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Full HD meediapleier
Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks.
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Ohutusteave
HOIATUS
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA
MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See võrdkülgse kolmnurga
sees asuv noolekujulise peaga
piksenoole kujutis on mõeldud
kasutaja teavitamiseks toote
korpuses olevast isoleerimata
ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt
tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi
tekitamise ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees asuv
hüüumärk on mõeldud kasutaja
teavitamiseks tootega kaasas olevas
dokumendis sisalduvatest tähtsatest
kasutus- ja hooldusjuhistest.
HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.
ETTEVAATUST! Ärge blokeerige
ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on
õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning
seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi
blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile,
vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale.
Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks
raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja
arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja
juhiste järgimisel.

ETTEVAATUST! Käesolev seade kasutab
lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks
lugege antud kasutusjuhendit hoolikalt ning
säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade
vajab hooldust, võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride
kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia
ohtliku kiirguse tekkimiseni. Laserkiirega otsese
kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada.
Avatuna on laserkiirgus nähtav. ÄRGE VAADAKE
KIIRE SISSE.
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada
eraldi vooluringi.;
See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab
vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning
millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud
tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid,
lahtised või kahjustatud seinakontaktid,
pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või
kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon
on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste
ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage
seadme kasutamine ning laske juhe volitatud
hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise,
pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise
eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise
kohale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks
tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja.
Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti
ligipääsetav.
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ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE
AVAGE
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Antud seade on varustatud portatiivse patarei või
akuga.

1
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Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku
ohutut käitlemist: Eemaldage tühi aku või patarei,
sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises
järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning
võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele,
tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse
konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud
kogumispunktides. Ärge käidelge akusid või
patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on
kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid
ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse
kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Teave autoriõiguste kohta
See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud
tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika
Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse
omandi õigused. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia
kasutamine peab olema heaks kiidetud ettevõtte
Rovi Corporation poolt ning see on mõeldud
vaid kasutamiseks kodus ja muuks piiratud
viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul, kui Rovi
Corporation on teisiti kasutamiseks heakskiidu
andnud). Pöördprojekteerimine ning osadeks
lahtivõtmine on keelatud.
Ameerika Ühendriikide autoriõiguste seaduste
ja teiste riikide autoriõiguste seaduste kohaselt
võib telesaadete, videokassettide, DVD-plaatide,
CD-plaatide ja teiste materjalide volituseta
salvestamine, kasutamine, esitamine, levitamine
või ümbertöötlemine kaasa tuua tsiviil- või
kriminaalkorras vastutusele võtmise.

Ettevaatusabinõud seadme käsitsemisel
•• Seadme transportimine
Hoidke alles originaalpakend ning vajadusel
pakkige seade uuesti sellesse, et suurendada
kaitset.
•• Seadme puhastamine
Puhastage seadet pehme ja kuiva riidelapi ning
kerge puhastusvahendi lahusega; tugevad
lahustid võivad kahjustada seadme pinda.
•• Seadme jõudluse säilitamine
Säilitage optilise objektiivi ja plaadiajami osade
puhtus. Kui need on määrdunud või kulunud,
võib esituskvaliteet väheneda. Üksikasjalikuma
teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud
teeninduskeskusega.
Vananenud seadme käitlemine
1. Kui toode on tähistatud ristiga läbi
kriipsutatud ratastega prügikonteinerit
kujutava märgistusega, tähendab see,
et tootele rakendub Euroopa Liidu
direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitlus peab toimuma olmeprügiveost
eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse
poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine
aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud
seadme käitlemise kohta pöörduge kohaliku
omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või
kaupluse poole, kust te antud toote ostsite.
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et
kõnealune toode (kõnealused tooted)
on vastavuses direktiivide 2004/108/
EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja
muude asjakohaste sätetega.
Esindaja Euroopas: LG Electronics Service Europe
B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)
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Sissejuhatus
1
Alustamine

Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid
Lõik, mille päises on mõni järgmistest sümbolitest,
kehtib ainult sümbolil kujutatud plaatide kohta.

r

DVD-Video, DVD±R/RW

t

Heli-CD-d

y

USB-seadmel/plaadil olevad
filmifailid

u

USB-seadmel/plaadil olevad
muusikafailid

i

USB-seadmel/plaadil olevad
fotofailid

Esitatavad plaadid
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plaat)
Näiteks müügil olevad või
laenutatavad filmiplaadid.
DVD±R (8 cm / 12 cm plaat)
-- ainult videorežiimiga ja lõpetatud
plaadid;
-- loeb ka kahekihilisi plaate;
-- filmi-, muusika- või fotofaile
sisaldavad DVD±R-plaadid.
DVD-RW (8 cm / 12 cm plaat)
-- ainult videosalvestusrežiimiga,
videorežiimiga ja lõpetatud
plaadid;
-- filmi-, muusika- või fotofaile
sisaldavad DVD-RW-plaadid.
DVD+RW (8 cm / 12 cm plaat)

Teave “7” -sümboli kuvast

-- ainult videorežiimiga ja lõpetatud
plaadid;

Teleriekraanile võidakse kuvada “7”, mis viitab, et
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle
konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

-- filmi-, muusika- või fotofaile
sisaldavad DVD+RW-plaadid.

