacã selecta—i [Anuleazã], actualizarea se încheie …i fi…ierul
descãrcat nu va putea fi utilizat din nou. Pentru a actualiza software-ul
data urmãtoare, procedura de actualizare a software-ului trebuie luatã
de la început).
Precau—ii: Nu opri—i alimentarea cu curent în timpul actualizãrii de
software.
Notã: Dacã software-ul include actualizarea driver-ului, platanul
discului se poate deschide în timpul procesului.

8. Când actualizarea este completã, apare mesajul “Updatarea este
completa.” …i aparatul se închide automat dupã 5 secunde.

9. Porni—i din nou aparatul. Sistemul func—ioneazã acum cu noua
versiune.

10.Dupã încheierea procesului de actualizare, repeta—i procedurile 1-4 de
la Pasul 4 …i verifica—i dacã nu existã …i alte actualizãri disponibile.
Sfat:
Este posibil ca func—ia de Actualizare software sã nu poatã fi utilizatã
în mod corespunzãtor, în func—ie de conexiunea dvs. la internet. În
acest caz, pute—i ob—ine cel mai recent software de la Centrul de
service LG Electronics autorizat atunci când vã actualiza—i player-ul.
Consulta—i “Asisten—ã pentru clien—i” de la pagina 58.
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Setarea modului de sunet

Ajustarea setãrilor de nivel pentru difuzor

Pute—i selecta un mod de sunet potrivit. Apãsa—i repetat SOUND pânã când
modul dorit apare pe afi…ajul de pe panoul frontal sau pe ecranul
televizorului. Setarea modului de sunet nu este disponibilã când [Audio
HDMI] este setat pe [Oprit] (a se vedea pagina 28).
Mod [Natural]: Pute—i beneficia de un sunet confortabil …i natural.
Mod [Bypass]: Software-ul cu semnale audio surround pe mai multe
canale este redat conform modalitã—ii în care a fost înregistrat.
Mod [Bass Booster]: Îmbunãtã—i—i efectul de sunet al ba…ilor de la
difuzorul frontal stânga, dreapta …i subwoofer.
Mod [News]: Acest mod face sunetul vocii clar, îmbunãtã—ind calitatea
sunetului vocal.
Mod [Drama]: Pute—i beneficia de un sunet mai dinamic, cu canalul
central îmbunãtã—it, când viziona—i o dramã la televizor.
Mod [Sports]: Acest mod produce o expansiune dinamicã a sunetului
pentru programe sportive.
Mod [Game]: Pute—i beneficia de un sunet mai virtual în timp ce reda—i
jocuri video.
Mod [Concert]: Creeazã sunetul unei sãli de concerte.
Mod [Music ReTouch]: Când asculta—i fi…iere MP3 sau alte fi…iere
muzicã comprimate, pute—i îmbunãtã—i sunetul. Acest mod este
disponibil numai pentru surse cu 2 canale.
Notã:
Când sunetul HDMI IN este un flux comprimat de Dolby Digital Plus, Dolby True
HD …i DTS-HD, numai modul [BYPASS] este disponibil.

Pute—i ajusta nivelul sunetului pentru fiecare difuzor.
Apãsa—i repetat SPK LEVEL pentru a selecta difuzorul pe care dori—i sã-l
seta—i. Apãsa—i VOL. (+/-) pentru a ajusta nivelul sunetului difuzorului
selectat când este afi…at meniul de setare a nivelului pe display-ul de pe
panoul frontal sau pe ecranul televizorului. Repeta—i …i ajusta—i nivelul
sunetului la celelalte difuzoare.
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Utilizarea func—iei de noapte
Pute—i comprima gama dinamicã a sunetului.
Apãsa—i repetat NIGHT.
Aceastã func—ie poate fi utilã dacã dori—i sã viziona—i filme la volum redus în
timpul nop—ii.
[NIGHT OFF]: Func—ia de noapte este dezactivatã.
[NIGHT ON]: Reducerea dinamicii.
Note:
• Este posibil ca func—ia de noapte sã fie mai pu—in eficientã sau sã nu
aibã efect în func—ie de sursã.
• Când modul de noapte este activat, lumina de la butoanele ac—ionate
prin atingere …i de la butonul de volum nu este aprinsã, iar afi…ajul de pe
panoul frontal este mai întunecat.

Utilizarea sleep timer-ului
Pute—i seta sistemul sã se opreascã la o orã prestabilitã, astfel încât sã
pute—i adormi în timp ce asculta—i muzicã.
- Apãsa—i repetat SLEEP pentru a selecta op—iunile dorite referitoare la
perioada de timp (în minute): (Dimmer on t Valoare Sleep Timer t
Dimmer off)
Dimmer on: Lumina butoanelor ac—ionate prin atingere …i a butonului de
volum se stinge …i afi…ajul de pe panoul frontal se întunecã.
- Pentru a vedea timpul rãmas pânã la intrarea aparatului în modul standby,
apãsa—i din nou SLEEP.
- Pentru a dezactiva sleep timer-ul, apãsa—i SLEEP pânã când este afi…atã
starea anterioarã sau apãsa—i POWER pentru a comuta aparatul pe modul
standby.
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Note:

Utilizarea unui dispozitiv USB
Acest aparat poate reda fi…iere film, muzicã …i foto
stocate pe un dispozitiv USB.
1. Introduce—i un dispozitiv USB în portul USB
2 Afi…eazã [Meniu Principal]:
3 Selecta—i o op—iune principalã:
Op—iunea [Muzicã], [Fotografie] sau [Film]
4 Selecta—i op—iunea [USB]:
5 Este afi…atã lista meniului corespunzãtor:
Apare meniul [Film], [Muzicã] sau [Fotografie].
Pentru detalii cu privire la meniu consulta—i
paginile 38-42.

PE TELECOMANDÃ
–
HOME
b B, ENTER
bB
ENTER

Sfat:
Dacã selecta—i op—iunea [Film], [Fotografie] sau [Muzica] când dispozitivul
USB este conectat …i simultan este introdus un disc, va apãrea meniul
pentru selectarea unui suport media. Selecta—i un suport media …i apoi
apãsa—i ENTER.

• Acest player suportã memorie USB Flash/HDD extern formatat în
FAT16, FAt32 …i NTFS în momentul accesãrii fi…ierelor (muzicã, foto …i
film). Totu…i, pentru BD-Live sunt suportate numai formatele FAT16 …i
FAT32. Vã rugãm sã utiliza—i memoria internã Flash sau memoria USB
Flash/HDD extern formatat fie în FAT16, fie în FAT32 atunci când folosi—i
BD-Live.
• Dispozitivul USB poate fi utilizat pentru stocare localã astfel încât sã
pute—i utiliza discuri BD-Live cu internet.
• Acest aparat poate suporta pânã la 4 parti—ii pe dispozitivul USB.
• Nu extrage—i dispozitivul USB în timp ce se aflã în func—iune (redare etc.).
• Un dispozitiv USB care necesitã o instalare suplimentarã de program
când îl conecta—i la un computer nu este suportat.
• Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportã USB1.1 …i USB2.0.
• Pot fi redate fi…iere film, muzicã …i foto. Pentru detalii cu privire la
opera—iunile fiecãrui fi…ier, consulta—i paginile respective.
• Se recomandã efectuarea periodicã de copii de rezervã pentru
prevenirea pierderii datelor.
• Dacã folosi—i un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca
dispozitivul USB sã nu fie recunoscut.
• Este posibil ca unele dispozitive USB sã nu func—ioneze cu acest aparat.

Introducerea / scoaterea unui dispozitiv USB
Introducerea dispozitivului USB - Introduce—i-l drept pânã când este
fixat la locul lui.
Scoaterea dispozitivului USB - Scoate—i cu grijã dispozitivul USB.

• Camerele digitale …i telefoanele mobile nu sunt suportate.
• Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi
folosit ca dispozitiv de stocare.

USBFlash
FlashDrive
Drive
USB

USB
HDD
HDD External
extern USB
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Efectuarea setãrilor din Setup

Folosirea Meniului Home

PE TELECOMANDÃ

PE TELECOMANDÃ
1 Afi…eazã [Meniu Principal]:

HOME

1 Afi…eazã [Meniu Principal]:

HOME

2 Selecta—i o op—iune:
3 Afi…eazã meniul cu op—iuni selectat:

vVbB
ENTER

2 Selecta—i op—iunea [Setare]:

v V b B, ENTER

3 Selecta—i op—iunea doritã la primul nivel:

vV

4 Iese din [Meniu Principal]:

HOME

4 Trece—i la al doilea nivel:

B

5 Selecta—i op—iunea doritã la al doilea nivel:

vV

6 Trece—i la al treilea nivel:

B

7 Modifica—i sau confirma—i setarea:

v V, ENTER

8 Trece—i la nivelul anterior:
9 Ie…i—i din meniul [Setare]:

b
HOME

[Film] – Începe redarea suportului media video sau afi…eazã meniul [Film].
[Fotografie] – Afi…eazã meniul FOTOGRAFIE. (paginile 41-42)
[Muzicã] – Afi…eazã meniul MUZICÃ. (paginile 40)
[My media] – Afi…eazã …i redã con—inutul partajat de pe serverul selectat.
(paginile 43-46)
[YouTube] – Privi—i filme de pe You Tube aduse prin internet de pe serverul
You Tube pe televizorul dvs. (paginile 47-49)
[Setare] – Afi…eazã meniul SETARE. (paginile 26-31)
Notã:
Aparatul se va afla în modul oprit când apare [Meniu Principal] dacã
apãsa—i HOME în timpul redãrii.

Primul nivel

Al doilea nivel

Al treilea nivel
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Meniul [DISPLAY]

[1080p] – redã 1080 linii în video progresiv. (numai pentru conexiune
HDMI)
[1080i] – redã 1080 linii în video intercalat.
[720p] – redã 720 linii în video progresiv.
[576p] – redã 576 linii în video progresiv.
[576i] – redã 576 linii în video intercalat.
Mod Display 1080p

TV Aspect Ratio
[4:3 Letter Box] – selecta—i dacã folosi—i un televizor standard 4:3.
Aratã imaginile filmelor cu bare în partea de sus …i în cea de jos a
imaginii.
[4:3 Pan Scan] – selecta—i dacã folosi—i un televizor standard 4:3. Aratã
imaginile decupate, astfel încât sã intre pe ecranul televizorului.
Ambele pãr—i laterale ale imaginii sunt tãiate.
[16:9 Original] – Selecta—i dacã folosi—i un televizor 16:9 cu ecran lat.
Imaginea 4:3 este afi…atã cu un format al imaginii original 4:3, cu bare
negre în stânga …i în dreapta.
[16:9 Complet] – Selecta—i dacã folosi—i un televizor 16:9 cu ecran lat.
Imaginea 4:3 este ajustatã orizontal (în propor—ie liniarã), astfel încât
sã ocupe întregul ecran.

Când rezolu—ia este setatã pe 1080p, selecta—i [24Hz] pentru o prezentare
omogenã a materialului filmului (1080/24p) cu un display echipat cu HDMI
compatibil cu intrare 1080/24p.
Note:
• Când selecta—i [24 Hz], poate apãrea o oarecare tulburare a imaginii
când se trece de la video la material film. În acest caz, selecta—i [50Hz].
• Chiar dacã [Mod Display 1080p] este setat pe [24Hz], dacã televizorul
dvs. nu este compatibil cu 1080/24p, frecven—a realã a cadrelor de la
ie…irea video va fi de 50 Hz sau 60 Hz, respectând formarul sursei
video.
Setãrile Color HDMI
Selecta—i tipul de ie…ire de la mufa HDMI OUT. Pentru aceastã setare,
consulta—i manualele monitorului.
[YCbCr] – Selecta—i atunci când conecta—i la un monitor HDMI.
[RGB] – Selecta—i atunci când conecta—i la un monitor DVI.

Notã:
Nu pute—i selecta op—iunile [4:3 Letter Box] …i [4:3 Pan Scan] dacã rezolu—ia
este setatã pe mai mult de 720p.
Rezolu—ie
Seteazã rezolu—ia de ie…ire a semnalului video HDMI.
Consulta—i “Setarea rezolu—iei” la pagina 16-17 pentru detalii despre rezolu—ie.
[Auto] – dacã mufa HDMI OUT este conectatã astfel încât televizorul
sã afi…eze informa—ii (EDID), este selectatã automat cea mai bunã
rezolu—ie potrivitã pentru televizorul conectat.
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Meniul [LIMBÃ]

Meniul [AUDIO]

Meniul Display

HD AV Sincro

Selecta—i limbã pentru meniul [Setare] …i pentru afi…ajul de pe ecran.

Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj între imagine …i sunet. Dacã
se întâmplã acest lucru, pute—i compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta sã „a…tepte” efectiv imaginea sã „soseascã”:
aceasta poartã denumirea de HD AV Sync.
Folosi—i v V pentru a naviga în sus …i în jos în duratele de decalaj, pe care le
pute—i seta oriunde între 0 …i 300 m sec.
Decalajul va varia în func—ie de canalul TV digital pe care vã afla—i. Dacã
schimba—i canalul, poate fi necesar sã regla—i din nou HD AV Sync.

Meniul Disc / Audio Disc / Subtitrarea discului
Selecta—i LIMBÃ preferatã pentru track-urile audio (disc audio), subtitrare …i
pentru meniul discului.
[Original] – Se referã la limbã ini—ialã în care a fost înregistrat discul.
[Altele] – Apãsa—i ENTER pentru a selecta altã limbã. Folosi—i
butoanele numerice …i apoi ENTER pentru a introduce numãrul
corespunzãtor din 4 cifre conform listei codurilor de limbã de la pagina
55.
[Oprit] (pentru subtitrarea discului) – dezactiva—i subtitrarea.
Notã:
În func—ie de disc, este posibil ca setarea de limbã sã nu func—ioneze.

