LIETUVIŲ

VARTOTOJO VADOVAS

DVD Micro Hi-Fi sistema
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir
išsaugokite jį ateičiai.

DM2520 (DM2520, DMS2520V)
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ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS
ŠOKO PAVOJAUS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO
(ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ,
KURIAS GALĖTŲ KEISTI VARTOTOJAS. KREIPKITĖS Į
SPECIALISTUS.
Šis žaibo su strėle simbolis
lygiakraščiame trikampyje įspėja
vartotoją apie atvirus laidus ir
pavojingą įtampą prietaiso viduje,
kurios pakanka sukelti elektros
smūgio riziką asmenims.
Šauktuko simbolis lygiakraščiame
trikampyje įspėja vartotoją apie
svarbias naudojimo ar techninės
priežiūros instrukcijas, pateikiamas
dokumentuose kartu su preke.
DĖMESIO: NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO IR
ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE PRODUKTĄ
NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.
DĖMESIO: Nemontuokite įrangos uždarose
erdvėse, pvz., knygų lentynose ar panašiose vietose.
ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos ir plyšiai yra skirti ventiliacijos
užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir
neperkaistų. Neuždenkite ventiliacijos angų
statydami prietaisą ant lovos, sofos, kilimo ar
panašaus paviršiaus. Nestatykite šio prietaiso
į įmontuojamus baldus, pvz., knygų spintą ar
lentyną, nebent užtikrinsite tinkamą ventiliaciją arba
laikysitės pridedamų gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise yra įmontuota lazerinė
sistema. Norėdami užtikrinti tinkamą produkto
naudojimą, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą ir
išsaugokite jį ateičiai. Jeigu įrenginiui yra reikalingas
remontas, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
Valdymo prietaisų naudojimas, reguliavimas ar kitų
nei čia aprašytų veikimo procedūrų atlikimas gali
sukelti pavojingą radiaciją.
Norėdami išvengti tiesioginio lazerio spindulio
ekspozicijos, nemėginkite jo išardyti. Atidarius
matomas lazerio spindulys. NEŽIŪRĖKITE Į
SPINDULĮ.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido
Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti prie
atskirų grandinių;
Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik
prijungtą prietaisą bei neturi papildomų išvesčių
ar atsišakojančių grandinių. Norėdami būti tikri,
žr. specifikacijų puslapį, pateiktą šiame vartotojo
vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų.
Perkrauti, klibantys ar pažeisti sieniniai elektros
lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba
pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų.
Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką
arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį.
Pastebėjus pažeidimus ar nusidėvėjimo požymius,
ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo ir prietaiso
nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo
centrą dėl maitinimo kabelio pakeitimo tokio
paties tipo kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo
fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo,
neužriškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite
durimis, nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą
dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir
laido išėjimo lizdą iš prietaiso. Norėdami atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko.
Montuodami prietaisą, užtikrinkite, kad kištukas
būtų lengvai prieinamas.

Pradžia
Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas
maitinimo elementas arba akumuliatorius.

ĮSPĖJIMAS: Saugokite prietaisą nuo vandens
(užlašėjimo ar aptaškymo), nestatykite daiktų,
užpildytų vandeniu, pvz., vazų ar pan.
Formatuojant perrašomus diskus, kad šie būtų
suderinami su LG grotuvais, disko formato
pasirinkimą nustatykite į [Mastered]. Pasirinkus „Live
File System“ nustatymą, negalėsite jos naudoti ant
LG grotuvų.
(„Mastered/Live File System“: Disko formatavimo
sistema skirta „Windows Vista“ operacinei sistemai)
Seno prietaiso utilizavimas
1.	Jei prekė pažymėta perbraukto
šiukšlių konteinerio su ratukais
simboliu, tai reiškia, kad jai yra
taikoma Europos direktyva 2002/96/
EC.
2.	Visi elektros ir elektroniniai prietaisai
turėtų būti šalinami atskirai nuo
buitinių atliekų, pristatant juos į
surinkimo punktus, kuriuos paskiria
vietos valdžia ar vadovybė.
3.	Tinkamai utilizuojant
nebenaudojamus prietaisus,
išvengsite neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai.
4.	Dėl išsamesnės informacijos apie
seno prietaiso utilizavimą, kreipkitės
į miesto savivaldybę, atliekų
tvarkymo tarnybą ar parduotuvę,
kurioje įsigijote šį prietaisą.