Piirkonnakood
Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood.
Selle seadmega saab esitada ainult neid DVDplaate, mis kannavad sama märgistust, mis on
toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL”.

Heli-CD (8 cm / 12 cm plaat)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm plaat)
Helipalasid, filmi-, muusika- või
fotofaile sisaldavad CD-R/RWplaadid.

Alustamine
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Failiühilduvus

MUUSIKA

Üldine

Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3),
vahemikus 32 - 48 kHz (WMA)

•• Failinime piiranguks on 45 tähemärki.
•• Olenevalt failide hulgast ja suurusest võib
andmekandja sisselugemisele kuluda mitu
minutit.
Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem kui
2000 (failide ja kaustade koguarv)
CD-R/RW, DVD±R/RW vorming: ISO 9660+JOLIET

FILM
Kasutatav eraldusvõime:
1920 x 1080 (L x K) pikslit
Esitatav subtiiter: SubRipper (.srt), MicroDVD
(.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa),
Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer 2.0
(.sub), DVD Subtitle (.txt)
Esitatav kodekiformaat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”,
“DIVX5.xx”, “DIVX6.xx” (ainult standardesitus),
“MPEG-1”, “MPEG-2”, “MPEG-4 AVC (H.264)”

,,Märkus

•• See mängija ei toeta GMC*1 või Qpel*2
abil salvestatud faile. Tegemist on video
kodeerimise tehnoloogiatega MPEG4
standardis, nt DivX või XVID puhul.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
•• See seade toetab MPEG-4 AVC (H.264)
protokolli 4.1 taset Main Profile’i ja High
Profile’i jaoks ning 3.1 taset Baseline Profile’i
jaoks.
•• Isegi kui eraldusvõimet mõne filmifaili
puhul toetatakse, ei pruugita neid esitada
süsteemimälu piirangu tõttu.
Esitatav heliformaat: “Dolby Digital”, ”DTS”, “MP3”,
“WMA”, “AAC”, “AC3”
Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3),
vahemikus 32 - 48 kHz (WMA)
Bitimäär: vahemikus 32 - 320 kbit/s (MP3),
vahemikus 20 - 320 kbit/s (WMA)

Bitimäär: vahemikus 8 - 320 kbit/s (MP3),
vahemikus 32 - 192 kbit/s (WMA)

FOTO
Recommended size:
rohkem kui 32 x 32 x 32 bitti piksli kohta
vähem kui 4800 x 3500 bitti piksli kohta

,,Märkused USB-seadmete kohta
•• See seade toetab USB-välkmälu / välist
kõvakettaajamit, mis on failidele (muusika,
foto, film) juurdepääsul vormindatud
failisüsteemis FAT16, FAT32 ja NTFS.
•• Heli-CD-le saab salvestada ainult kõvaketta
failisüsteemidega FAT16 ja FAT32, ei toetata
NTFS- ja mitmesüsteemset tüüpi.
•• See seade toetab kuni nelja USB-seadme
sektsiooni.
•• Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise
(esitamise jne) ajal.
•• Seade ei toeta USB-seadet, mis vajab
arvutiga ühendamisel täiendava tarkvara
installimist.
•• USB-seade: USB-seade, mis toetab USB1.1 ja
USB2.0.
•• Esitada saab filmi-, muusika- ja fotofaile.
Täpsemad andmed erinevate failitüüpide
toimimise kohta leiate vastavatelt
lehekülgedelt.
•• Andmekao vältimiseks on soovitatav teha
varukoopiad.
•• Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit
või USB-lugejat, ei pruugi USB-seade olla
äratuntav.
•• Mõned USB-seadmed ei pruugi selle
seadmega töötada.
•• Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
•• Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga
ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada
mäluseadmena.