Audio HDMI
Pute—i seta sunetul redat din difuzorul televizorului pentru semnalul audio din
mufa HDMI OUT.
[Oprit] – Semnalele audio sunt redate numai prin difuzoarele
sistemului.
[Pornit] – Semnalele audio sunt redate prin difuzorul televizorului …i
difuzoarele frontale stânga …i dreapta ale sistemului, precum …i prin
subwoofer.
Notã:
Dacã [Audio HDMI] este setat pe [Pornit], modul de sunet se comutã
automat pe [BYPASS].
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Meniul [BLOCHEAZÃ] (Control parental)
Setãrile [BLOCHEAZÃ] afecteazã numai redarea BD …i DVD.

DVD Rating DVD
Blocheazã redarea DVD-urilor clasificate, în baza con—inutului lor.
(Nu toate discurile sunt clasificate.)
[Rating 1-8] – Clasa unu (1) are cele mai multe restric—ii, iar clasa opt
(8) este cel mai pu—in restrictivã.
[Deblocheazã] – Dacã a—i selectat Unlock (deblocare), Controlul
Parental nu este activat, iar discul este redat integral.
BD Rating

Pentru a accesa orice caracteristici din setãrile [Blocheazã], trebuie sã
introduce—i codul de securitate din 4 cifre pe care l-a—i creat.
Dacã nu a—i introdus încã parola, vi se va cere sã face—i acest lucru.
Introduce—i o parolã din 4 cifre …i apãsa—i ENTER. Introduce—i-o din nou …i
apãsa—i ENTER pentru confirmare.
Parola
Pute—i crea, modifica sau …terge parola.
[Nou] – Introduce—i o parolã din 4 cifre …i apãsa—i ENTER.
Introduce—i-o din nou …i apãsa—i ENTER pentru a crea o parolã nouã.
[Schimbã] – Introduce—i parola actualã …i apãsa—i ENTER.
Introduce—i o parolã din 4 cifre …i apãsa—i ENTER.
Introduce—i-o din nou …i apãsa—i ENTER pentru a crea o parolã nouã.

BD

Seta—i o limitã de vârstã pentru redarea BD-ROM. Folosi—i butoanele
numerice pentru a introduce o limitã de vârstã pentru vizualizare BD-ROM.
[255] – Pot fi redate toate discurile BD-ROM.
[0-254] – Interzice redarea unui disc BD-ROM care are înregistrate
clasificãri corespunzãtoare.
Notã:
Setarea [Clasificare BD] se va aplica numai pentru discurile BD care con—in
un Control avansat al clasificãrii.
Cod Zonal
Introduce—i codul zonei ale cãrei standarde au fost folosite pentru
clasificarea DVD-ului, pe baza listei de la pagina 55.

[Sterge] – Introduce—i parola din 4 cifre …i apãsa—i ENTER pentru a
…terge parola.
Sfat:
Dacã a—i gre…it înainte de a apãsa ENTER, apãsa—i CLEAR. Introduce—i
apoi parola corectã.
Dacã a—i uitat parola
Dacã a—i uitat parola, o pute—i …terge parcurgând urmãtorii pa…i:

1. Scoate—i discul din player, dacã existã unul.
2. Selecta—i op—iunea [Password] din meniul [Setare].
3. Folosi—i butoanele numerice pentru a introduce “210499”.
Parola este …tearsã.
29
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Meniul [RE‰EA]

Conexiune BD-LIVE

Setãrile [RE‰EA] sunt necesare pentru utilizarea actualizãrii de software, a
caracteristicilor BD Live, My Media …i You Tube.
Unele discuri BD-ROM vã pot permite sã accesa—i site-uri BD-ROM
speciale, dacã conecta—i player-ul la internet. De exemplu, dacã un site
BD-ROM include con—inut precum link-uri cãtre reclame ale unor filme
viitoare, pute—i privi pe player con—inutul descãrcat online.
Nu este necesar sã conecta—i un PC pentru a utiliza aceastã func—ie.

Pute—i restric—iona accesul la internet când sunt utilizate func—ii BD-Live.

Pregãtiri:
• Aceastã caracteristicã necesitã o conexiune permanentã la internet cu
bandã latã. (A se vedea pagina 18-21)
• Este necesar un disc BD-ROM compatibil cu aceastã caracteristicã.
Nu toate discurile BD-ROM sunt compatibile.

Setarea conexiunii
Dacã a—i conectat acest player la o re—ea localã (LAN), playerul trebuie
configurat pentru a comunica cu re—eaua. (A se vedea “Conectarea re—elei
locale” de la paginile 18-21).
Starea conexiunii
Dacã dori—i sã verifica—i starea re—elei pe acest player, selecta—i op—iunile
[Starea conexiunii] …i apãsa—i B sau ENTER pentru a verifica dacã a fost
stabilitã o conexiune cu re—eaua …i la internet.
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[Permis] – Accesul la internet este permis pentru toate con—inuturile
BDLive.
[Permis par—ial] – Accesul la internet este permis numai pentru
con—inuturile BD-Live care au certificate de proprietar al con—inutului.
Accesul la internet …i func—iile AACS Online sunt interzise pentru toate
con—inuturile BD-Live care nu au certificat.
[Interzis] – Accesul la internet este interzis pentru toate con—inuturile
BD-Live.
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Meniul [ALTELE]

DivX VOD
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX,
Inc. Acesta este un aparat DivX certificat oficial, care redã imagini DivX.
Vizita—i www.divx.com pentru mai multe informa—ii …i instrumente software
pentru convertirea fi…ierelor dvs. în filme DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest aparat DivX® certificat trebuie
înregistrat pentru a putea reda con—inut DivX Video-on-Demand (VOD).
Pentru a genera codul de înregistrare, localiza—i sec—iunea [DivX VOD] în
meniul [Setare]. Merge—i la vod.divx.com cu acest cod, pentru a parcurge
procesul de înregistrare …i a afla mai multe despre DivX VOD.

Temã
Schimbã fundalul ecranului ini—ial.
Ini—ializeazã
Pute—i readuce player-ul la setãrile din fabricã sau pute—i ini—ializa stocarea
pe BD.
[Setãri Fabricã] – Dacã trebuie, pute—i readuce player-ul la setãrile din
fabricã. Unele op—iuni nu pot fi resetate. (Rating, Parola …i Cod Zonal
etc.)
[⁄tergere date BD] – Ini—ializeazã con—inutul BD de pe dispozitivul
USB conectat.

[Cod înreg. DivX] – Afi…eazã codul de înregistrare al playerului dvs.
[Dezactivare] – Dezactiveazã playerul …i afi…eazã codul de dezactivare.
Notã:
Toate fi…ierele video descãrcate de la DivX® VOD pot fi redate numai pe
acest aparat.
Actualizare software
Pute—i actualiza software-ul conectând aparatul direct la serverul de
actualizare software (a se vedea pagina 22-23).
Notã declin. resp.
Apãsa—i ENTER sau B pentru a vedea Precizãrile juridice privind serviciile
de re—ea de la pagina 59.
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Redarea unui disc
PE TELECOMANDÃ
1 Introduce—i un disc:

-

2 Modifica—i setãrile din meniul discului:
Este posibil ca, în func—ie de disc, pe ecran sã
nu aparã meniul discului.

v V b B, ENTER

3 Începe redarea:

N)
PLAY (N

4 Opre…te redarea:

x)
STOP (x

Note:
•
•

Când porni—i aparatul sau înlocui—i un disc, player-ul revine la setãrile
implicite ini—iale. În func—ie de disc, este redat un anumit tip de sonor.
În func—ie de con—inutul preînregistrat de pe BD-ROM, unele func—ii pot
sã nu fie disponibile sau pot fi operate diferit fa—ã de alte suporturi
media.

Dacã este afi…at ecranul de meniu al unui disc
BD

DVD

AVCHD MOVIE

Ecranul de meniu poate fi afi…at mai întâi dupã încãrcarea unui disc care
are meniu.
Folosi—i butoanele b B v V pentru a selecta titlul/capitolul pe care
dori—i sã-l viziona—i, apoi apãsa—i ENTER pentru a începe redarea.

Reluarea redãrii ALL
În timpul redãrii, apãsa—i STOP (x) pentru a opri redarea.
Aparatul înregistreazã punctul de oprire, în func—ie de disc. Pe ecran apare
“Xx” scurt. Apãsa—i PLAY (N) pentru a relua redarea (de la punctul
scenei respective). Dacã apãsa—i STOP (x) din nou sau scoate—i discul (pe
ecran apare “x”), aparatul va …terge punctul de oprire.
Xx = Oprire cu reluare, x = Oprire completã)
(X
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Note:
• Punctul de reluare poate fi …ters prin apãsarea unui buton (de exemplu:
POWER, OPEN/CLOSE etc.)
• La discurile BD-Video care includ BD-J, func—ia de reîncepere a redãrii
nu func—ioneazã.
• La un titlu BD-ROM interactiv, aparatul va fi în modul oprit complet dacã
apãsa—i STOP o datã în timpul redãrii.

Salt la capitolul / track-ul / fi…ierul urmãtor / anterior
ALL
DÎn timpul redãrii, apãsa—i . sau > pentru a trece la urmãtorul
capitol/track/fi…ier sau pentru a reveni la începutul capitolul/track-ul/fi…ierul
curent.
Apãsa—i . de douã ori scurt pentru a trece la capitolul/track-ul/fi…ierul
anterior.
Notã:
Când reda—i con—inut în meniul [My media], pot exista la un loc mai multe
tipuri de con—inuturi în folderul curent. În acest caz, apãsa—i . sau >
pentru a merge la con—inutul anterior sau urmãtor de acela…i tip.

Derulare înainte sau înapoi ALL
Apãsa—i SCAN (m sau M) pentru derulare înainte sau înapoi în timpul
redãrii.
Pute—i modifica viteza de redare apãsând repetat SCAN (m sau M).
Apãsa—i PLAY (N) pentru a continua redarea la vitezã normalã.
Note:
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la anumite discuri
sau titluri.
• Este posibil ca unele fi…iere cu muzicã din meniul [My media] sã nu
func—ioneze cu aceastã func—ie.

HLB54S-DP_BHUNLLK_ROM_8668

9/14/09

6:38 PM

Page 33

Pentru a întrerupe redarea ALL
În timpul redãrii, apãsa—i PAUSE/STEP (X) pentru a întrerupe redarea.
Apãsa—i PLAY (N) pentru a continua redarea.
Sfat: În timpul redãrii unui Audio CD sau al unui disc MP3/WMA, apãsa—i
X încã o datã pentru a relua redarea.

Redare cadru cu cadru
BD

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

Repetarea unei anumite por—iuni (A-B)
BD

DVD

AVCHD

ACD

Apãsa—i REPEAT pentru a selecta [A-] la începutul por—iunii pe care dori—i s-o
repeta—i …i apãsa—i ENTER la sfâr…itul por—iunii. Por—iunea selectatã va fi
repetatã continuu. Nu pute—i selecta o por—iune mai scurtã de 3 secunde.
Pentru a reveni la redarea normalã, apãsa—i REPEAT repetat pentru a
selecta [Oprit]. A se vedea “Redare repetatã” de la pagina 33 pentru mai
multe detalii despre pictogramele de repetare …i ordine aleatorie din meniul
[Muzicã] …i [My media].

Apãsa—i PAUSE/STEP (X) repetat pentru redare cadru cu cadru.

Redare în ordine aleatorie ACD

Reducerea vitezei de redare
BD

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

Când redarea este întreruptã (pauzã), apãsa—i SCAN M în mod repetat
pentru redare lentã (4 pa…i, numai înainte).

Redare repetatã
BD

DVD

AVCHD

ACD

MUSIC MUSIC-N

În timpul redãrii, apãsa—i repetat REPEAT pentru a selecta o pictogramã de

MUSIC MUSIC-N

În timpul redãrii, apãsa—i REPEAT în mod repetat pentru a selecta modul
de repetare dorit. Titlul, capitolul sau track-ul curent va fi redat repetat.
Pentru a reveni la redarea normalã, apãsa—i REPEAT repetat pentru a
selecta [Oprit].
Când utiliza—i func—iile de repetare, repetare A-B sau de redare aleatorie în
meniul [Muzicã] sau [My media], consulta—i pictogramele de mod, dupã
cum se aratã mai jos.
Track – Track-ul sau fi…ierul curent va fi redat repetat.
All – Toate track-urile sau fi…ierele vor fi redate repetat.
– Por—iunea selectatã va fi repetatã continuu.
– Track-urile sau fi…ierele vor fi redate în ordine aleatorie.
All – Toate track-urile sau fi…ierele vor fi redate repetat în ordine
aleatorie.
Pentru a anula repetarea A-B, redarea repetatã sau în ordine aleatorie,
apãsa—i CLEAR.
Notã:
Dacã apãsa—i > o datã în timpul redãrii repetate a unui capitol/track,
redarea repetatã este anulatã.

mod Random (Ordine aleatorie) (

) sau Random All (Ordine aleatorie

toate) (
All). Track-urile sau fi…ierele vor fi redate în ordine
aleatorie. Pentru a reveni la redarea normalã, apãsa—i repetat REPEAT
pentru a …terge pictogramele de mod. A se vedea “Redare repetatã” de la
pagina 33 pentru mai multe detalii despre pictogramele de repetare …i
ordine aleatorie din meniul [Muzicã] …i [My media].