Maitinimo elementų / akumuliatorių atliekų
utilizavimas
1. Jei maitinimo elementai /
akumuliatoriai pažymėti perbraukto
šiukšlių konteinerio su ratukais
simboliu, tai reiškia, kad jiems yra
taikoma Europos direktyva 2006/66/
EC.
2. Šis simbolis gali būti derinamas su
gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) ar
švino (Pb) cheminiais simboliais,
jeigu maitinimo elemento
sudėtyje yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004
% švino.
3. Visi maitinimo elementai /
akumuliatoriai turi būti šalinami
atskirai nuo buitinių atliekų, bet
pristatomi į tam skirtas surinkimo
vietas, kurias paskiria vietos valdžia
ar vadovybė.
4. Tinkamai utilizuojant senus
maitinimo elementus /
akumuliatorius, padėsite išvengti
galimų neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai.
5. Dėl išsamesnės informacijos
apie senų maitinimo elementų /
akumuliatorių šalinimą, kreipkitės į
miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo
tarnybą ar įsigijimo vietą.
Šiuo dokumentu „LG Electronics“
pareiškia, kad šis gaminys(-iai) atitinka
pagrindinius direktyvų 2004/108/EC,
2006/95/EC ir 2009/125/EC reikalavimus
ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.
Europos standartų centras:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
Nyderlandai
yy Atkreipkite dėmesį, jog tai NE Klientų
aptarnavimo centro kontaktiniai
duomenys. Dėl Klientų aptarnavimo
informacijos, žr. Garantijos kortelę
arba susisiekite su prietaisą
pardavusiu pardavėju.
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Kaip saugiai iš prietaiso išimti maitinimo
elementą ar akumuliatorių: Išimkite seną
maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite
įdėjimo veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti
aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių
ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus
ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus
konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose.
Nemeskite maitinimo elementų ar akumuliatoriaus
kartu su buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama
kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų
ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Saugokite
maitinimo elementus nuo karščio, pvz., saulės
spindulių, ugnies ar pan.
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– Apie & simbolio rodymą
– Šiame vadove naudojami simboliai
– Regioniniai kodai
Atkuriamos bylos reikalavimai
– Suderinami USB prietaisai
– USB prietaiso reikalavimai
– MP3/ WMA muzikos bylų reikalavimai
– Nuotraukų bylų reikalavimai
– DivX bylų reikalavimai
Nuotolinio valdymo pultas
Priekinis valdymo skydas
Galinis skydas

Parametrų nustatymas
– OSD pradiniai kalbos nustatymai
– Nustatymų meniu rodymas ir
uždarymas
– KALBA
– EKRANAS
– AUDIO (GARSO) SISTEMA
– UŽRAKTAS (tėvų kontrolė)
– KITA

2

Prijungimas

13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
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– Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso
Prijungimas prie televizoriaus
– Video prijungimas
– Komponentinė Video jungtis
Papildomos įrangos prijungimas
– USB jungtis
– ĮVEDIMO PRIEVADO jungtis
– iPod atkūrimas
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Pagrindinės funkcijos
– Kompaktinio disko / USB prietaiso
valdymas
Kitos funkcijos
– Disko informacijos rodymas ekrane
– DVD meniu pasirinkimas
– DVD titulinio segmento pasirinkimas
– Subtitrų kalbos pasirinkimas
– 1,5 karto greitesnis atkūrimo režimas
– Atkūrimo pasirinkimas nuo pasirinkto
laiko
– Paskutinės scenos atmintis
– Simbolio, nustatyto rodyti DivX®
subtirtus taisyklingai, keitimas pasirinktinai
– Nuosavos programos kūrimas
– Foto bylų peržiūrėjimas
– FOTO bylų peržiūrėjimas skaidrių
rodymo režimu
– Laikinas garso išjungimas
– Ekrano užsklanda
– Sistemos pasirinkimas - pasirinktinai
– Bylos informacijos rodymas
(ID3 TAG)
– Laikrodžio nustatymas
– Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
– Miego režimo laikmačio nustatymas
– Ryškumo reguliatorius
Radijo valdymas
– Radijo stočių klausymasis
– Radijo stočių nustatymas
– Išsaugotų stočių ištrynimas
– Blogo FM signalo gerinimas
– Informacija apie radijo stotis
Garso nustatymai
– Supančiojo garso režimo nustatymai
Pažangios funkcijos
– Klausykitės muzikos prijungę išorinį
prietaisą.
– Įrašymas į USB.
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Išskirtinės savybės

Įvadas

Tiesioginis įrašymas į USB

Atkuriami diskai

Įrašykite muziką į savo USB laikmeną.