1
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Kasutatavad faililaiendid: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”,
“.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”
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Esipaneel
1
Alustamine
e D (Esita)
I (Peata)
Y/U (Jäta vahele)
1 (Toide)

a Plaadisalv
b R (Ava/sulge)
c Kaugjuhtimissensor
d Kuvaaken

f USB-port

Tagapaneel

a Toitekood

e Komponentvideo väljund (Y PB PR)

b Videoväljund (CVBS)

f Digitaalne audioväljund (COAXIAL)

c 2CH-audioväljund (vasak/parem)

g HDMI-väljund

d SCART-väljund

Komplektis olevad tarvikud

RCA video-/audiokaabel (1)

Kaugjuhtimispult (1)

Patarei (1)

Alustamine

9

Kaugjuhtimispult
wsad (noolenupud): menüüst valikute
tegemine.
x (RETURN): vajutage, et liikuda menüüs tagasi
või et seda sulgeda.
DVD MENU: DVD-menüü avamine või sulgemine.
[ (AUDIO): audiokeele või -kanali valimine.
] (SUBTITLE): subtiitrite keele valimine.
} (ANGLE): DVD kaameranurga valimine, kui see
on esitataval plaadil saadaval.
TITLE: plaadi pealkirjamenüü avamine.
• • • • • • • • • • d •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
MARKER: esituse ajal soovitud koha tähistamine
ning teatud pala/faili valimine või eemaldamine.
SEARCH: otsingumenüü avamine ja sulgemine.
PROGRAM: sisenemine programmi muutmisrežiimi.
ZOOM: plaadirežiimis videopildi suurendamine.
REPEAT: valitud osa või palade kordamine.
A-B: lõigu kordamine.
?: nupp ei ole saadaval.
RIPPING: audio-CD salvestamine USB-seadmele.
• • • • • • • • • • a •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (POWER): seadme lülitamine sisse (ON) ja välja
(OFF).
B (OPEN/CLOSE): plaadisalve avamine ja sulgemine.
0-9 numbriklahvid: nummerdatud valikute
tegemine ja tähtede sisestamine.
CLEAR: otsinguloendist tähistuste eemaldamine või
parooli sisestamisel numbrite kustutamine.
Teleri juhtnupud: võimaldavad reguleerida
helitugevust, valida kanaleid, AV-sisendit ning telerit
sisse ja välja lülitada.
• • • • • • • • • • b •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
c/v (SCAN): otsing taha- või ettepoole.

Patareide paigaldamine:
Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv
patareipesa kaas ja asetage pessa üks R03 (suurus
AAA) patarei; jälgige, et 4 ja 5 tähistused
kattuksid.

Kood teleri juhtimiseks:
Vajutage allolevat teleri tootja numbrit, hoides all
nuppu 1 (toide) ja vajutades lihtsalt nuppu 1 (toide).
Kui teler on sisse või välja lülitatud, peab selle
seadistama. Sõltuvalt telerist ei pruugi mõned või
kõik nupud töötada isegi siis, kui seadistatud on õige
number.
Tootja

Kood

C/V (SKIP): liikumine järgmise või eelmise
peatüki/pala/faili juurde.

LG

1 (vaikimisi), 2

M (PAUSE/STEP): esituse peatamine ajutiselt.

Zenith

1, 3, 4

z (PLAY): esituse alustamine.

GoldStar

1, 2

Samsung

6, 7

Sony

8, 9

Hitachi

4

Z (STOP): esituse peatamine.
• • • • • • • • • • c •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
n(HOME): menüü [HOME] kuvamine.
DISPLAY: ekraanikuva avamine.

1
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b (ENTER): menüüs tehtud valiku kinnitamine.
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Ühendamine

Ühendamine teleriga
Videokaabli (CVBS) /
audiokaabli ühendamine
2

Ühendage AV-kaabli abil seadme VIDEO/AUDIO
OUT pesa ja teleri VIDEO/AUDIO IN pesa, näiteks
VIDEO kollasega ja AUDIO vasak/parem valge/
punasega.

Ühendamine

Teleri tagakülg
TV

Video-/audiokaabel

Seadme tagakülg
Komponentkaabel
TV

Teleri tagakülg
•• Selle ühenduse kasutamiseks peate
seadistusmenüüs määrama valiku [TV Output
Select] olekuks [YPbPr]. (Vt lk 12.)
•• Te peaksite endiselt ühendama seadme ja teleri
vahelise helikaabli.

HDMI-kaabli ühendamine
Seadme tagakülg

SCART-kaabli ühendamine
Ühendage SCART-kaabli abil seadme SCART OUT
pesa ja teleri SCART IN pesa.

Ühendage HDMI-kaabli abil seadme HDMI OUT
pesa ja ühilduva teleri HDMI IN pesa. (High Speed
HDMI™ Cable)
Teleri tagakülg
TV

Teleri tagakülg
TV

HDMI-kaabel

Scart-kaabel
Seadme tagakülg
Täiendav teave HDMI kohta
Seadme tagakülg
•• Selle ühenduse kasutamiseks peate
seadistusmenüüs määrama valiku [TV Output
Select] olekuks [RGB]. (Vt lk 12.)

Komponentvideo kaabli
ühendamine
Ühendage COMPONENT-kaabli abil seadme
COMPONENT VIDEO OUT pesa ja teleri COMPONET
VIDEO IN pesa, näiteks Y rohelisega, Pb sinisega ja Pr
punasega.

•• HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel
järgige allolevaid samme.
-- Lülitage HDMI-/DVI-seade ja käesolev seade
välja. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti
sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage
sisse käesolev seade.
-- Ühendatud seadme videosisend seadistatakse
käesoleva seadme jaoks õigesti.
-- Ühendatud seade ühildub videosisenditega
720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p,
1920x1080i või 1920x1080p.

Ühendamine
•• Kõik HDCP-ga ühilduvad HDMI- ja DVI-seadmed
selle seadmega tööle ei hakka.
-- HDCP-toeta seadme puhul ei kuvata pilti
korralikult.
-- Käesolev seade ei alusta esitust ning
teleriekraan muutub mustaks.
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COAXIAL-kaabli (digitaalse
audio) ühendamine
Ühendage COAXIAL-kaabli abil seadme COAXIAL(digitaalne audioväljund) pesa ja võimendi Digital
Audio IN (COAXIAL) pesa.

Eraldusvõime seadistamine

•• Olenevalt teie telerist võib mõnede eraldusvõime
seadistuste puhul pilt kaduda või moonduda.
Sel juhul seadistage seadistusmenüüs valiku
[Resolution] (Eraldusvõime) olekuks sobilik valik.

Võimendi/
vastuvõtja
Koaksiaalne kaabel

•• Eraldusvõime muutmine ajal, kui seade on HDMIpistikuga ühendatud, võib põhjustada tõrkeid.
Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja
seejärel uuesti sisse.

Ühendamine võimendiga
Audiokaabli ühendamine
Ühendage audiokaabli abil seadme AUDIO OUT
pesa ja võimendi 2CH AUDIO IN pesa, näiteks
AUDIO vasak/parem valge/punasega.

Võimendi/
vastuvõtja
Audiokaabel

Seadme tagakülg
•• Kui teie teler ei suuda töötada sagedusel 96 kHz,
seadistage seadistusmenüüs valiku [Sample
Freq.] olekuks [48 kHz] (vt lk 12).
•• Kui teie teler ei ole varustatud Dolby Digitali ja
MPEG-dekooderiga, seadistage seadistusmenüüs
valikute [Dolby Digital] ja [MPEG] olekuks [PCM]
(vt lk 12).

HDMI-kaabli ühendamine
Ühendage HDMI-kaabli abil seadme HDMI OUT
pesa ja võimendi HDMI IN pesa.
Ühendage HDMI-kaabli abil võimendi HDMI OUT
pesa ja teleri HDMI IN pesa, kui võimendil on HDMI
OUT pesa.

HDMI-kaabel
TV

Seadme tagakülg
Võimendi/
vastuvõtja

HDMI-kaabel

Seadme tagakülg

2
Ühendamine

Seade võimaldab määrata pesadele HDMI OUT
ja COMPONENT VIDEO OUT mitmeid erinevaid
väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks
kasutage menüüd [SETUP] (Seadistamine).

3 Süsteemi seadistamine
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Süsteemi seadistamine

Seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda sisse, peate
valima soovitud keele (valikuline).

Seadete kohandamine
Seadme seadistusi saate muuta menüüs [SETUP].
1. Vajutage nuppu HOME.
2. Valige nuppude ad abil [Setup] ning seejärel
vajutage nuppu ENTER. Ilmub menüü [Setup].

3

3. Valige nuppude ws abil esimene seadistusvalik
ning seejärel vajutage nuppu d et liikuda
teisele tasemele.

Süsteemi seadistamine

4. Valige nuppude ws abil teine seadistusvalik
ning seejärel vajutage nuppu ENTER, et liikuda
kolmandale tasemele.
5. Valige nuppude ws abil soovitud seadistusvalik
ning seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu
ENTER.

[Language] Menüü
Menu Language/Disc Menu/Disc
Audio/Disc Subtitle
Valige ja määrake eelistatud keel.

Sample Freq. (Sagedus)
Saate valida audiosignaali diskreetimissageduse
vahemikus [48 KHz] ja [96 KHz].

DRC (Dynamic Range Control)
Saate reguleerida helitugevust eraldi, kui helitase
ületab teatud taseme (ainult Dolby Digitali puhul).

[Video] Menüü
TV Aspect
Valige ja määrake telerikuva vastavalt teleritüübile ja
oma eelistustele.
[4:3]: standardne teleritüüp
[16:9]: lai teleritüüp

Display Mode
Valige ja määrake kuvarežiim vastavalt oma
eelistustele. Kuvarežiim on saadaval ainult siis, kui
režiimi „TV Aspect” olekuks on valitud 4:3.
[Panscan]: Kuva ekraanil täisekraanpilt, kuvast
lõigatakse pildi ääred
[Letterbox]: Kuva laiekraanpilt musta ribaga
ekraani all- ja ülaosas.