Selectarea unei limbi pentru subtitrare
BD

DVD

AVCHD MOVIE MOVIE-N

În timpul redãrii, apãsa—i SUBTITLE în mod repetat pentru a selecta limba
de subtitrare doritã.
SAU
În timpul redãrii, apãsa—i DISPLAY pentru a afi…a meniul redãrii.
Folosi—i v V pentru a selecta op—iunea [Subtitrare] …i apoi b B pentru a
selecta limbã doritã pentru subtitrare.
Notã:
Unele discuri vã permit sã schimba—i selec—ia pentru subtitrare numai din
meniul discului. Dacã aceasta este situa—ia, apãsa—i butonul TITLE/POPUP
sau DISC MENU …i alege—i subtitrarea corespunzãtoare din op—iunile
meniului discului.
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Selectarea unui fi…ier de subtitrare MOVIE
Dacã denumirea fi…ierului film …i a fi…ierului de subtitrare este aceea…i,
fi…ierul de subtitrare este redat automat când începe redarea fi…ierului film.
Dacã denumirea fi…ierului de subtitrare diferã de cea a fi…ierului film,
trebuie sã selecta—i fi…ierul de subtitrare din meniul [Film] înainte de a
începe redarea filmului.
Folosi—i v V b B pentru a selecta fi…ierul de subtitrare pe care dori—i sã-l
reda—i în meniul [Film] …i apoi apãsa—i MARKER. Apãsa—i din nou MARKER
pentru a deselecta fi…ierul de subtitrare. Fi…ierul de subtitrare selectat va fi
afi…at când începe—i sã reda—i fi…ierul film. Dacã apãsa—i STOP (x) în timpul
redãrii, fi…ierul de subtitrare selectat va fi anulat.

Ascultarea unei limbi audio diferite
BD

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

În timpul redãrii, apãsa—i DISPLAY pentru a afi…a meniul redãrii.
Folosi—i v V pentru a selecta op—iunea [Audio] …i apoi b B pentru a selecta
limbã audio doritã, track-ul audio sau canalul audio dorit.
Note:
• Unele discuri vã permit sã schimba—i selec—ia audio numai din meniul
discului. Dacã aceasta este situa—ia, apãsa—i butonul TITLE/POPUP sau
DISC MENU …i alege—i sunetul dorit din op—iunile meniului discului.
• Imediat dupã ce a—i comutat sunetul, poate apãrea o discrepan—ã
temporarã între sunetul afi…at …i cel real.
• La discurile BD-ROM, formatul multi audio (5.1CH sau 7.1CH) este
afi…at cu [MultiCH] pe afi…ajul de pe ecran.

Folosirea meniului de cãutare
BD

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

În timpul redãrii, apãsa—i SEARCH pentru a afi…a meniul de cãutare.
Apãsa—i b / B pentru a sãri cu 15 secunde înainte sau înapoi.
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Sfat:
Pute—i selecta un punct pe care dori—i sã-l sãri—i —inând apãsat butonul b / B.
Note:
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la anumite discuri
sau titluri.
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la unele con—inuturi
[My media], în func—ie de tipul fi…ierului …i de capacitatea serverului
DLNA.

Cãutare dupã marker
BD

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

Pentru a introduce un marker
Pute—i începe redarea pânã la nouã puncte memorate. Pentru a introduce
un marker, apãsa—i MARKER la punctul dorit de pe disc. Pe ecranul
televizorului apare scurt iconi—a Marker. Repeta—i pentru a introduce pânã
la nouã markere.
Pentru a reapela sau a renun—a la o scenã marcatã
Apãsa—i SEARCH …i pe ecran va apãrea meniul de cãutare.
Apãsa—i un buton numeric pentru a selecta un numãr de marker pe care
dori—i sã-l reapela—i. Redarea începe de la scena marcatã.
SAU
Apãsa—i V pentru a eviden—ia un numãr de marker. Folosi—i b / B pentru a
selecta scena marcatã pe care dori—i s-o reapela—i sau la care dori—i sã
renun—a—i. Apãsa—i ENTER …i redarea va începe de la scena marcatã.
Apãsa—i CLEAR …i scena marcatã va fi …tearsã din meniul de cãutare.
Note:
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la anumite discuri
sau titluri.
• Toate punctele marcate sunt …terse dacã titlul este în modul oprit
complet (x), dacã titlul este schimbat sau dacã scoate—i discul.
• Dacã durata totalã a titlului este mai micã de 10 secunde, aceastã
func—ie nu este disponibilã.
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la unele con—inuturi
[My media], în func—ie de tipul fi…ierului …i de capacitatea serverului
DLNA.
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Folosirea butoanelor colorate (A, B, C, D)

Page 35

BD

Aceste butoane sunt disponibile numai în timpul redãrii con—inutului
BD-J.Folosi—i butoanele corespunzãtoare conform indica—iilor de pe display.
În func—ie de con—inutul discului, func—iile fiecãrui buton pot diferi.

Modificarea modului de vizualizare a listei con—inutului
MOVIE

MOVIE-N

ACD

MUSIC MUSIC-N

În meniurile [Film], [Muzicã], [Fotografie] …i [My media], pute—i modifica
modul de vizualizare a listei con—inutului apãsând repetat DISPLAY.

Vizualizarea meniului Titlu sau a meniului Popup
BD

a treia
apãsare

DVD

Apãsa—i TITLE/POPUP pentru a afi…a meniul titlu sau meniul derulant
(Popup). Dacã discul DVD sau BD-ROM curent are meniu, pe ecran va
apãrea meniul titlu sau meniul derulant. În func—ie de disc, este posibil ca
meniul sã nu fie disponibil.

Memorarea ultimei scene

BD

DVD

Acest aparat memoreazã ultima scenã de pe ultimul disc vizionat. Ultima
scenã rãmâne în memorie chiar dacã scoate—i discul din aparat sau dacã
închide—i aparatul. Dacã pune—i un disc care are scena memoratã, aceasta
este reapelatã automat.
Note:
• Setãrile sunt memorate pentru a fi folosite oricând.
• Acest aparat nu memoreazã setãrile unui disc dacã îl opri—i înainte de
a începe redarea discului.
• Ultima scenã memoratã pentru un disc anterior este …tearsã dupã
redarea unui disc diferit.
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã în func—ie de disc.

prima
apãsare
a doua apãsare
Notã:
Egalizorul va dispãrea dacã schimba—i modul de vizualizare a listei con—
inutului muzical.

Screen Saver
Imaginea de screen saver apare când a—i lãsat player-ul în modul oprit timp
de circa cinci minute.
Notã:
În func—ia de starea aparatului, este posibil ca screen saver-ul sã nu aparã.
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Trecerea la alt titlu/capitol

Afi…area informa—iilor discului

BD
PE TELECOMANDÃ

1 Reda—i discul încãrcat în aparat:
2 Afi…a—i meniul redãrii:

N)
PLAY (N
DISPLAY

3 Selecta—i un element:

vV

4 Modifica—i setãrile din meniul redãrii:
5 Ie…i—i din meniul redãrii discului:

DISPLAY

a
b
c
d
e
f

Titlu – Numãrul titlului curent/numãrul total de titluri
Capitol – numãrul capitolului curent/numãrul total de capitole.
Timp – timpul de redare trecut.
Audio – limbã sau canalul audio selectat.
Subtitrare – subtitrarea selectatã.
Unghi – unghiul selectat/numãrul total de unghiuri.

Note:
• Dacã nu apãsa—i nici un buton timp de câteva secunde, afi…ajul de pe
ecran dispare.
• La unele discuri nu poate fi selectat un numãr de titlu.
• Este posibil ca un anumit element sã nu fie disponibil la anumite
discuri sau titluri.
• Dacã este redat un titlu BD interactiv, unele informa—ii de setare sunt
afi…ate pe ecran, dar nu pot fi schimbate.

36

AVCHD MOVIE

bB

Redare de la momentul selectat
BD

a
b
c
d
e
f

DVD

Dacã un disc are mai mult de un titlu/capitol, pute—i trece la un alt
titlu/capitol.
Apãsa—i DISPLAY în timpul redãrii …i apoi folosi—i v / V pentru a selecta
iconi—a [Titlu/Capitol]. Apãsa—i apoi butonul numeric corespunzãtor (0-9) sau
b / B pentru a selecta numãrul titlului/capitolului.

DVD

AVCHD MOVIE

MOVIE-N

Apãsa—i DISPLAY în timpul redãrii. În cãsu—a de cãutare dupã timp apare
timpul de redare trecut. Selecta—i op—iunea [Timp] …i apoi introduce—i timpul
de începere dorit cu ore, minute …i secunde, de la stânga la dreapta.
De exemplu, pentru a gãsi o scenã la 2 ore, 10 minute …i 20 secunde,
introduce—i “21020” …i apãsa—i ENTER. Dacã introduce—i cifre gre…ite,
apãsa—i CLEAR …i introduce—i cifrele corecte.
Note:
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la anumite discuri
sau titluri.
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã la unele con—inuturi
[My media], în func—ie de tipul fi…ierului …i de capacitatea serverului
DLNA.

Vizionare dintr-un unghi diferit

BD

DVD

Dacã discul con—ine scene înregistrate cu unghiuri diferite ale camerei,
pute—i schimba pe un unghi diferit în timpul redãrii.
În timpul redãrii, apãsa—i DISPLAY pentru a afi…a meniul redãrii.
Folosi—i v V pentru a selecta op—iunea [Unghi] …i apoi b B pentru a selecta
unghiul dorit.
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Pentru a vã bucura de BD-LIVE™
ON REMOTE
1 Introduce—i un disc BD-ROM cu caracteristici
BD-LIVE™:
2 Verifica—i conexiunea re—elei …i setãrile:
Caracteristicile BD-Live necesitã conectare la
internet.
3 Conecta—i un dispozitiv USB:
Este necesar un dispozitiv USB pentru a utiliza
aceastã func—ie.
4 Selecta—i caracteristicile BD-LIVE™ din
meniul discului:

OPEN/CLOSE (Z)
–
–
v V b B, ENTER

Acest aparat vã permite sã folosi—i func—ii precum picture-in-picture
(imagine în imagine), pachete audio …i Virtual secundare etc., BD-Video
suportând BONUSVIEW (BD-ROM versiunea 2 Profil 1 versiunea 1.1 /
Profil standard final). Imaginea secundarã …i sunetul secundar pot fi redate
de pe un disc compatibil cu func—ia picture-in-picture (imagine în imagine).
Pentru metoda de redare, consulta—i instruc—iunile discului. În plus fa—ã de
func—ia BONUSVIEW, BD-Video care suportã BD-Live (BD-ROM versiunea
2 Profil 2), care are o func—ie de extensie a re—elei, vã permite sã folosi—i
mai multe func—ii, cum ar fi jocuri online, conectând acest aparat la internet.

Folosirea discurilor BD-Live cu internet
Acest aparat suportã BD-Live, o nouã func—ie BD-Video care vã permite sã
utiliza—i urmãtoarele func—ii interactive dacã aparatul este conectat la
internet. (Func—iile care pot fi utilizate …i metoda de operare pot varia de la
un disc la altul. Pentru detalii, consulta—i instruc—iunile discului.)
– Con—inuturile suplimentare, cum ar fi reclame pentru filme, subtitrãri …i
BD-J etc. pot fi descãrcate pe dispozitivul USB sau în memoria
încorporatã pentru a fi redate.
–

Datele video speciale etc. pot fi redate în timp ce sunt descãrcate pe
un dispozitiv USB.

Pregãtiri:
• Aparatul trebuie conectat la internet …i setat sã utilizeze func—iile BD-Live
(a se vedea paginile 18-21).
• Este necesar un dispozitiv USB pentru a utiliza aceastã func—ie.
Conecta—i un dispozitiv USB (a se vedea pagina 18).
• Spa—iul liber de pe dispozitivul USB trebuie sã fie mai mare de 1 GB.

Precau—ii:
Nu extrage—i dispozitivul USB conectat în timpul descãrcãrii con—inutului
sau în timp ce un disc Blu-ray se aflã încã pe platan. Dacã proceda—i
astfel, pute—i deteriora dispozitivul USB conectat, iar caracteristicile
BD-Live pot sã nu mai func—ioneze corect dacã dispozitivul USB s-a
deteriorat. Dacã dispozitivul USB conectat pare sã fie deteriorat în urma
unei astfel de ac—iuni, îl pute—i formata din computer …i îl pute—i reutiliza cu
acest player.
Note:
• Unele con—inuturi BD-Live pot avea acces restric—ionat în unele teritorii,
în urma deciziei furnizorului con—inutului respectiv.
• Încãrcarea …i pornirea con—inutului BD-Live poate dura pânã la câteva
minute.
• În func—ie de disc, este posibil ca func—ia BD-Live sã nu poatã fi
utilizatã dacã op—iunea [Conexiune BD-LIVE] este setatã pe
[Permis par—ial]. (A se vedea pagina 30)
• Conexiunea la internet poate dura sau este posibil sã nu se facã, în
func—ie de mediul de conectare. Este necesar sã utiliza—i o conexiune cu
bandã latã.
• Nu scoate—i dispozitivul USB când este în func—iune. Dispozitivul USB se
poate deteriora. Opri—i redarea …i dezactiva—i meniul mai întâi.
Sfat:
Datele video speciale etc. pot fi redate în timp ce sunt descãrcate pe un
dispozitiv de stocare, utilizând o func—ie a BD-Live. Redarea poate fi
întreruptã în func—ie de mediul de comunicare. Unele func—ii pot fi
dezactivate, pentru a împiedica saltul la sec—iuni care nu au fost
descãrcate etc.

AACS Online
Când sunt redate discuri care suportã BD-Live, numerele de identificare ale
player-ului sau discului pot fi trimise prin internet la furnizorul materialului
respectiv.
Serviciile …i func—iile furnizate diferã în func—ie de disc.
– Vi se pot prezenta alte filme similare dacã înregistra—i pe server
istoricul locurilor vizitate, utilizând aceste numere de identificare.
– Poate fi salvat istoricul punctajelor înregistrate la jocuri.
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Redarea unei imagini secundare (picture-in-picture)
Imaginea secundarã poate fi redatã de pe un disc compatibil cu func—ia
picture-in-picture.
Pentru metoda de redare, consulta—i instruc—iunile discului.
Pentru a activa/dezactiva imaginea secundarã, apãsa—i PIP.
Este redatã imaginea secundarã.
Apãsa—i butonul pentru activare (ON) sau dezactivare (OFF).
Note:
• Este posibil ca discurile sã nu poatã fi redate întotdeauna, în func—ie de
setãrile acestui aparat, deoarece anumite formate de redare au prioritate
la anumite discuri.
• În timpul cãutãrii/redãrii lente sau cadru cu cadru este redatã numai
imaginea principalã.
• Este posibil ca aceastã func—ie sã nu fie disponibilã în func—ie de disc.