Šiuo prietaisu galite atskirti DVD±R/RW ir CD-R/RW,
kuriuose įrašytos bylos DivX, MP3, WMA ir (arba)
JPEG formatais. Dėl įrašymo kokybės ar fizinių disko
sąlygų bei įrašymo prietaiso savybių ar programinės
įrangos nustatymų, kai kurių DVD±R/RW ir CD-R/RW
diskų atkurti negalima.

Portatyvus įėjimas
Klausykitės muzikos prijungę nešiojamą prietaisą.
(MP3 grotuvo, nešiojamo kompiuterio ir pan.)

Priedai

DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas)

Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais
priedus.

Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima
nusipirkti arba išsinuomoti.
DVD±R (8 cm / 12 cm diskas)
Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.
DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas)
Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.

Nuotolinio valdymo
pultelis (1 vnt.)

Maitinimo elementai (2
vnt.)

DVD+R: Tik vaizdo režimas
Taip pat palaiko dvipusius diskus.
DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas)
Tik įrašyti vaizdo režimu bei užbaigti.

Video laidas (1 vnt.)

Audio kompaktinis diskas (CD):
Muzikiniai kompaktiniai diskai arba
CD-R/CD-RW, įrašyti CD formatu,
kuriuos galima įsigyti prekybos
vietose.

Apie & simbolio rodymą
Veikimo metu TV ekrane gali atsirasti simbolis “&“
reiškiantis, kad funkcija, išaiškinta šiame vartotojo
vadove, atkuriant šį diską, yra negalima.

Pradžia

Šiame vadove naudojami
simboliai
DVD įrašyti DVD±R/RW

r
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Atkuriamos bylos
reikalavimai
1

y

MP3/WMA failai, audio CD

u

Suderinami USB prietaisai

JPG failai

i

yy MP3 grotuvas: USB atmintinės tipo MP3 grotuvas.

Regioniniai kodai
Ant šio prietaiso nugarėlės nurodytas regioninis
kodas. Šiuo prietaisu galima atkurti tik tuos DVD
diskus, kurie yra pažymėti tuo pačiu regioniniu
kodu, kuris yra nurodytas ant nugarėlės arba „ALL“
(VISI).
yy Ant daugelio DVD diskų viršelių yra nurodytas
gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis
numeris turi atitikti jūsų grotuvo regiono kodą,
kitu atveju disko atkurti negalima.
yy Jei grotuvu bandysite atkurti skirtingu regioniniu
kodu pažymėtą DVD diską, televizoriaus
ekrane matysite užrašą „Check Regional Code“
(Patikrinkite regiono kodą).

,,Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo
savybes.

>>Įspėjimas

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti
galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

 rietaisai, palaikantys USB2,0 ir
yy 	USB atmintinė: P
USB1,1 jungtis.
	 įrenginio USB funkcija palaiko ne visus USB
yy Šio
prietaisus.

USB prietaiso reikalavimai
	
kuriuos prijungus įrenginį prie
yy Įrenginiai,
kompiuterio, jiems įdiegti reikalinga papildoma
programinė įranga, nėra palaikomi.
	
veikiant nemėginkite prijungti USB
yy Prietaisui
prietaiso.
	
atminties USB prietaisų atvejais, gali
yy Didelės
prireikti ilgesnio laiko paieškai.
yy Norėdami apsaugoti duomenis nuo praradimo,
darykite kopijas.
	
naudojate USB ilgiklį arba USB lizdą, USB
yy Jeigu
prietaisas neatpažįstamas.
	
NTFS, sistema nepalaikoma.
yy Naudojant
(Palaikoma tik FAT(16/ 32) bylos sistema.)
	 prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų
yy Šis
skaičius yra 1000 arba didesnis.
	
kietieji diskai (HDD), kortelių skaitytuvai,
yy Išoriniai
blokuojami prietaisai arba kieto tipo USB
prietaisai - nepalaikomi.
	
USB prievado negalima jungti prie
yy Prietaiso
kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip
duomenų kaupiklio.