[Audio] Menüü

TV System

Seadistage mängija helivalikud vastavalt erinevatele
plaadiväljastustüüpidele.

Valige [NTSC] või [PAL] vastavalt oma piirkonnale.

Dolby Digital / DTS / MPEG
Seadistage seadme heliseaded vastavalt
kasutatavale plaadi väljunditüübile.
[Bitstream]: valige, et ühendada COAXIAL-pesa
ja võimendi, mis on varustatud vormingute
Dolby Digital, DTS või MPEG dekoodriga.
[PCM] (Dolby Digitali/MPEG jaoks): valige, et
ühendada COAXIAL-pesa ja võimendi, mis on
vormingute Dolby Digital või MPEG dekoodrita.
[Off] (DTS-i jaoks): valige, et ühendada
COAXIAL-pesa ja võimendi, millel ei ole
vormingu DTS dekoodrit.

Resolution
Saate valida ja määrata komponendi ja HDMIvideosignaali väljunderaldusvõimeks Auto
(Automaatne), 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i).

TV Output Select
Valige vastavalt teleri ühenduse tüübile sobiv valik.
[RGB]: kui teie teler on ühendatud SCARTpesaga.
[YPbPr]: kui teler on ühendatud seadme
Component Video Out pesadega.

Süsteemi seadistamine

[Slide] Menüü
Valige slaidide vahetumise jaoks fotorežiimis
Transition mode (Üleminekurežiim) ja Interval Time
(Intervalli aeg) ning seadistage eelistatud või sobiv
valik.

[Parental control] Menüü
Vajutage nuppu B ning sisestage 4-numbriline
parool.

Rating
Tasemetele hinnangute andmine – 1 (lapsed) kuni 8
(täiskasvanud).

Uue parooli loomiseks sisestage 4-numbriline parool
kaks korda.
Kui olete parooli unustanud
Eemaldage plaat, valige vanemliku kontrolli
funktsioon ning sisestage numbrid „210499”.
Parool tühistatakse.

[Other] Menüü
DivX(R) VOD
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte
DivX, Inc. loodud digitaalvideo vorming. See on
ametliku serdiga DivX Certified® varustatud seade,
mis esitab DivX-videoid. Lisateabe saamiseks ja
tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivXvideoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti
www.divx.com.
TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND)
KOHTA: see serdiga DivX Certified® varustatud
seade peab teie ostetud DivX-nõudevideote (VOD)
esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi
hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs
jaotisesse „DivX VOD”. Lisateabe saamiseks
registreerimisprotsessi lõpuleviimise kohta külastage
veebisaiti vod.divx.com.

Factory Set
Saate taastada oma seadme vaikeseaded.

B.L.E (Musta taseme suurendamine)
Valige olekuks On (Sees) või Off (Väljas), et
suurendada musta taset või mitte.

Area Code
Normeeritud piirkonnakoodi sisestamiseks vt lk 18
piirkonnakoodide loendit.

See töötab ainult siis, kui telerisüsteemi olekuks on
seadistatud NTSC.

REC Bitrate
Saate valida bitimäära, kui salvestate heli-CDlt otse USB-le. Kõrgem bitimäär tagab parema
helikvaliteedi. Üksikasjalikke salvestusmeetodeid vt
lk 16.

3
Süsteemi seadistamine

Change Password
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4 Kasutamine
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Kasutamine

Ekraanil kuvatav
menüü
Saate kuvada ja kohandada ekraanil erinevat teavet
sisestatud plaatide ja USB-seadme kohta.

Sisuteabe kuvamine ekraanile
ry
1. Esituse teabe vaatamiseks vajutage nuppu
DISPLAY.
2. Valige nuppude wsad abil saadaolev sisu ja
seejärel vajutage nuppu ENTER.
3. Muutke nupu ENTER ja numbrinuppude abil
saadaolevat sisu.
4. Esituse teabe sulgemiseks vajutage nuppu
DISPLAY.

4
Kasutamine

Möödunud esitusaeg /
esitusaeg kokku
Jooksva pealkirja number /
pealkirjade koguarv (DVD)
Jooksva pala number / failide
koguarv (film)
Jooksva peatüki number /
peatükkide koguarv (DVD)
Esitatava sisu koodekitüüp
(film)
Esituse audiokeel

Esitatava sisu failitüüp

Esitatava sisu failivorming

Esitatava sisu eraldusvõime
Esituse subtiitrid
Esituse nurk (DVD)

Üldine esitamine
Plaatide esitamine
1. Vajutage nuppu B ja asetage plaat plaadisalve.
2. Plaadisalve sulgemiseks vajutage nuppu B.
3. Valige nuppude ad abil valik [DISC] ja seejärel
vajutage nuppu ENTER.
4. Esitamiseks vajutage nuppu z .
DVD-plaat laaditakse automaatselt.