Redarea unui film
Playerul poate reda fi…iere film pe disc/dispozitiv
USB …i con—inuturi video înregistrate pe discuri
DVD-RW (mod VR). Înainte de a reda fi…iere film,
citi—i “Cerin—e pentru fi…ierele film” de la pagina 39

PE TELECOMANDÃ

1 Introduce—i un disc/dispozitiv USB care
con—ine filme.

–

2 Afi…a—i [Meniu Principal]:

HOME

3 Selecta—i op—iunea [Film]:

b B, ENTER

4 Selecta—i un film din meniul [Film]:
5 Reda—i filmul selectat:

vV
PLAY

6 Opri—i redarea:

STOP

Notã:
• Când dispozitivul USB este conectat …i simultan este introdus un disc,
va apãrea meniul pentru selectarea unui suport media. Selecta—i un
suport media …i apoi apãsa—i ENTER.
• Pute—i folosi diferite func—ii de redare. Consulta—i paginile 32-35.
• În meniul [Film], folosi—i butonul ro…u sau pe cel albastru pentru a vã
deplasa la primul sau la ultimul fi…ier sau track …i butonul verde sau cel
galben pentru a vã deplasa la pagina anterioarã sau la urmãtoarea.
• Discurile în format DVD-VR nefinalizate nu pot fi redate pe acest player.
• Unele discuri DVD-VR sunt înregistrate cu date CPRM de cãtre un DVD
RECORDER. Acest aparat nu suportã aceste tipuri de discuri.
• Este posibil ca unele fi…iere DivX sã nu poatã fi redate, în func—ie de
formatul DivX sau de formatul de înregistrare.
• Apãsa—i MENIUL DISC pentru a trece la meniul listã.
Ce este CPRM?
CPRM este un sistem de protec—ie la copiere (cu sistem de demodulare)
care permite numai înregistrarea programelor de difuzare “copy once” (o
singurã copiere). CPRM reprezintã Protec—ia Con—inutului pentru medii
care pot fi înregistrate.
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Observa—ie pentru afi…area subtitrãrii DivX

Cerin—e pentru fi…ierele film (USB/DISC)

Dacã subtitrarea nu este afi…atã corect, —ine—i apãsat SUBTITLE timp de
3 secunde în timpul redãrii. Apare codul de limbã.
Apãsa—i repetat SUBTITLE pentru a selecta un alt cod de limbã, pânã când
subtitrarea apare corect si apoi apãsa—i ENTER.

Compatibilitatea fi…ierelor film cu acest player este limitatã astfel:
Rezolu—ie disponibilã: 1920 x 1080 (l x H) pixeli
Extensii de fi…iere: “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”
Subtitrãri care pot fi redate: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub)
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Format de codec care poate fi redat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (numai redare standard),
H.264/MPEG-4 AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Format audio care poate fi redat: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”,
“AAC”, “AC3”
Frecven—a de e…antionare:
în limitele a 32-48 kHz (WMA), în limitele a 16-48 kHz (MP3)
Rata de e…antionare (bit rate):
în limitele a 20-320 kbps (WMA), în limitele a 32-320 kbps (MP3)
Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ISO 9660+JOLIET, format UDF …i UDF Bridge
Numãr maxim de fi…iere / folder:
Sub 2000 (numãr total de fi…iere …i foldere)
• Denumirea fi…ierului film …i a subtitrãrii este limitatã la 180 caractere.
• Cu acest aparat nu sunt compatibile toate formatele Audio WMA …i
AAC.
• Fi…ierele film HD aflate pe CD sau USB 1.0/1.1 este posibil sã nu fie
redate corect. Pentru redarea fi…ierelor film HD se recomandã BD,
DVD sau USB 2.0.
• Acest player suportã profil H.264/MPEG-4 AVC Principal, ridicat la
nivelul 4.1. Pentru un fi…ier cu un nivel mai ridicat, mesajul de
avertizare va apãrea pe ecran.
• Acest player nu suportã fi…iere înregistrate cu GMC*1 sau Qpel*2.
Acestea sunt tehnici de codare video în MPEG4 standard, cum au
DivX …i XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation (Compensa—ie globalã de
mi…care)
*2 Qpel – Quarter pixel (un sfert de pixel)
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Sfaturi
• Pentru a merge direct la orice track sau fi…ier …i pentru a-l reda,
introduce—i numãrul track-ului / fi…ierului utilizând butoanele numerice (0-9).

Pentru a asculta muzicã
Player-ul poate reda audio CD-uri …i fi…iere
MP3/WMA. Înainte de a reda fi…iere MP3/WMA,
citi—i “Cerin—e pentru fi…ierele audio MP3/WMA” de
la pagina 40.

PE TELECOMANDÃ

1 Introduce—i un Audio CD sau un disc/ USB
Flash Drive care con—ine fi…iere MP3/WMA.

–

2 Afi…a—i [Meniu Principal]:

HOME

3 Selecta—i op—iunea [Muzicã]:

b B, ENTER

4 Selecta—i o melodie din meniul [Muzicã]:

vVbB

5 Reda—i melodia selectatã:

N)
PLAY (N

6 Opri—i redarea:

x)
STOP (x

• Redarea poate începe automat dacã introduce—i un Audio CD.
• Folosi—i v/V/b/B pentru a selecta un folder …i apoi apãsa—i ENTER pute—i vedea fi…ierele din folder. Dacã dori—i sã vã deplasa—i la directorul
superior sau inferior, folosi—i v/V pentru a vã deplasa la directorul dorit.
• În meniul [Muzicã], folosi—i butonul ro…u sau pe cel albastru pentru a vã
deplasa la primul sau la ultimul fi…ier sau track …i butonul verde sau cel
galben pentru a vã deplasa la pagina anterioarã sau la urmãtoarea.
• Indicatorul egalizorului nu este cuplat la muzicã în timpul redãrii.
• Dacã existã un cod imposibil de exprimat în denumirea fi…ierului, acesta
poate fi afi…at ca ilizibil.

Cerin—e pentru fi…ierele audio MP3/ WMA (USB/DISC)
Extensii de fi…iere: “.mp3”, “.wma”
Frecven—a de e…antionare:
în limitele a 8-48 kHz (WMA), în limitele a 11-48 kHz (MP3)
Rata de e…antionare (bit rate): în limitele a 8-320 kbps (WMA, MP3)
Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ISO 9660+JOLIET, format UDF …i UDF Bridge
Exemplu: fi…iere MP3
Notã:
• Când dispozitivul USB este conectat …i simultan este introdus un disc,
va apãrea meniul pentru selectarea unui suport media. Selecta—i un
suport media …i apoi apãsa—i ENTER.
• Pute—i folosi diferite func—ii de redare. Consulta—i paginile 32-35.
• Denumirea fi…ierului afi…atã în meniul [My media] poate diferi de cea de
pe serverul media.
• Calitatea redãrii în meniul [My media] este afectatã de capacitatea …i
starea serverului.
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Numãr maxim de fi…iere / folder:
Sub 2000 (numãr total de fi…iere …i foldere)
Observa—ii cu privire la fi…ierele MP3/WMA
• În func—ie de mãrimea …i numãrul fi…ierelor MP3/WMA, citirea
con—inutului suportului media poate dura câteva minute.
• Acest aparat nu suportã ID3 Tag încorporat în fi…ierul MP3.
• Este posibil ca timpul total de redare indicat pe ecran sã nu fie corect
pentru fi…ierele VBR.
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Op—iuni în timpul vizualizãrii unui fi…ier foto pe tot ecranul

Vizualizarea unei fotografii
Acest aparat poate reda fi…iere foto. Înainte de a
reda fi…iere foto, citi—i “Cerin—e pentru fi…ierele foto”
de la pagina 42.

PE TELECOMANDÃ

1 Introduce—i un disc/dispozitiv USB care
con—ine fi…iere foto.

–

2 Afi…a—i [Meniu Principal]:

HOME

3 Selecta—i op—iunea [Fotografie]:

b B, ENTER

4 Selecta—i o fotografie din meniul [Fotografie]: v V b B
5 Afi…a—i fotografia selectatã pe tot ecranul:
ENTER
6 Afi…a—i fotografia urmãtoare sau anterioarã:

./>

7 Reveni—i la ecranul meniului [Fotografie]:

x)
STOP (x

Pute—i utiliza diferite op—iuni în timpul vizualizãrii unei imagini pe tot ecranul.
Folosi—i v V b B pentru a selecta o op—iune …i folosi—i op—iunile dupã cum
se descrie mai jos. Op—iunile disponibile în meniurile [Fotografie] …i
[My media] diferã de cele dupã cum se aratã mai jos.
Op—iuni ale meniului [Fotografie]
a

b

c

d

e

f

g

h

Op—iuni ale meniului [My media]
a

b

e

f

g

h

a Folosi—i b B pentru a trece la fi…ierul anterior sau urmãtor.
Note:
• Când dispozitivul USB este conectat …i simultan este introdus un disc,
va apãrea meniul pentru selectarea unui suport media. Selecta—i un
suport media …i apoi apãsa—i ENTER.
•

Pute—i porni redarea diapozitivelor apãsând PLAY (N) când este
selectat fi…ierul foto în meniul [Fotografie] sau [My media].

•

În meniul [Fotografie], folosi—i butonul ro…u sau pe cel albastru pentru a
vã deplasa la primul sau la ultimul fi…ier …i butonul verde sau cel
galben pentru a vã deplasa la pagina anterioarã sau la urmãtoarea.

•

Pute—i schimba modul de vizualizare a listei con—inutului apãsând
repetat DISPLAY.

b Apãsa—i ENTER pentru a începe redarea unui slide show sau
pentru a o întrerupe temporar.
c Apãsa—i ENTER pentru a reda muzicã de fundal sau pentru a o
întrerupe temporar. Aceastã op—iune este disponibilã dupã ce muzicã
de fundal a fost selectatã cu ajutorul op—iunii [Alegere Muzicã].
Aceastã op—iune nu este disponibilã în meniul [My media].
d Selecta—i muzica de fundal. Aceastã op—iune nu este disponibilã în
meniul [My media].
1) Apãsa—i ENTER …i va apãrea meniul.
2) Folosi—i v V b B pentru a selecta un suport media sau un
folder în care existã fi…ier (fi…iere) muzicã.
3) Apãsa—i ENTER pentru a confirma selec—ia.
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e Apãsa—i ENTER pentru a roti imaginea în sensul acelor de
ceasornic.
Aceastã op—iune nu este disponibilã în timpul redãrii slide show.
f Folosi—i butonul verde sau butonul galben pentru a mãri sau a
mic…ora imaginea. Vã pute—i deplasa în imaginea mãritã cu ajutorul
butoanelor v V b B. Apãsa—i RETURN pentru a ie…i din meniul
[Zoom] …i pentru a reveni la dimensiunea normalã a imaginii.
g Folosi—i v V pentru a selecta o op—iune dintre [efect] sau [înt.].
Folosi—i b B pentru modificare …i apãsa—i ENTER pentru a seta
op—iunea selectatã.
[efect] – Pute—i aplica diferite efecte atunci când reda—i fotografii ca
diapozitive.
Oprit : Redare diapozitive fãrã niciun efect.
Aleatoriu : Efectele diapozitivelor sunt aplicate aleatoriu.
rulare : Ruleazã o fotografie din diferite direc—ii.
U…ã : Fotografia va apãrea ca deschiderea unei u…i.
Grilaj : Fotografia va apãrea din piese separate pânã când se
formeazã imaginea pe tot ecranul.
[înt.] – Pute—i seta timpul de întârziere a fotografiilor când rula—i
diapozitive.
h Apãsa—i ENTER pentru a ie…i din meniul cu op—iuni.
Pentru a afi…a din nou meniul, apãsa—i ENTER.
Sfaturi
• Pentru fi…ierele de pe un disc sau un dispozitiv USB, pute—i introduce
numãrul fi…ierului cu ajutorul butoanelor numerice (0-9) pentru a merge
direct la un anumit fi…ier.
•

Pute—i trece la fi…ierul anterior sau urmãtor apãsând . sau > în
timpul vizualizãrii unui fi…ier foto pe tot ecranul.

•

Pute—i porni redarea diapozitivelor fãrã meniul de op—iuni, apãsând
PLAY (N) în timpul vizualizãrii unui fi…ier foto pe tot ecranul.

•

Folosi—i v V b B pentru a selecta un folder …i apoi apãsa—i ENTER …i
pute—i vedea fi…ierele din folder. Dacã dori—i sã vã deplasa—i la directorul
superior sau inferior, folosi—i v V pentru a vã deplasa la directorul dorit.
Dacã existã un cod imposibil de exprimat în denumirea fi…ierului,
acesta poate fi afi…at ca ilizibil.

•
•

În func—ie de serverul DLNA, denumirea fi…ierului afi…atã pe ecran
poate diferi de cea originalã.
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Pentru a asculta muzicã în timpul redãrii diapozitivelor
cu meniul [My media]
Pute—i vedea fotografii ca diapozitive în timp ce asculta—i muzicã cu ajutorul
meniului [My media].

1. Apãsa—i HOME …i selecta—i [My media] în meniul [Meniu Principal].
2. Selecta—i un server din listã …i apãsa—i ENTER pentru a afi…a folderele
partajate de pe server.