Pradžia

DivX failai
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MP3/ WMA muzikos bylų
reikalavimai
1

MP3 / WMA bylų ir šio grotuvo suderinamumas
ribotas:

Pradžia

yy Atrankos dažnis: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz
(WMA)
yy Bitų dažnis: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy maksimalus bylų skaičius: iki 999
yy Bylų plėtiniai: „.mp3“/ „.wma“
yy CD-ROM bylos formatas: ISO9660 1 LYGIS/ JOLIET
yy Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator"
programą, kuri sukuria ISO 9660 bylų sistemą.

Nuotraukų bylų reikalavimai
Nuotraukų bylų suderinamumas su šiuo prietaisu
yra ribotas:
yy Maks. pikselių skaičius į plotį:
Įprastas: 5120 x 3840,
Progresyvinis jpeg: 2043 x 1536
yy Didžiausias bylų skaičius: iki 999
yy Kai kurių diskų neįmanoma atkurti dėl jų skirtingo
įrašymo formato arba disko būklės.
yy Bylų plėtiniai: „.jpg“
yy CD-ROM bylos formatas: ISO9660 1 LYGIS/ JOLIET

DivX bylų reikalavimai
DivX bylų suderinamumas su šiuo prietaisu yra
ribotas:
yy Leistina skiriamoji geba:
iki 800 x 600 (W x H) vaizdo taškų.
yy DivX bylos paantraštės pavadinimą gali sudaryti
iki 45 simbolių.
yy Jei DivX bylos pavadinime yra simbolis, kurio
negalima parodyti, jis ekrane gali būti rodomas
kaip „_“ ženklas.
yy Jei įrašytų bylų vaizdinė ir garsinė struktūros
nesutampa, bus matomas vaizdas arba girdimas
garsas.
yy Atkuriamos DivX bylos: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“,
„.divx“
yy Atkuriami subtitrų formatai: „SubRip“ (*.srt / *.txt),
SAMI (*.smi), „SubStation Alpha“ (*.ssa/*.txt),
„MicroDVD“ (*.sub/*.txt), „SubViewer 2,0“ (*.sub/
*.txt)
yy Atkuriami kodavimo formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.
xx“, „DIVX5.xx“, „MP4V3“, „3IVX“.
yy Atkuriami Audio (garsinis) formatai: „AC3“, „PCM“,
„MP3“, „WMA“.
yy Dėl diskų, formatuotų naudojant „Live“ bylų
sistemą, šių diskų atkurti šiuo prietaisu negalima.
yy Jeigu atkuriant DivX bylą, filmo pavadinimas
skiriasi nuo bylos antraštės pavadinimo, antraštės
pavadinimas gali būti nerodomas.

Pradžia

Nuotolinio
valdymo
pultas

• • • • • • • • • a• • • • • • • • 

• • • • • • • • • c• • • • • • • • 

1 (MAITINIMAS): Prietaiso
įjungimas arba išjungimas.

Z (SUSTABDYTI): leidžia
sustabdyti atkūrimo arba
įrašymo režimus.

SLEEP: Leidžia nustatyti
automatinį sistemos išjungimą
atitinkamu laiku.
TITLE: Jei atkuriamame DVD
diske yra meniu, ekrane pasirodo
antraštės meniu. Kitu atveju,
pasirodo disko meniu.
SETUP: Leidžia iškviesti arba
pašalinti nustatymų meniu.
• • • • • • • • • b• • • • • • • • 
DISPLAY: Leidžia įjungti ekraną.
MENU:

z MONO/STEREO:
- Leidžia pradėti atkūrimo
režimą.
- Galima pasirinkti tarp „Mono“
arba „Stereo“ režimų.
M:
- Leidžia laikinai sustabdyti
atkūrimo režimą.
- Leidžia atkurti antraštę kadras
po kadro režimu.
(Tik DVD, DivX)
C/V:
- Leidžia pereiti prie sekančio ar
ankstesnio skyriaus / takelio /
bylos.

- Leidžia atidaryti DVD disko
meniu.

- Leidžia reguliuoti valandas bei
minutes laikrodžio ar žadintuvo
nustatymui.

- Leidžia pasirinkti temą IPOD
režime.

c/v: Leidžia atlikti paiešką
atgal arba į priekį.

PRESET (w/s): Leidžia
pasirinkti radijo programą.