USB-seadmelt esitamine
1. Ühendage USB-seade.
2. Valige nuppude ad abil valik [USB] ja seejärel
vajutage nuppu ENTER.
3. Valige soovitud fail.
4. Esitamiseks vajutage nuppu z .

Kasutamine

Üldine kasutamine
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Täiustatud esitamine
Film ry

Tegevus

Toiming

Tegevus

Esitus

Vajutage nuppu z

Paus

Vajutage nuppu M

Plaadimenüü
kuvamine

Vajutage nuppu DVD MENU
(ainult DVD).

Peatamine

Vajutage nuppu Z

Korduvesitus

Vajutage esituse ajal nuppu
REPEAT. Vajutage nuppu REPEAT
mitu korda.

Toiming

Järgmise või
Vajutage nuppu C või V
eelmise üksuse
esitamine
Kiire esitamine Vajutage esituse ajal nuppu
edaspidi või
c või v
tagurpidi
Esituse
jätkamine

Peatatud koha salvestamiseks
vajutage esitamise ajal nuppu Z.

•• Vajutage kaks korda nuppu Z
: ekraanil kuvatakse Z (täielik
peatamine).
Erinevate
failidega
plaatide ja
USB-seadme
esitamine

•• FILM: TRACK/ALL/OFF
Kindla lõigu
kordamine

Vajutage nuppu A-B mitu korda,
et märkida soovitud algus- ja
lõpupunkt. Tavalise esituse juurde
naasmiseks vajutage uuesti
nuppu A-B.

Soovitud
esitamise
algusaja
määramine

Vajutage esituse ajal nuppu
DISPLAY. Valige möödunud
aeg. Vajutage nuppu ENTER
ja määrake nuppude ad või
numbrinuppude abil soovitud
esituse algusaeg ning seejärel
vajutage nuppu ENTER.

Valige sobiv menüü, vajutades
nuppu TITLE MUSIC, PHOTO, ja
MOVIE.

Ekraanisäästja Ekraanisäästja käivitub siis, kui
peatate seadme viieks minutiks.
Selle inaktiveerimiseks vajutage
suvalist nuppu.
Viimase stseeni See seade mäletab ja esitab
mälu
viimati vaadatud stseeni isegi
siis, kui plaat eemaldatakse ja
sisestatakse uuesti või seade
lülitatakse välja ning sama
plaadiga uuesti sisse. (ainult DVD/
ACD)

Määrake ajaks näiteks „02:10:20”,
et alustada esitamist 2 tunni, 10
minuti ja 20 sekundi pärast.
Stseeni
Vajutage esituse ajal või
vaatamine
pausirežiimis mitu korda nuppu
suurendatuna ZOOM. Suurendatud pildi
liigutamiseks kasutage nuppe
wsad.
•• Suurendamise määr: x2 / x3 /
x4
Kaaderhaaval
esitamine

Vajutage esituse ajal mitu korda
nuppu M.

Mällu
salvestatud
koha
seadistamine
ja esitamine

Vajutage nuppu MARKER, et
märgistada kuni 9 soovitud
kohta. Vajutage nuppu SEARCH
ja nuppe ad, et esitada mällu
salvestatud kohta.

Valige
filmifailile
sobiv
subtiitrikood

Vajutage esituse ajal nuppu
SUBTITLE ja hoidke seda 3
sekundit all. Kuvatakse keelekood.
Valige nuppude ad abil õiged
subtiitrid ning seejärel vajutage
nuppu ENTER.

4
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•• Vajutage üks kord nuppu
Z : ekraanil kuvatakse MZ
(jätkatav peatamine).

•• DVD: CHAPTER/ TITLE /OFF
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Kasutamine

Muusika tu

Foto i

Toiming

Tegevus

Toiming

Tegevus

Korduvesitus

Vajutage esituse ajal nuppu
REPEAT. Vajutage mitu korda
nuppu REPEAT.

Fototeabe
kuvamine

Vajutage nuppu DISPLAY, et
näha failiteavet – Type (Tüüp),
File (Fail), Camera (Kaamera),
Resolution (Eraldusvõime) ja
Date (Kuupäev).

Pildi
pööramine

Pildi vaatamisel täisekraanil saate
nuppude ws abil pöörata pilti
vastupäeva või päripäeva.

•• F (Korda ühte) /f
(Korda kõiki) / Kordus väljas
Isikliku
programmi
loomine või
kustutamine

Vajutage stopprežiimis nuppu
PROGRAM. Valige soovitud
fail(id) või pala(d), vajutades
nuppu MARKER.
Kui soovite kustutada
mittesoovitud või kõik loendid,
vajutage stopprežiimis nuppu
MARKER või PROGRAM.

4

Slaidiseansi
ajal muusika
kuulamine

Kasutamine

Vajutage muusika esitamise ajal
nuppu DVD MENU ja seejärel
valige režiim PHOTO ning
vajutage nuppu ENTER.