3. Selecta—i un fi…ier muzicã din meniu …i apãsa—i PLAY (N) pentru a
începe redarea muzicii.

4. Folosi—i v V b B pentru a selecta un fi…ier foto din meniu …i apãsa—i
ENTER pentru a-l vedea pe tot ecranul.

5. Selecta—i op—iunea [Diapozitiv] …i apãsa—i ENTER pentru a începe
redarea diapozitivelor.

Cerin—e pentru fi…ierele foto (USB/DISC)
Extensii de fi…iere: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”
Dimensiune recomandatã:
Mai pu—in de 4.000 x 3,000 x 24 bi—i/pixel
Mai pu—in de 3.000 x 3,000 x 32 bi—i/pixel
Format CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ISO 9660+JOLIET, format UDF …i UDF Bridge
Numãr maxim de fi…iere / folder:
Sub 2000 (numãr total de fi…iere …i foldere)
Observa—ii cu privire la fi…ierele foto
• Fi…ierele imagine foto cu compresie fãrã pierderi …i progresive nu sunt
suportate.
• În func—ie de mãrimea …i numãrul fi…ierelor foto, citirea con—inutului
suportului media poate dura câteva minute.
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Utilizarea caracteristicilor My Media
Playerul poate naviga prin diferite fi…iere film,
muzicã …i foto stocate pe anumite servere media
certificate DLNA, conectate la re—eaua dvs. localã,
…i le poate reda.

PE TELECOMANDÃ

1 Verifica—i conexiunea re—elei …i setãrile:
A se vedea paginile 18-21.

HOME, v V b B,
ENTER

2 Afi…a—i [Meniu Principal]:

HOME

3 Selecta—i o op—iune [My media]:
Playerul scaneazã automat …i afi…eazã pânã la
32 servere.

v V b B , ENTER

4 Selecta—i un server din lista serverelor:

v V, ENTER

5 Selecta—i un con—inut din listã:

vVbB

6 Reda—i con—inutul selectat:

N)
PLAY (N

7 Opri—i redarea:
8 Reveni—i la meniul cu lista serverelor:

x)
STOP (x
SEARCH

Despre DLNA
Acest player este un player media digital certificat DLNA …i poate prezenta
…i reda con—inuturi film, foto …i muzicã de pe dispozitivul de re—ea certificat
DLNA …i de pe serverul DLNA.
Digital Living Network Alliance (DLNA) este o organiza—ie interindustrialã
pentru produse electronice de larg consum, industria echipamentelor de
calcul …i companii de telefonie mobilã. Digital Living le oferã consumatorilor
o modalitate facilã de partajare a con—inuturilor media digitale printr-o re—ea
la domiciliu, cu fir sau fãrã fir.
Logo-ul de certificare DLNA u…ureazã identificarea produselor care
respectã Îndrumãrile de interoperabilitate DLNA. Acest aparat respectã
Îndrumãrile de interoperabilitate DLNA v1.5.
În momentul în care la acest player este conectat un PC pe care
ruleazã un software de server DLNA sau alt aparat compatibil cu DLNA,
este posibil sã fie necesare unele modificãri ale setãrilor software-ului sau
aparatului respectiv. Consulta—i instruc—iunile de utilizare ale software-ului
sau aparatului pentru mai multe informa—ii.

Note:
• CD-ROM-ul Nero Media Home 4 Essentials livrat este o edi—ie de
software individualizat, numai pentru partajarea fi…ierelor …i a folderelor
cu acest player.
• Software-ul Nero Media Home 4 Essentials livrat nu suportã
urmãtoarele func—ii: transcodare, UI la distan—ã, control TV, servicii
internet …i Apple iTunes
• Acest manual explicã opera—iunile cu versiunea în limba englezã a
Nero Media Home 4 Essentials ca exemplu. Urma—i explica—ia care se
referã la opera—iunile efective ale versiunii în limba dvs.

Instalarea software-ului Nero Media Home 4 Essentials
Nero Media Home 4 Essentials este un software pentru partajarea cu
acest player a fi…ierelor film, muzicã …i foto stocate pe computerul dvs.
Înainte de a instala Nero Media Home 4 Essentials, verifica—i cerin—ele de
sistem prezentate mai jos.
• Windows® XP (Service Pack 2 sau o versiune ulterioarã), Windows
Vista® (nu este necesar Service Pack), Windows® XP Media Centre
edi—ia 2005 (Service Pack 2 sau o versiune ulterioarã), Windows
Server® 2003
• Windows Vista® edi—ia pe 64 bi—i (aplica—ia ruleazã în modul pe 32 bi—i)
• Spa—iu pe hard disc: 200 MB spa—iu pe hard disc pentru o instalare
tipicã a software-ului Nero Media Home exclusiv
• Procesoare Intel® Pentium® III de 1,2 GHz sau AMD Sempron™ 2200+
• Memorie: 256 MB RAM
• Placã video cu memorie video cel pu—in 32 MB, rezolu—ie minimã 800 x
600 pixeli, setãri de culoare pe 16 bi—i
• Windows® Internet Explorer® 6.0 sau o versiune ulterioarã
• DirectX® 9.0c revizia 30 (august 2006) sau o versiune ulterioarã
• Mediu de re—ea: placã de re—ea de 100 Mb, WLAN (IEEE 802.11b/g/n).
Porni—i computerul …i introduce—i CD-ROM-ul care con—ine software-ul
Nero Media Home 4 Essentials drive-ul CD-ROM al computerului.
O aplica—ie “expert” de instalare vã va dirija în cadrul procesului de
instalare, care este rapid …i simplu. Pentru a instala Nero Media Home 4
Essentials, proceda—i astfel:
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1. Închide—i toate programele care ruleazã sub Microsoft Windows …i de
asemenea ie…i—i din orice software antivirus care ruleazã.

2. Introduce—i CD-ROM-ul cu Nero Media Home 4 Essentials în drive-ul
CD-ROM al computerului.

3. Face—i clic pe [Nero Media Home 4 Essentials].
Instalarea se pregãte…te …i apare expertul în instalare.

4. Face—i clic pe butonul [Next] pentru a afi…a ecranul de introducere a
numãrului serial.
Face—i clic pe [Next] pentru a merge la pasul urmãtor.

5. Dacã accepta—i toate condi—iile, face—i clic pe cãsu—a [I accept the
License Conditions] …i face—i clic pe [Next].
Instalarea nu este posibilã fãrã acest acord.

6. Face—i clic pe [Typical] …i pe [Next].
Procesul de instalare a început.

7. Dacã dori—i sã participa—i la colectarea anonimã a datelor, selecta—i
cãsu—a …i face—i clic pe butonul [Next].

8. Face—i clic pe butonul [Exit] pentru a finaliza instalarea.

Partajarea fi…ierelor …i a folderelor
Pe computerul dvs., trebuie sã partaja—i con—inuturi film, muzicã …i/sau foto
aflate în folder, pentru a le putea reda utilizând caracteristicile [My media].
Aceastã parte explicã procedura de selectare a folderelor partajate din
computerul dvs.

1. Face—i dublu clic pe pictograma “Nero Media Home 4 Essentials” de
pe desktop (spa—iul de lucru).

2. Face—i clic pe pictograma [Network] din partea stângã …i defini—i
denumirea re—elei în câmpul [Network name].
Denumirea re—elei pe care o introduce—i va fi recunoscutã de cãtre
player.

3. Face—i clic pe pictograma [Shares] din partea stângã.
4. Face—i clic pe rubrica [Local Folders] din ecranul [Shares].
5. Face—i clic pe pictograma [Add] pentru a deschide fereastra
[Browse Folder].

6. Selecta—i folderul care con—ine fi…ierele pe care dori—i sã le partaja—i.
Folderul selectat este adãugat la lista folderelor partajate.

7. Face—i clic pe pictograma [Start Server] pentru a porni serverul.
Note:
• Dacã folderele sau fi…ierele partajate nu sunt afi…ate pe player, face—i
clic pe folder la rubrica [Local Folders] …i apoi pe [Rescan Folder] la
butonul [More].
• Vizita—i www.nero.com pentru mai multe informa—ii …i instrumente
software.
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Redarea con—inutului partajat

Note cu privire la caracteristicile My Media

La BD player, pute—i afi…a …i reda con—inut film, foto …i muzicã stocat pe
computer sau pe alt server media DLNA.

1. Porni—i serverul de pe computer sau alt aparat conectat la re—eaua
localã.

2. Apãsa—i HOME. Pe ecran apare [Meniu Principal].
3. Folosi—i v V b B pentru a selecta [My media] …i apãsa—i ENTER.
Pe ecran apare lista serverelor.
Folosi—i v V pentru a selecta un server din
listã …i apãsa—i ENTER pentru a afi…a
folderele partajate de pe server.

4.

Note:
• În func—ie de serverul media, este posibil ca acest player sã
trebuiascã sã ob—inã permisiunea de la server.
• Dacã dori—i sã rescana—i serverele media disponibile, apãsa—i butonul
de culoare albastrã.
Folosi—i v V b B pentru a naviga
în lista con—inuturilor partajate …i
selecta—i con—inutul pe care dori—i
sã-l reda—i. În meniul [My media],
folosi—i butonul ro…u sau pe cel
albastru pentru a vã deplasa la
primul sau la ultimul fi…ier/folder …i
butonul verde sau cel galben
pentru a vã deplasa la pagina
anterioarã sau la urmãtoarea.

5.

• Pentru a reda fi…ierul pe serverul media, playerul …i serverul media
trebuie conectate la acela…i punct de acces.
• Deoarece compatibilitatea …i func—iile de redare disponibile în meniul
[My media] sunt testate pe mediul cu server DLNA bundle (Nero Media
Home 4 Essentials), cerin—ele pentru fi…iere …i func—iile de redare din
meniul [My media] pot diferi în func—ie de serverele media.
• Cerin—ele pentru fi…iere din aceastã paginã nu sunt compatibile
întotdeauna. Pot exista unele restric—ii în func—ie de caracteristicile
fi…ierelor …i de capacitatea serverului media.
• Dacã apãsa—i TITLE/POPUP când este selectat un fi…ier film, pe ecran
vor fi afi…ate informa—iile fi…ierului. Însã este posibil ca informa—iile sã nu
fie corecte, prin compara—ie cu caracteristicile efective ale fi…ierelor.
• Imaginile în miniaturã ale fi…ierelor care nu pot fi redate pot fi afi…ate în
meniul [My media], dar acestea nu pot fi redate pe acest player.
• Dacã existã un fi…ier muzicã ce nu poate fi redat în meniul [My media],
playerul sare peste fi…ierul respectiv …i îl redã pe urmãtorul.
• Este posibil ca informa—iile fi…ierului, indicate pe ecran, sã nu fie corecte
pentru fi…ierele muzicã …i film în meniul [My media].
• Redarea unui fi…ier de subtitrare pentru film este disponibilã numai de
pe serverul media creat cu software-ul livrat Nero Media Home 4
Essentials pe acest player.
• Denumirea fi…ierului de subtitrare …i cea a fi…ierului film trebuie sã fie
aceea…i …i sã se afle ambele în acela…i folder.
• Dacã fi…ierele de subtitrare au fost adãugate dupã ce un director a fost
indexat deja, utilizatorul trebuie sã …teargã …i sã adauge din nou
folderul la lista celor partajate.
• Calitatea redãrii …i a utilizãrii func—iei [My media] poate fi afectatã de
starea re—elei dvs.
• Fi…ierele de pe suporturi media amovibile, cum ar fi USB drive, DVD
drive etc. pot sã nu fie partajate corect pe serverul media.

6. Apãsa—i ENTER sau PLAY (N) pentru a reda con—inutul selectat.
Notã: Pute—i folosi diferite func—ii de redare. Consulta—i paginile 38-42.

7. Apãsa—i STOP (x) pentru a opri redarea …i a merge la meniul cu lista
con—inuturilor.
45
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Cerin—e pentru fi…iere
Global
Extensii de fi…iere: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.pcm” (LPCM)
• Extensiile disponibile pentru fi…iere diferã în func—ie de server.
Numãr maxim de fi…iere / folder:
Sub 2000 (numãr total de fi…iere …i foldere)

Fi…iere muzicã
Frecven—a de e…antionare: în limitele a 8-48 kHz (WMA),
în limitele a 11-48 kHz (MP3), 44,1 …i 48 kHz (LPCM)
Rata de e…antionare (bit rate): în limitele a 8-320 kbps (WMA, MP3),
768 kbps …i 1,536 Mbps (LPCM)

Fi…iere foto
Dimensiune recomandatã pentru fotografii:
Mai pu—in de 4,000 x 3,000 x 24 bi—i/pixel
Mai pu—in de 3,000 x 3,000 x 32 bi—i/pixel

Fi…iere film
Rezolu—ie disponibilã: 1920 x1080 (l x H) pixeli
Subtitrãri care pot fi redate: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Fi…ierele de subtitrare nu sunt afi…ate în meniul [My media].
• Vizualizarea subtitrãrii interne nu este disponibilã pentru redarea
fi…ierelor mkv/mp4.
• Dacã existã mai mult de 1 fi…ier de subtitrare într-un folder, prioritatea
de afi…are este urmãtoarea:
Prioritate
extensie fi…ier

Ridicatã
“.smi”

Scãzutã
“.sub”

“.srt”

“.txt”

“.ssa”

Format de codec care poate fi redat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (numai redare standard), DIVX-HD,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
Format audio: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”,
Frecven—a de e…antionare:
în limitele a 32 - 48 kHz (WMA), în limitele a 16 - 48 kHz (MP3)
46

Rata de e…antionare (bit rate):
în limitele a 20 - 320 kbps (WMA), în limitele a 32 - 320 kbps (MP3)
• Denumirea fi…ierului film …i a subtitrãrii este limitatã la 128 caractere.
• Cu acest aparat nu sunt compatibile toate formatele Audio WMA …i
AAC.
• Acest player suportã profil H.264/MPEG-4 AVC Principal, ridicat la
nivelul 4.1. Pentru un fi…ier cu un nivel mai ridicat, mesajul de
avertizare va apãrea pe ecran.
• Acest player nu suportã fi…iere înregistrate cu GMC*1 sau Qpel*2.
Acestea sunt tehnici de codare video în MPEG4 standard, cum au
DivX …i XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation (Compensa—ie globalã de
mi…care)
*2 Qpel – Quarter pixel (un sfert de pixel)
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a Con—inând – Va fi afi…atã lista filmelor existente.
b Filme recente – Va fi afi…atã lista filmelor actualizate cel mai
recent.
c Cele mai vãzute – Va fi afi…atã lista filmelor celor mai vizionate.
În partea de jos a ecranului apare op—iunea de perioadã.
d Primele clasate – Va fi afi…atã lista primelor filme cel mai bine
clasate pe serverul YouTube. În partea de jos a ecranului apare
op—iunea de perioadã.
e Cãutare – Va fi afi…at meniul tastaturã.
A se vedea “Cãutarea de filme” de la pagina 49 pentru mai multe
detalii.
f Istoric – Va fi afi…atã lista filmelor pe care le-a—i redat anterior pe
acest aparat. Pot fi stocate maxim 25 filme.
g Preferate – Aceastã op—iune va apãrea numai dacã aparatul este
în modul de conectare. Afi…eazã lista filmelor, aranjatã pe serverul
YouTube cu contul dvs.
Este posibil ca unele filme sã nu aparã în lista [Preferate], chiar
dacã existã pe server.
h Conectare (Deconectare) – afi…eazã meniul tastaturã pentru
conectare sau revine la modul de deconectare. A se vedea
“Conecta—i-vã la contul dvs. YouTube” de la pagina 49 pentru mai
multe detalii.
i Site local – alege—i filmele din ce —arã dori—i, pentru a le vedea.
‰ãrile prezentate în meniul [Local Site] pot diferi de cele prezentate
pe website-ul YouTube.