• • • • • • • • • d• • • • • • • • 

TUNING (-/+): Leidžia perjungti
pageidaujamą radijo stotį.
w/s/a/d: (į kairę / į dešinę
/ aukštyn / žemyn) : Naudojami
norint pasirinkti ekrano punktus.
b ENTER: Leidžia patvirtinti
meniu pasirinkimą.
x BACK: Leidžiu judėti meniu
režime atgal.
X REC: Įrašymo režimas.

REPEAT: Leidžia pasirinkti
atkūrimo režimą.
9 SOUND EFFECT: Leidžia
pasirinkti garso efektų režimą.
VOL +/- (Garsas): Leidžia
reguliuoti garsiakalbių arba
ausinių garso lygį.
@ MUTE: Išjungia visus garsus.
CLEAR:
- Nustatant slaptažodį, leidžia
pašalinti skaitmenį.
- Leidžia pašalinti takelio numerį
iš programos sąrašo.

Nuimkite maitinimo elementų
dangtelį nuotolinio valdymo
pultelio nugarėlėje ir įdėkite 1
vnt. (AAA dydžio) maitinimo
elementą, atkreipkite dėmesį į
4 ir 5.

- Nustatant disko kalbos
parametrus, leidžia pašalinti
kalbos kodą.

1
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B (ATIDARYTI/UŽDARYTI):
Disko dėklo atidarymas arba
uždarymas.
FUNCTION: Leidžia pasirinkti
funkciją ir įvesties šaltinį.

Maitinimo elementų
įdėjimas

9
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Nuotolinio
valdymo
pultas

• • • • • • • • • e• • • • • • • • 
skaičių mygtukai nuo 0 iki 9 :
Leidžia pasirinkti skaitmenimis
pažymėtus pasirinkimus meniu
režime.

Pradžia

S-TITLE: Atkuriant diską, kelis
kartus nuspauskite S-TITLE ir
pasirinkite pageidaujamą subtitrų
kalbą.
PROG./MEMO. :
- Leidžia išsaugoti radijo stočių
nustatymus.
- Leidžia sukurti pageidaujamą
atkurti grojaraštį.
• • • • • • • • • f• • • • • • • • 
TV valdymo mygtukai :
Leidžia reguliuoti TV. (Tik LG
televizorius)
Leidžia reguliuoti garso lygį,
įvesties šaltinį ir LG televizoriaus
maitinimo įjungimą/išjungimą.
Laikykite nuspaudę POWER
(maitinimas) (TV) ir kelis kartus
paspauskite PR/CH (ws)
mygtuką, spauskite tol, kol
televizorius įsijungs ar išsijungs.
?: Šio mygtuko pasirinkti
negalima.
PTY : Leidžia peržiūrėti įvairius
RDS režimus.
CLOCK: Leidžia pasirinkti ir
matyti laikrodžio nustatymus.
TIMER: Leidžia pageidaujamu
metu įjungti / išjungti USB, CD
atkūrimą ir RADIJO IMTUVĄ.
SET/RDS : (žr. 27 psl.)
- Leidžia patvirtinti nustatymą.
- leidžia apžvelgti informaciją
apie klausomą radijo stotį.

Pradžia
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Priekinis valdymo skydas
1

2

3

4

5

1
Pradžia

6

7

8

a 1 (MAITINIMAS)
Skirtas prietaisą įjungti ir išjungti.
b Kompaktinio disko dėklas
c iPod lizdas
d Ekranas
Rodo momentinę prietaiso būseną.
e R (Atidaryti / Uždaryti)
Skirtas atidaryti arba uždaryti kompaktinio disko
dėklą.
f USB lizdas
Skirtas prijungti USB prietaisą.
g ĮVEDIMO PRIEVADAS
Šį įrenginį galima naudoti norint atkurti
muzikines bylas iš daugelio rūšių nešiojamų
grotuvų.
h AUSINĖS
Ausinių lizdas.