Audio-CD
Sisestage audio-CD ja USB-seade
salvestamine ning vajutage nuppu RIPPING.
USB-seadmele Kuvatakse desaktiveeritud
märkeruudud. Pärast seda, kui
olete valinud nuppu MARKER
kasutades ühe või mitu soovitud
pala, vajutage nuppu ENTER.
Alustatakse salvestamist.
Kui soovite väljuda režiimist
RIPPING, vajutage nuppu ENTER.

Autorikaitsega materjalist, sealhulgas
arvutiprogrammidest, failidest, saadetest ja
helisalvestistest, volituseta koopiate tegemine
võib olla autoriõiguste rikkumine ning
kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi eespool
nimetatud eesmärkidel kasutada.
Käituge vastutustundlikult
Austage autoriõigusi

Foto vaatamine Slaidiseansi ajal vajutage mitu
suurendatuna korda nuppu ZOOM, et valida
suurendusrežiim.
•• Suurendamise määr: x2 / x3 /
x4
•• wsad: suurendatud fotol
liikumine
Slaidiseansi
üleminekurežiimi
režiimi ja
intervalli aja
kohandamine

Valige seadistusmenüüst
slaidirežiim ning seejärel valige
soovitud üleminekurežiim ja
intervall.
•• [Transition mode
(Üleminekurežiim)] : None
(Puudub), Slide (Slaid), Stripes
(Triibuline), Fade (Hääbumine),
Wipe (Pühkimine), Random
(Juhuslik)
•• [Interval time (Intervalli
aeg)] : 5/10/30/60 seconds
(5/10/30/60 sekundit)

5 Veatuvastus

Veatuvastus
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Veatuvastus
Tõrge

Põhjus

Parandus

Toitejuhe ei ole ühendatud.

Ühendage toitejuhe.

Seade ei alusta
esitust.

Sisestatud on plaat, mida ei saa
esitada.

Sisestage esituskõlbulik plaat (kontrollige
plaadi tüüpi ja piirkonnakoodi.)

Määratud on piirangu tase.

Muutke piirangu taset.

Kaugjuht
imispult ei tööta
korralikult.

Kaugjuhtimispult ei ole suunatud
seadme vastuvõtusensorile.

Suunake kaugjuhtimispult seadme
vastuvõtusensorile.

Kaugjuhtimispult on seadmest
liiga kaugel.

Kasutage kaugjuhtimispulti seadmele lähemal.

Pildikvaliteet on
kehv ja heli on
moonutatud.

Plaadil võib olla sõrmejälgi ja
tolmu.

Pühkige plaati puhta lapiga ja suunaga keskelt
väljapoole. Ärge kasutage tugevaid lahuseid
(alkohol, bensiin, lahjendi, kaubanduses
saadaolevad puhastusvahendid).

Pilti ei kuvata.

Teler ei ole häälestatud seadme
signaali vastu võtma.

Valige telerile sobiv videosisendi reÏiim.

Videokaabel ei ole kindlalt
ühendatud.

Ühendage videokaabel kindlalt.

Telerile ei sobi seadme
eraldusvõime.

Kasutage eraldusvõime muutmiseks menüüd
SETUP (Seadistamine).

Audiokaabliga ühendatud
aparatuur ei ole häälestatud
seadme signaali vastu võtma.

Valige õige audiovõimendi sisendreÏiim.

AUDIO-suvandid on seadistatud
valesti.

Määrake õiged AUDIO-seaded.

Puudub heli.

5
Veatuvastus

Seadmes ei ole
voolu.

6 Lisa
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Piirkonnakoodide loend
Valige sellest loendist piirkonnakood.
Piirkond