Redarea filmelor You Tube
PE TELECOMANDÃ
1 Verifica—i conexiunea re—elei …i setãrile:
A se vedea paginile 18-21.

HOME, v V b B,
ENTER

2 Afi…a—i [Meniu Principal]:

HOME

3 Selecta—i op—iunea [YouTube]:

v V b B, ENTER

4 Selecta—i op—iunea doritã în meniul YouTube:

v V b B, ENTER

5 Selecta—i filmul pe care dori—i sã-l reda—i:

bB

6 Începe—i redarea filmului selectat:

N), ENTER
PLAY (N
sau DISPLAY
Starea re—elei
Meniu YouTube

lista filmelor

op—iuni de perioadã

Despre meniul YouTube
Existã diferite op—iuni în meniul YouTube. Folosi—i v V b B pentru a selecta
o op—iune …i apãsa—i ENTER pentru a selecta op—iunile, dupã cum se
descrie mai jos.
a

b

f

c

g

d

h

Note:
• Meniul YouTube poate afi…a 5 filme în lista cu filme. Apãsa—i butonul
ro…u sau albastru pentru a afi…a 5 filme urmãtoare/anterioare.
•

Dacã selecta—i op—iunea [Cele mai vãzute] sau [Primele clasate] în
meniul YouTube, op—iunile de perioadã apar în partea de jos a
ecranului. Folosi—i v V b B pentru a selecta op—iunea de perioadã …i
apãsa—i ENTER pentru a afi…a lista filmelor din perioada selectatã.

•

Lista filmelor cãutate de pe player poate diferi de lista cãutatã pe PC
cu un browser web.

e

i
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Despre ecranul de redare YouTube
Dacã apãsa—i PLAY (N) sau ENTER la filmul pe care dori—i sã-l viziona—i,
ecranul de redare …i detaliile con—inutului vor apãrea pe ecran.
detalii con—inut

ecran de
redare

bara de progres
în timpul redãrii
⁄i dacã redarea se terminã sau se opre…te, ecranul de redare opritã …i lista
filmelor similare apar pe ecran. Folosi—i v V b B pentru a selecta filmul
curent sau un film din lista filmelor similare …i apoi apãsa—i PLAY (N) sau
ENTER pentru a reda filmul selectat.
lista filmelor
similare

ecran de redare

Apãsa—i DISPLAY pentru a comuta între redare pe tot ecranul …i ecran de
redare cu detalii de con—inut.

Redarea unui material video
În timp ce privi—i un film de pe YouTube pe player, pute—i controla redarea
acestuia. Pute—i folosi butoanele de pe telecomandã pentru a întrerupe …i a
relua vizionarea, la fel cum a—i viziona un DVD. Când reda—i un film,
butoanele de pe telecomandã au urmãtoarele roluri:
Buton (butoane)

Opera—iuni

N sau ENTER

Începe redarea filmului cu detalii de con—inut.

DISPLAY

Comutã între redare pe tot ecranul …i ecran de redare
cu detalii de con—inut.

X

Pentru a întrerupe redarea unui film în timp ce este
redat. Pentru a relua redarea unui film întrerupt,
apãsa—i din nou PLAY (N).

x

Opre…te filmul …i afi…eazã lista filmelor similare.

./>

Sare înainte sau înapoi.

HOME

Când a—i terminat de vizionat filme, este suficient sã
apãsa—i butonul HOME de pe telecomandã pentru a
reveni la [Meniu Principal].

bara de progres
când este oprit
Dacã apãsa—i DISPLAY la filmul pe care dori—i sã-l viziona—i, redarea începe
pe tot ecranul.

ecran de
redare

bara de progres
Tot ecranul
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Note:
• Setãrile acestui player nu afecteazã calitatea redãrii YouTube.
•

Redarea filmelor de pe YouTube poate fi întreruptã, opritã sau poate
apãrea adesea “buffering”, în func—ie de viteza de bandã.
Recomandãm o vitezã minimã de conectare de 1,5 Mbps. Pentru o
redare în condi—ii optime, este necesarã o conexiune de 4,0 Mbps.
Uneori, viteza benzii variazã în func—ie de starea re—elei furnizorului de
servicii internet. Contacta—i furnizorul de servicii internet dacã ave—i
probleme cu men—inerea unei conexiuni rapide sau dacã dori—i sã mãri—i
viteza conexiunii. Mul—i furnizori de servicii internet oferã o varietate de
op—iuni de vitezã de bandã.
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Cãutarea filmelor
Pute—i cãuta filme introducând cuvinte de cãutare de pânã la 128 caractere.
Folosi—i b B pentru a selecta op—iunea [Cãutare] în meniu …i apãsa—i ENTER
pentru a afi…a meniul tastaturã. Folosi—i v V b B pentru a selecta un caracter
…i apoi apãsa—i ENTER pentru a confirma selec—ia în meniul tastaturã.
Când introduce—i un caracter, vor fi afi…ate maxim 5 cuvinte sugerate.
Pentru a introduce o literã cu un accent, selecta—i litera din setul extins de
caractere.
Exemplu: Selecta—i “D” …i apoi apãsa—i DISPLAY pentru a afi…a setul extins
de caractere. Folosi—i b B pentru a selecta “D” sau “Ď” …i apoi apãsa—i
ENTER.

[OK]: Termina—i de introdus un ID sau o parolã.
[⁄terge]: …terge—i toate caracterele introduse.
[Spa—iu]: Introduce—i un spa—iu la pozi—ia cursorului.
[⁄tergere]: ⁄terge—i caracterul anterior la pozi—ia cursorului.
[ABC / abc / #+-=&]: Schimba—i setãrile meniului tastaturã pe majuscule,
minuscule sau simboluri.
Dacã dori—i sã vã deconecta—i, selecta—i [Deconectare] în meniul YouTube …i
apãsa—i ENTER.

[OK]: Cãutarea filmelor similare conform cuvintelor de cãutare.
[⁄terge]: ⁄terge—i toate caracterele introduse.
[Spa—iu]: Introduce—i un spa—iu la pozi—ia cursorului.
[⁄tergere]: ⁄terge—i caracterul anterior la pozi—ia cursorului.
[ABC / abc / #+-=&]: Schimba—i setãrile meniului tastaturã pe majuscule,
minuscule sau simboluri.

Acest aparat poate stoca automat pânã la 5 ID-uri care au fost folosite
anterior pentru conectare. Lista cu ID-uri apare când selecta—i op—iunea
[Conectare]. Selecta—i un ID memorat din listã …i apãsa—i ENTER pentru a
afi…a meniul tastaturã cu care se introduce ID-ul selectat. Pentru a vã
conecta este suficient sã introduce—i parola.

Când a—i terminat de introdus cuvintele de cãutare, selecta—i [OK] …i apãsa—i
ENTER pentru a afi…a lista cu filme similare.
Notã:
Limbile disponibile pentru introducere în meniul tastaturii sunt urmãtoarele:
englezã, spaniolã, italianã, francezã, germanã, olandezã, portughezã,
suedezã, polonã …i cehã.

Conecta—i-vã la contul dvs. YouTube

[ID nou]: Afi…eazã meniul tastaturã pentru introducerea noului ID …i a noii
parole.
[X]: ⁄terge—i ID-ul memorat, prezentat în partea stângã a simbolului [X].

Pentru a viziona filme din lista de filme [Preferate] de pe serverul YouTube
folosind contul dvs., trebuie sã vã conecta—i la contul dvs. YouTube.
Folosi—i b B pentru a selecta op—iunea [Conectare] în meniu …i apãsa—i ENTER
pentru a afi…a meniul tastaturã. Folosi—i v V b B pentru a selecta un caracter
…i apoi apãsa—i ENTER pentru a confirma selec—ia în meniul tastaturã.
49
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Pentru a asculta radioul
Asigura—i-vã cã este conectatã antena FM.
1 Selecta—i FM:
2 Selecta—i un post radio:
3 Pentru a salva un post radio:
Pe display va apãrea un numãr prestabilit.
Pot fi salvate pânã la 50 posturi radio.
4 Pentru confirmare apãsa—i:
5 Pentru a selecta un post salvat:

Redare pe iPod
PE TELECOMANDÃ
TUNER (INPUT)
TUN.-/+
ENTER
ENTER
PRESET U u

Pentru a asculta radioul - mai multe lucruri pe
care le pute—i face
Cãutare automatã a posturilor radio
‰ine—i apãsat TUN.-/TUN.+ timp de peste o secundã. Tunerul va scana automat
…i se va opri în momentul în care gãse…te un post radio.

Alegerea unui numãr prestabilit pentru un post radio
Când memora—i un post radio, poate fi ales numãrul prestabilit. Când player-ul
afi…eazã automat un numãr prestabilit, apãsa—i PRESET U u pentru a-l
schimba. Apãsa—i ENTER pentru a salva numãrul ales.

Pentru detalii despre iPod, consulta—i Ghidul de utilizare al iPod-ului.
Pregãtire
• Pentru a vedea pe ecranul televizorului filme …i fotografii de pe Ipod.
- Asigura—i-vã cã utiliza—i conexiunea video prin mufa VIDEO OUT aflatã
pe panoul din spate al acestui aparat.
Selecta—i modul de intrare video corect la televizor.
- În func—ie de iPod, asigura—i-vã cã selecta—i Videos > Video Settings
(Filme > Setãri video) …i apoi seta—i TV Out (Ie…ire televizor) pe Ask
sau On de la iPod.
Pentru detalii despre Setãrile video, consulta—i Ghidul de utilizare al iPod-ului.
- Vizualizarea fotografiilor poate fi efectuatã numai dacã acest aparat
este în modul REMOTE IPOD …i le pute—i vizualiza numai ca
diapozitive (slide show).
Trebuie sã porni—i o redare de diapozitive pe iPod pentru a vedea o
fotografie pe televizor.
Pentru detalii despre redarea sub formã de diapozitive, consulta—i
Ghidul de utilizare al iPod-ului.
• Before connecting the iPod, turn this unit off and reduce the volume of
this unit to its minimum.
Conecta—i docul iPod-ului la partea din spate a aparatului

⁄tergerea tuturor posturilor salvate
‰ine—i apãsat ENTER timp de douã secunde. Pe display se va aprinde
intermitent ERASE ALL (⁄tergere toate). Apãsa—i ENTER pentru a …terge toate
posturile salvate.

Îmbunãtã—irea recep—iei FM slabe
Apãsa—i MO./ST. de pe telecomandã. Acesta va trece tunerul de pe stereo pe
mono …i, în general, va îmbunãtã—i recep—ia.

Vede—i informa—iile despre un post radio
Tunerul FM este prevãzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta
aratã informa—iile despre postul radio la care asculta—i. Apãsa—i RDS repetat pentru a
parcurge diferitele tipuri de date:
PS
(Denumire serviciu program)
Pe display va apãrea denumirea canalului
PTY
(Recunoa…tere tip program)
Pe display va apãrea tipul programului (de exemplu Jazz sau ⁄tiri).
RT
(Radio Text)
Un mesaj text con—ine informa—ii speciale de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.
CT
(Ora controlatã de canal)
Aceasta aratã ora …i data a…a cum sunt emise de cãtre postul radio.
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• Dacã porni—i acest aparat, iPod-ul porne…te automat …i începe reîncãrcarea.

Pentru

Face—i acest lucru pe telecomandã

A selecta un mod iPod

Apãsa—i iPod.

• Mod REMOTE IPOD: Pute—i utiliza iPod-ul prin display-ul unui iPod,
folosind telecomanda livratã …i de asemenea comenzile de pe iPod.
• Mod OSD IPOD: Pute—i utiliza iPod-ul controlând meniul OSD de pe
ecranul televizorului cu telecomanda livratã. Comenzile iPod-ului
nu sunt opera—ionale în modul OSD iPod.
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Pentru

Face—i acest lucru pe telecomandã

A selecta un element din meniu

Apãsa—i U u …i i sau ENTER.

A merge la meniul anterior

O) sau DISC MENU
Apãsa—i RETURN (O
sau I.

A cãuta o melodie

Din meniul principal, selecta—i Music.

A cãuta un film

Din meniul principal, selecta—i Videos.

A reda o melodie sau un film

Selecta—i melodia sau filmul respectiv …i
apãsa—i ENTER.

A întrerupe o melodie
sau un film

X) sau PLAY (B).
Apãsa—i PAUSE/STEP (X
Pentru a continua redarea, apãsa—i din nou
X) sau PLAY (B).
PAUSE/STEP (X

A reda melodia sau filmul
anterior

Apãsa—i SKIP (>).

A porni o melodie sau un film

Apãsa—i SKIP (.).

A reda melodia sau filmul Apãsa—i SKIP (.) de douã ori.
anterior
A derula înainte sau înapoi o
melodie sau un film

‰ine—i apãsat SCAN (m sau M).

A repeta o melodie

Apãsa—i repetat REPEAT pentru a selecta
modul de repetare dorit:Track ( ), All
(Toate) ( ) Off (fãrã afi…aj).

- iPod-ul nu este bine conectat.
- acest aparat considerã iPod-ul ca un dispozitiv necunoscut.
- iPod-ul are un nivel foarte scãzut de energie.
t Acumulatorul trebuie încãrcat.
t Dacã încãrca—i acumulatorul când iPod-ul are un nivel foarte scãzut
de energie, încãrcarea poate dura mai mult.
Un mesaj de eroare „CHECK IPOD” („VERIFICA‰I IPOD-UL”) sau
„Connected iPod model is not supported.” („Modelul de iPod conectat nu
este suportat.”) apare dacã:
- iPod-ul nu este disponibil pentru func—ia pe care dori—i s-o utiliza—i.
Un mesaj de eroare „CHECK IPOD” („VERIFICA‰I IPOD-UL”) sau
„Please update iPod’s software.” („Vã rugãm actualiza—i software-ul iPodului.”) apare dacã:
- iPod-ul are o versiune veche de software.
t Actualiza—i software-ul iPod-ului la ultima versiune.
• Dacã ave—i o problemã cu iPod-ul, vizita—i
www.apple.com/support/ipod.
• Conecta—i capãtul cablului cu semnul „V” în sus la partea din spate a
aparatului.
• Ave—i grijã sã nu pune—i docul iPod-ului prea puternic în aparat când îl
conecta—i sau deconecta—i. Dar cablul se poate deteriora.

Notã:
• Compatibilitatea cu iPod-ul dvs. poate diferi în func—ie de tipul iPod-ului.
• În func—ie de versiunea software a iPod-ului, este posibil sã nu pute—i
controla iPod-ul de la acest aparat. Vã recomandãm sã instala—i ultima
versiune de software.
• Calitatea video depinde de sursele video de pe iPod.
• Dacã SIMPLINK de la televizorul LG este setat pe On, semnalele audio
sunt redate numai în difuzoarele sistemului.
• Dacã acest aparat afi…eazã un mesaj de eroare, urma—i instruc—iunile din
mesaj.
Un mesaj de eroare „CHECK IPOD” („VERIFICA‰I IPOD-UL”) sau
„Please check your iPod.” („Vã rugãm verifica—i iPod-ul.”) apare dacã:
- comunicarea dintre acest aparat …i iPod a e…uat.
t Deconecta—i …i reconecta—i iPod-ul la acest aparat.
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Pentru a asculta muzicã la
audio playerul portabil
Pute—i beneficia de sunet de la audio playerul portabil prin difuzoarele
sistemului.

Cablu cu mufã
stereo mini de
3,5 mm

PE TELECOMANDÃ
1 Conecta—i mufa cã…tilor (sau ie…ire linie) a
audio playerului portabil la PORT. IN de pe
panoul din spate al acestui aparat:

-

2 Porni—i aparatul:

POWER

3 Selecta—i op—iunea [PORTABLE]:

INPUT

4 Reduce—i volumul acestui aparat:

VOL. (+/-)

5 Porni—i audio playerul portabil …i începe—i
redarea:

-

6 Regla—i volumul acestui aparat …i al audio
playerului portabil:

VOL. (+/-)
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Utilizarea mufelor HDMI IN

Utilizarea mufelor OPTICAL IN

Pute—i beneficia de imagini …i sunet de la componentã cu ajutorul mufei
HDMI OUT.

Pute—i beneficia de sunet de la componentã cu mufa opticã digitalã de la
aparat …i subwoofer.

sau

La mufa HDMI OUT a componentei
(set-top box, receiver digital prin satelit, consolã de jocuri video etc.)

La mufa de ie…ire digitalã opticã a componentei

PE TELECOMANDÃ
1 Conecta—i mufa HDMI OUT a componentei
la mufa HDMI IN 1 sau 2 aflatã pe panoul
din spate al acestui aparat.
2 Porni—i aparatul:

PE TELECOMANDÃ

-

1 Conecta—i mufa opticã a componentei la
mufa OPTICAL IN aflatã pe panoul din
spate al acestui aparat.

-

POWER

2 Porni—i aparatul:

POWER

3 Selecta—i op—iunea [HDMI IN 1] sau [HDMI IN 2]: INPUT

3 Selecta—i op—iunea [OPTICAL]:

INPUT

4 Reduce—i volumul acestui aparat:

VOL.(+/-)

4 Reduce—i volumul:

VOL.(+/-)

5 Porni—i componenta:

-

5 Porni—i componenta:

-

6 Regleazã volumul acestui aparat:

VOL.(+/-)

6 Regla—i volumul:

VOL.(+/-)

Notã:
• Nu pute—i schimba rezolu—ia video în modul HDMI IN 1/2.
Schimba—i rezolu—ia video a componentei conectate.
• Nu pute—i schimba utiliza func—ia SIMPLINK în modul HDMI IN 1/2.
• Setarea modului de sunet nu este disponibilã dacã Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD …i DTS-HD sunt redate în modul HDMI IN 1/2.
• Dacã semnalul de ie…ire video este anormal în momentul în care
computerul dvs. este conectat la mufa HDMI IN 1/2, schimba—i rezolu—
ia computerului la 576p, 720p, 1080i sau 1080p.
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Referin—ã

Setarea telecomenzii pentru a o putea utiliza la
televizorul dvs.

Consulta—i “Asisten—ã pentru clien—i”

Pute—i controla televizorul LG/GoldStar cu telecomanda livratã.

Pute—i controla volumul, sursa de intrare …i pornirea/oprirea televizorului
dvs. LG/GoldStar cu telecomanda livratã.

În timp ce —ine—i apãsat butonul TV POWER, apãsa—i PR/CH v sau V.
Elibera—i butonul TV POWER pentru a finaliza setarea.

Pute—i controla televizorul cu ajutorul butoanelor de mai jos.

Când înlocui—i bateriile telecomenzii, este posibil ca telecomanda sã se
reseteze.

Butoane
control TV

Dacã apãsa—i

Pute—i

TV POWER
INPUT

Deschide sau închide televizorul.
Comuta sursa de intrare între televizor …i
alte surse de intrare.

PR/CH +/-

Scana în sus …i în jos prin canalele
memorate.

VOL +/–

Regla volumul televizorului.

54

Resetarea aparatului
Dacã observa—i unul dintre urmãtoarele simptome.
• Aparatul este în prizã, însã nu se aprinde …i nu se stinge.
• Display-ul de pe panoul frontal nu func—ioneazã.
• Aparatul nu func—ioneazã normal.
Pute—i reseta aparatul astfel.
• ‰ine—i apãsat butonul POWER timp de cel pu—in cinci secunde.
Astfel, aparatul va fi for—at sã se stingã; porni—i apoi din nou aparatul.
• Scoate—i cablul de alimentare, a…tepta—i cel pu—in cinci secunde …i
introduce—i-l din nou.
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Coduri de limbã
Folosi—i aceastã listã pentru a introduce limbã doritã pentru urmãtoarele setãri ini—iale: [ Audio Disc], [Subtitrarea discului] …i [Meniul Disc].
Limbã
Afar
Afrikaans
Albanezã
Ameharic
Arabã
Armeanã
Assamezã
Aymara
Azerbaijanã
Bashkir
Bascã
Bengalezã, Bangla
Bhutanezã
Bihari
Bretonã
Bulgarã
Burmezã
Bielorusã
Chinezã

Cod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072

Limbã
Croatã
Cehã
Danezã
Olandezã
Englezã
Esperanto
Estonã
Feroezã
Fiji
Finlandezã
Francezã
Frisianã
Galicianã
Georgianã
Germanã
Greacã
Groenlandezã
Guarani
Gujarati

Cod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185

Limbã
Hausa
Ebraicã
Hindi
Maghiarã
Islandezã
Indonezianã
Interlingua
Irlandezã
Italianã
Japonezã
Kannada
Kashmiri
Kazakhã
Kirghizã
Coreeanã
Kurdã
Lao—ianã
Latinã
Letonã, Lettish

Cod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686

Limbã
Lingala
Lituanianã
Macedoneanã
Malga…ã
Malaiezã
Malayalam
Maori
Marathi
Moldoveneascã
Mongolã
Nauru
Nepalezã
Norvegianã
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persanã
Polonã
Portughezã

Cod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084

Limbã
Quechua
Retoromanã
Românã
Rusã
Samoanã
Sanscritã
Galezã sco—ianã
Sârbã
Sârbo-croatã
Shona
Sindhi
Singalezã
Slovacã
Slovenã
Spaniolã
Sudanezã
Swahili
Suedezã
Tagalog

Cod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476

Limbã
Tajik
Tamil
Telugu
Thailandezã
Tonga
Turcã
Turkmenã
Twi
Ucraineanã
Urdu
Uzbekã
Vietnamezã
Volapük
Vel…ã
Wolof
Xhosa
Idi…
Yoruba
Zulu

Cod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085

Coduri regionale
Alege—i un cod regional din aceastã listã.
Zonã
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brazilia
Cambodgia
Canada
Chile
China
Columbia
Congo

Cod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG

Zonã
Costa Rica
Croa—ia
Republica Cehã
Danemarca
Ecuador
Egipt
El Salvador
Etiopia
Fiji
Finlanda
Fran—a
Germania
Marea Britanie
Grecia

Cod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR

Zonã
Groenlanda
Hong Kong
Ungaria
India
Indonezia
Israel
Italia
Jamaica
Japonia
Kenya
Kuwait
Libia
Luxemburg
Malaiezia

Cod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY

Zonã
Maldive
Mexic
Monaco
Mongolia
Maroc
Nepal
Olanda
Antilele Olandeze
Noua Zeelandã
Nigeria
Norvegia
Oman
Pakistan
Panama

Cod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA

Zonã
Paraguay
Filipine
Polonia
Portugalia
România
Federa—ia Rusã
Arabia Sauditã
Senegal
Singapore
Republica Slovacã
Slovenia
Africa de Sud
Coreea de Sud
Spania

Cod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES

Zonã
Sri Lanka
Suedia
Elve—ia
Taiwan
Thailanda
Turcia
Uganda
Ucraina
Statele Unite
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe

Cod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
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Depanare
Simptom

Cauza posibilã

Remediu

Nu existã curent.

• Cablul de alimentare este deconectat.

• Conecta—i cablul de alimentare la priza de perete.

Player-ul este deschis, dar
nu func—ioneazã.

• Nu a—i introdus nici un disc.

• Introduce—i un disc. (Verifica—i dacã pe display este aprins
indicatorul discului).

Nu existã imagine.

• Televizorul nu este setat sã primeascã ie…ire cu
semnal video.

• Selecta—i modul de intrare video corect la televizor.

• Cablul video nu este bine conectat.

• Conecta—i bine cablul video.

• Televizorul dvs. nu poate folosi rezolu—ia selectatã.

• Selecta—i altã rezolu—ie cu ajutorul butonului RESOLUTION.

• Echipamentul conectat cu cablul audio nu este setat
sã primeascã ie…ire cu semnal.

• Selecta—i modul de intrare corect la receiverul audio,
astfel încât sã pute—i recep—iona sunetul din player.

• Alimentarea este întreruptã la echipamentul conectat
cu cablul audio.

• Deschide—i echipamentul conectat cu cablul audio.

• Op—iunile [Audio] nu sunt setate corect.

• Seta—i op—iunile [Audio] în pozi—ia corectã. (A se vedea
pagina 28)

• Player-ul se aflã în modul de redare inversã, derulare
înainte, redare lentã sau pauzã.

• Reveni—i la redarea normalã.

• Discul este a…ezat invers.

• Introduce—i discul cu partea înregistratã în jos.

• A—i introdus un disc care nu poate fi redat.

• Introduce—i un disc care poate fi redat. (Verifica—i tipul
discului …i codul regional).

• Este setat un nivel de clasificare.

• Dezactiva—i func—ia de clasificare sau schimba—i nivelul de
clasificare.

• Discul a fost înregistrat pe alt aparat …i nu a fost
finalizat.

• Finaliza—i discul pe aparatul respectiv.

• Telecomanda nu este îndreptatã cãtre senzorul de la
player.

• Îndrepta—i telecomanda cãtre senzorul de la player.

• Telecomanda este prea departe de player.

• Folosi—i telecomanda mai aproape de player.

Nu existã sunet.

Player-ul nu începe redarea.

Telecomanda nu
func—ioneazã corect.
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Depanare
Simptom

Remediu

Cauza posibilã
• Dispozitivul USB extern nu este conectat.

• Conecta—i un dispozitiv USB formatat FAT16 sau FAT32 la
portul USB (a se vedea pagina 25).

• Dispozitivul USB conectat nu are spa—iu suficient.

• Asigura—i un spa—iu liber de cel pu—in 1 GB pe dispozitivul
USB pentru a utiliza caracteristicile BD-Live.