6
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Piirkond

Kood

Afganistan

Kood
AF

Piirkond
Fidži

Kood
FJ

Piirkond
Monaco

MC

Singapur

SG

Argentiina

AR

Soome

FI

Mongoolia

MN

Slovakkia

SK

Austraalia

AU

Prantsusmaa

FR

Maroko

MA

Sloveenia

SI

Austria

AT

Saksamaa

DE

Nepal

NP

Lõuna-Aafrika

ZA

Belgia

BE

Ühendkuningriik

GB

Holland

NL

Lõuna-Korea

KR

Bhutan

BT

Kreeka

GR

Hollandi Antillid

AN

Hispaania

ES

Boliivia

BO

Gröönimaa

GL

Uus-Meremaa

NZ

Sri Lanka

LK

Brasiilia

BR

Hongkong

HK

Nigeeria

NG

Rootsi

SE

Kambodža

KH

Ungari

HU

Norra

NO

Šveits

CH

Kanada

CA

India

IN

Omaan

OM

Taiwan

TW

Tšiili

CL

Indoneesia

ID

Pakistan

PK

Tai

TH

Hiina

CN

Iisrael

IL

Panama

PA

Türgi

TR

Colombia

CO

Itaalia

IT

Paraguai

PY

Uganda

UG

Kongo

CG

Jamaica

JM

Filipiinid

PH

Ukraina

UA

Costa Rica

CR

Jaapan

JP

Poola

PL

Horvaatia

HR

Keenia

KE

Portugal

PT

Ameerika
Ühendriigid

US

Tšehhi Vabariik

CZ

Kuveit

RO

Uruguay

UY

Taani

DK

Liibüa

RU

Usbekistan

UZ

Ecuador

EC

Luksemburg

LU

Saudi Araabia

SA

Vietnam

VN

Egiptus

EG

Malaisia

MY

Senegal

SN

Zimbabwe

ZW

El Salvador

SV

Maldiivid

MV

Etioopia

ET

Mehhiko

MX

KW Rumeenia
LY

Venemaa

Kood

Lisa
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Keelekoodide loend
Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele: [Disc Audio],
[Disc Subtitle], [Disc Menu].
Keel

kood

Keel

kood Keel

kood

Keel

kood

7684

sindhi

8368

6565

prantsuse

7082

afrikaani

6570

friisi

7089

makedoonia

7775

singali

8373

albaania

8381

galeegi

7176

malagassi

7771

slovaki

8375

amhari

6577

gruusia

7565

malai

7783

sloveeni

8376

araabia

6582

saksa

6869

malajalami

7776

hispaania

6983

armeenia

7289

kreeka

6976

maoori

7773

sudaani araabia

8385

assami

6583

grööni

7576

marathi

7782

suahiili

8387

aimaraa

6588

guaranii

7178

moldova

7779

rootsi

8386

aserbaidžaani

6590

gudžarati

7185

mongoli

7778

tagalogi

8476

baškiiri

6665

hausa

7265

nauru

7865

tadžiki

8471

baski

6985

heebrea

7387

nepali

7869

tamili

8465

bengali; bangla

6678

hindi

7273

norra

7879

telugu

8469

bhutani

6890

ungari

7285

oria

7982

tai

8472

bihaari

6672

islandi

7383

pandžabi

8065

tonga

8479

bretooni

6682

indoneesia

7378

puštu

8083

türgi

8482

bulgaaria

6671

interlingua

7365

pärsia

7065

türkmeeni

8475

birma

7789

iiri

7165

poola

8076

tvii

8487

valgevene

6669

itaalia

7384

portugali

8084

ukraina

8575

hiina

9072

jaapani

7465

ketšua

8185

urdu

8582

horvaadi

7282

kannada

7578

retoromaani

8277

usbeki

8590

tšehhi

6783

kašmiiri

7583

rumeenia

8279

vietnami

8673

taani

6865

kasahhi

7575

vene

8285

volapüki

8679

hollandi

7876

kirgiisi

7589

samoa

8377

kõmri

6789

inglise

6978

korea

7579

sanskriti

8365

volofi

8779

esperanto

6979

kurdi

7585

šoti gaeli

7168

koosa

8872

eesti

6984

lao

7679

serbia

8382

jidiši

7473

fääri

7079

ladina

7665

serbohorvaadi

8372

joruba

8979

fidži

7074

läti

7686

šona

8378

suulu

9085

soome

7073

lingala

7678

6
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Tehnilised andmed
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Toitenõuded

Vahelduvvool 200–240 V,
50/60 Hz

Voolutarve

14,5 W

Mõõtmed
(L x K x S)

Umbes
(430 x 233 x 51) mm

Netokaal
(umbes)

1,9 kg

Töökesk konna
temperatuur

0 °C kuni 35 °C

Töökesk konna
niiskus

5 % kuni 90 %

Laser

Pooljuhtlaser

Signaal
süsteem

PAL / NTSC

Siini toide (USB)

5 V 0 500 mA

CVBS
(videoväljund)

1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne
sünkroniseering, 1 x RCApesa

Kompone
ntvideo
väljund

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω,
negatiivne sünkroniseering, 1
x RCA-pesa, (PB)/(PR) 0,7 V
(p-p), 75 Ω, 2 x RCA-pesa

RGB-väljund
(SCART)

Video: liitvideo, RGB

HDMI-väljund
(video/audio)

19 pin (Type A, HDMI™
Connector)

Audioväljund

2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
1 x RCA-pesa (V, P)

Digitaalheli
väljund
(koaksiaalne)

0,5 V (p-p), 75 Ω, 1 x RCApesa

Heli: analoogheli

Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda
ilma etteteatamata.

Kaubamärgid ja
litsentsid

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte
Dolby Laboratories kaubamärgid.

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface (kõrglahutusega multimeediumiliides)
on organisatsiooni HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

„DVD logo” on organisatsiooni DVD Format/Logo
Licensing Corporation kaubamärk.

DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod
on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel.