• Conexiunea la internet nu este stabilitã.

• Asigura—i-vã cã aparatul este conectat corect la re—eaua
localã …i cã are acces la internet (a se vedea pagina 18-21).

• Viteza lã—imii de bandã nu este destul de mare pentru
a utiliza caracteristicile BD-Live.

• Contacta—i furnizorul de servicii internet (ISP) - se
recomandã cre…terea vitezei benzii.

• Op—iunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setare]
este setatã pe [Interzis].

• Seta—i op—iunea [Conexiune BD-LIVE] pe [Permis].

Serviciile de redare video
(cum ar fi You Tube etc.) se
opresc adesea sau apare
fenomenul de “buffering” în
timpul redãrii

• Viteza serviciului dvs. cu bandã latã poate sã nu fie
suficient de mare pentru redarea serviciilor video (cum
ar fi You Tube etc.).

• Contacta—i furnizorul de servicii internet (ISP) - se
recomandã cre…terea vitezei benzii.

ID-ul de pe You Tube nu se
stocheazã automat în lista
ID-urilor.

• Lista cu ID-uri este plinã.

• ⁄terge—i unul dintre ID-urile stocate …i conecta—i-vã din nou
cu ID-ul.

Folderele sau fi…ierele
partajate de pe serverul
media nu sunt afi…ate în
meniul [My media].

• Pe serverul dvs. media ruleazã un software de tip
“firewall" sau un software antivirus.

• Închide—i software-ul de tip “firewall" sau software-ul
antivirus care ruleazã pe serverul dvs. media.

• Folderele sau fi…ierele au fost adãugate sau …terse
dupã ce un director a fost indexat deja.

• Scana—i din nou folderul partajat de pe serverul media.

• Fi…ierul partajat nu este un fi…ier care poate fi redat pe
player.

• A se vedea “Cerin—e pentru fi…iere” de la pagina 46.

• Puterea semnalului posturilor este slabã (când se face
recep—ia cu acord automat).

• Utiliza—i acordul direct.

Caracteristica BD-Live nu
func—ioneazã.

Fi…ierele partajate de pe
serverul media nu sunt
redate în meniul [My media].
Posturile radio nu pot fi
recep—ionate.
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Specifica—ii

Intrãri/Ie…iri

General

VIDEO OUT:

1 Vp-p, 75 Ω, sincronizare negativã,
mufã RCA x 1

Cerin—e curent electric:

AC 200-240 V, 50/60 Hz

HDMI OUT (video/audio):

19 pini (HDMI standard, Tip A)

Consum curent:

70 W

HDMI IN (video/audio):

19 pini (HDMI standard, Tip A)

Dimensiuni (L x H x A):

Aprox. 998 x 84 x 189 mm fãrã picioru…e

DIGITAL IN (OPTICAL):

3 V (p-p), mufã opticã x 1

Greutate netã
(aproximativã):

5.3 kg

PORT. IN:

0,5 Vrms (mufã stereo 3,5 )

Alimentare curent Bus:

DC 5 V

Temperatura de operare:

5 °C la 35 °C

Umiditatea de operare:

5 % la 90 %

Tuner FM
Gama de frecven—e FM:

Sistem

500mA

87.5 - 108.0 MHz

Laser:

Semiconductor laser,
lungime undã: 405 nm / 650 nm

Subwoofer
Cerin—e curent electric:

AC 200 - 240 V, 50/60 Hz

Sistem semnal:

Sistem TV color PAL/NTSC standard

Consum curent:

35 W

Frecven—ã de rãspuns:

20 Hz la 20 kHz
(E…antionare 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

Tip:

1 cale 1 difuzo

Impedan—ã:

3Ω

Procentaj putere absorbitã:

150 W

Putere absorbitã max.:

300 W

Dimensiuni nete (L x H x A):

216 x 405 x 362 mm

Greutate netã:

7.6 kg

Raport semnal-zgomot:

Peste 80 dB

Distorsiune armonicã:

Sub 0,1% - 1W

Dinamicã:

Peste 80 dB

Port LAN:

Mufã Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

LAN fãrã fir:
(antenã internã)

Acces la re—ea fãrã fir integratã IEEE
802.11n (Proiect 2.0),
compatibilã cu re—ele Wi-Fi 802.11b/g.

Amplificator

Accesorii
Telecomandã (1), Baterii (1), Antenã FM (1), Cablu video (1),
CD-ROM software Nero Media Home 4 Essentials (1)

Mod stereo:

70 W + 70 W

Asisten—ã pentru clien—i

Mod surround:

Stânga + dreapta: 70 W + 70 W

Pute—i actualiza player-ul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a
îmbunãtã—i func—ionarea produsului …i/sau pentru a aduce noi caracteristici.
Pentru a ob—ine cele mai noi programe software pentru acest player (dacã
au fost fãcute actualizãri), vizita—i http://lgservice.com sau contacta—i
centrul LG Electronics de rela—ii cu clien—ii.

Surround: 70 W + 70 W
Subwoofer: 150 W
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INFORMA‰II IMPORTANTE LEGATE DE
SERVICIILE DE RE‰EA
VÃ RUGÃM SÃ LE CITI‰I CU ATEN‰IE. UTILIZAREA SERVICIILOR DE
RE‰EA FACE OBIECTUL URMÃTOARELOR TERMENI ⁄I CONDI‰II:
Utilizarea serviciilor de re—ea necesitã o conexiune la internet, care este
furnizatã separat …i pentru care dvs. sunte—i exclusiv responsabil. Serviciile
de re—ea pot fi limitat sau restric—ionate în func—ie de calitatea, capacitã—ile
…i limitãrile tehnice ale conexiunii dvs. la internet.
Serviciile de re—ea apar—in unor ter—e pãr—i …i pot fi protejate prin drepturi de
autor, patente, mãrci comerciale …i/sau alte legi de proprietate intelectualã.
Serviciile de re—ea sunt furnizate exclusiv pentru dvs. …i nu pentru uz
comercial. Exceptând situa—ia în care existã autorizarea expresã din partea
proprietarului con—inutului respectiv sau a furnizorului de servicii, nu trebuie
sã modifica—i, copia—i, republica—i, încãrca—i, publica—i, transmite—i, traduce—i,
vinde—i sau crea—i lucrãri derivate, sã exploata—i sau distribui—i în orice mod
sau mediu orice con—inuturi sau servicii accesibile cu ajutorul acestui
produs.
LG NU ESTE RESPONSABILÃ PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR DE
RE‰EA. SERVICIILE DE RE‰EA SUNT FURNIZATE “CA ATARE”. ÎN
MÃSURA PERMISÃ DE LEGE, LG NU OFERÃ NICIUN FEL DE
REPREZENTÃRI SAU GARAN‰II (i) PENTRU ACURATE‰EA,
VALABILITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU
INTEGRALITATEA NICIUNUI SERVICIU DE RE‰EA PUS LA DISPOZI‰IE
CU AJUTORUL ACESTUI PRODUS; SAU (ii) CÃ SERVICIILE DE RE‰EA
NU CON‰IN VIRU⁄I SAU ALTE COMPONENTE CARE AR PUTEA
INFECTA, DETERIORA SAU PROVOCA DAUNE LA ACEST PRODUS, LA
COMPUTERUL, TELEVIZORUL DVS. SAU LA ALTE ECHIPAMENTE SAU
ALTE BUNURI. LG RENUN‰Ã ÎN MOD EXPRES LA ORICE GARAN‰II
IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARAN‰II
DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

ÎN NICIO SITUA‰IE ⁄I ÎN CADRUL NICIUNEI TEORII LEGALE,
INDIFERENT DACÃ ÎN DERULAREA UNUI CONTRACT, PREJUDICIU,
RÃSPUNDERE STRICTÃ SAU DE ALT FEL, LG NU VA FI
RESPONSABILÃ ÎN FA‰A DVS. SAU A UNEI TER‰E PÃR‰I PENTRU
NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE,
SPECIALE, STATUTARE, DE CONSECIN‰Ã SAU DE ALT FEL ⁄I NICI
PENTRU ONORARII AVOCA‰IALE SAU CHELTUIELI LEGATE SAU
CARE DECURG DIN SERVICIILE DE RE‰EA, CHIAR DACÃ A FOST
AVERTIZATÃ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII DAUNELOR
RESPECTIVE SAU DACÃ ACELE DAUNE AR FI PUTUT FI PREVÃZUTE
ÎN MOD JUSTIFICAT.
Furnizarea serviciilor de re—ea poate înceta sau poate fi întreruptã în orice
moment, iar LG nu oferã nicio reprezentare sau garan—ie cã serviciile de
re—ea vor rãmâne disponibile pentru o perioadã de timp.
Utilizarea serviciilor de re—ea poate face obiectul unor termeni …i condi—ii
suplimentare elaborate de cãtre furnizorul de servicii ter—ã parte.
Serviciile de re—ea sunt transmise de cãtre ter—e pãr—i cu ajutorul unor re—ele
…i facilitã—i de transmisie, asupra cãrora LG nu de—ine niciun control.
LG Î⁄I DECLINÃ ÎN MOD EXPRES ORICE RESPONSABILITATE SAU
RÃSPUNDERE PENTRU ORICE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE A
ORICÃROR SERVICII DE RE‰EA.
LG nu va fi responsabilã sau rãspunzãtoare pentru serviciile furnizate
clien—ilor în legãturã cu serviciile de re—ea. Orice întrebare sau solicitare
trebuie adresatã direct furnizorilor serviciilor de re—ea.
“Serviciu (servicii) de re—ea” înseamnã servicii ale unei ter—e pãr—i accesibile
cu ajutorul acestui produs, inclusiv, dar fãrã a se limita la acestea, toate
datele, programele, link-urile, mesajele, imaginile video sau alte con—inuturi
ale acestora sau utilizate în legãturã cu acestea.
“LG” înseamnã LG Electronics, Inc., compania mamã …i toate sucursalele
acesteia, companiile afiliate …i conexe din lumea întreagã.
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Observa—ie cu privire la software-ul “open
source”
Urmãtoarele executabile GPL …i biblioteci LGPL folosite la acest produs fac
obiectul contractelor de licen—ã GPL2.0/LGPL2.1:
EXECUTABILE GPL: Linux kernel 2.6, bash, busy box, dhcpcd, mtd-utils,
net-tools, procps, sysutils, tinylogin
BIBLIOTECI LGPL: uClibc, DirectFB, iconv, cairo, gnutls, libcrypt,
libgpgerr, libusb
BIBLIOTECÃ gSOAP Licen—ã publicã 1.3: gsoap
LG Electronics se oferã sã vã punã la dispozi—ie pe un CD-ROM codul
sursã, pentru o taxã care acoperã costurile de distribu—ie, cum ar fi
costurile de media, transport …i manipulare, în urma unei solicitãri trimise
pe e-mail la LG Electronics la adresa: opensource@lge.com
Aceastã ofertã este valabilã pentru o perioadã de trei (3) ani de la data
distribuirii acestui produs de cãtre LG Electronics.
Pute—i ob—ine o copie a licen—elor GPL, LGPL la adresa
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html …i
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html .
De asemenea, pute—i ob—ine o copie a licen—ei publice gSOAP la adresa
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
Acest software se bazeazã în parte pe eforturile Independent JPEG Group
copyright© 1991-1998, Thomas G. Lane.
Acest produs con—ine
• Bibliotecã “Free type”: copyright © 2003 Proiectul Free Type
(www.freetype.org).
• Bibliotecã libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• Bibliotecã cu compresie zip: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gaily …i
Mark Adler.
• Bibliotecã Expat: copyright© 2006 sus—inãtorii Expat.
• Bibliotecã OpenSSL:
– Software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com).
– Software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
– Software elaborat de OpenSSL Project pentru utilizare la trusa de
instrumente OpenSSL. (http://www.openssl.org)
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• Bibliotecã libcurl: Copyright© 1996-2008, Daniel Stenberg,
daniel@haxx.se.
• Bibliotecã boost C++: © Copyright Beman Dawes 1999-2003
• UPnP SDK : Copyright © 2000-2003 Intel Corporation
• Libnet: © 1998-2004 Mike D. Schiffman mike@infonexus.com
• Libpcap
Acest produs con—ine …i alte programe software “open source”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copyright © David L. Mills 1992-2006
Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.
Copyright © 1998, 1999 Thai Open Source Software Centre Ltd.
Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project.
Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
<mec@duracef.shout.net>
• Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
• Copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org
Toate drepturile rezervate.
Prin prezenta se acordã gratuit permisiunea oricãrei persoane care ob—ine
o copie a acestui software …i a fi…ierelor documentare asociate (“Software”)
pentru a utiliza software-ul fãrã restric—ii, inclusiv dreptul de a utiliza, copia,
modifica, uni, publica, distribui, acorda sublicen—ã …i/sau vinde copii ale
software-ului, dar nu numai aceste drepturi, precum …i de a permite
persoanelor cãrora le furnizeazã software-ul sã facã aceste lucruri, în
urmãtoarele condi—ii:
SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FÃRÃ GARAN‰II DE NICI
UN FEL, FIE EXPLICITE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV GARAN‰II DE
VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU
NEÎNCÃLCARE, DAR NU NUMAI ACESTEA. AUTORII SAU
PROPRIETARII DREPTURILOR DE AUTOR NU SUNT ÎN NICI O
SITUA‰IE RESPONSABILI PENTRU NICI UN FEL DE RECLAMA‰II,
DAUNE SAU ALTE RÃSPUNDERI, FIE ÎN DERULAREA UNUI
CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTCEVA, CARE AR DECURGE SAU AR
AVEA LEGÃTURÃ CU SOFTWARE-UL SAU CU UTILIZAREA SA ORI CU
ALTE ACTIVITÃ‰I CARE IMPLICÃ SOFTWARE-UL.
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