9

10

i F (FUNKCIJA)
Leidžia pasirinkti funkciją arba įvesties šaltinį.
T(Atkurti / Pauzė)
Leidžia pradėti atkūrimo procesą ir jį laikinai
sustabdyti.
I (Sustabdyti)
Leidžia sustabdyti atkūrimo arba įrašymo
režimus.
Y/U (Praleisti/Atlikti paiešką):
- Pereina prie sekančios arba ankstesnės bylos/
takelio.
- Leidžia atlikti paiešką į priekį arba atgal (reikia
nuspausti ir palaikyti)
- Leidžia reguliuoti valandas bei minutes
laikrodžio ar žadintuvo nustatymui.
TUN. (-/+)
Leidžia perjungti pageidaujamą radijo stotį.
j VOL. (+/-)
Leidžia reguliuoti garsiakalbių arba ausinių
garso lygį.
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Pradžia

Galinis skydas
1
Pradžia

1

2

a COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Leidžia prijungti prie TV panaudojant Y PB PR
įvestis.
VIDEO OUT
Leidžia prijungti prie TV naudojant video įvestis.
b ANTENA (FM/RDS)

3

4

c Garsiakalbio terminalas
Leidžia prijungti garsiakalbio laidus.
d Maitinimo laidas

Prijungimas

Prijungimas prie
garsiakalbių
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Prijungimas prie
televizoriaus

Garsiakalbių prijungimas prie
prietaiso

,,Pastaba

yy Priklausomai nuo televizoriaus ir kitos
norimos prijungti įrangos, grotuvą galima
prijungti keliais skirtingais būdais. Pasirinkite
tik vieną šiame vadove aprašytą prijungimo
būdą.
yy Norėdami pasirinkti tinkamiausią prijungimo
būdą, žr. televizoriaus, stereo sistemos ar
kitų įrenginių vadovus.
yy Patikrinkite, ar grotuvas yra tiesiogiai
sujungtas su televizoriumi. Nustatykite
reikiamą televizoriaus vaizdo signalų įvesties
kanalą.
yy Nejunkite grotuvo per vaizdo magnetofoną.
Vaizdą gali iškraipyti apsaugos nuo
kopijavimo sistema.

Garsiakalbis

Spalva

Padėtis

R

Raudonas

dešinėje

L

Balta

kairėje

>>Įspėjimas

Garsiakalbių sudėtyje yra magnetinių dalių,
todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio
monitoriaus ekrane matomos spalvos gali būti
netaisyklingos. Garsiakalbius statykite atokiau
nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio
monitoriaus.

2
Prijungimas

Garsiakalbio laidą junkite į garsiakalbio terminalą.
Kiekvienas garsiakalbio jungiamasis elementas
yra pažymėtas kita spalva. Į kiekvieną garsiakalbio
terminalą junkite atitinkamos spalvos laido antgalį.
Jungiant jungiamąjį laidą į garsiakalbio terminalą,
stumtelėkite antgalį kol šis tinkamai įsistatys.

Priklausomai nuo turimo įrangos parametrų,
pasirinkite vieną iš prijungimo būdų.
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Prijungimas

Video prijungimas

Komponentinė Video jungtis

Video laido pagalba prietaiso VIDEO OUT lizdą
sujunkite su atitinkamu televizoriaus lizdu.

Naudojant komponentinius laidus, sujunkite
prietaiso COMPONENT VIDEO OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN) lizdus su atitinkamais
televizoriaus įvesties lizdais.
Galite nustatyti, jog garsas būtų girdimas per
sistemos garsiakalbus.

Galite nustatyti, jog garsas būtų girdimas per
sistemos garsiakalbus.

2
Prijungimas
Geltonas
Yellow

Žalias
Green
Blue
Mėlynas
Red
Raudonas

,,Pastaba

Jeigu jūsų televizorius priima progresyvaus
formato signalus, privalote pasirinkti šią
jungtį ir [Ekranas] nustatymuose [Progresyvus
nuskaitymas] nustatyti į [Įjungta] padėtį (žr. psl.
20).

Prijungimas

Papildomos įrangos
prijungimas
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ĮVEDIMO PRIEVADO jungtis
Nešiojamo įrenginio (MP3 ar PMP ir pan.) išvestį
prijunkite prie ĮVEDIMO PRIEVADO jungties.

USB jungtis
USB atminties (arba MP3 grotuvo ir pan.) USB
jungtį prijungkite prie USB lizdo, esančio įrenginio
priekiniame valdymo skyde.

2
Prijungimas

,,Pastaba

USB prietaisą atjungimas nuo prietaiso
1. Du kartus iš eilės nuotolinio valdymo
pultelyje nuspauskite Z mygtuką arba
I - ant prietaiso ir pasirinkite kitą
funkciją / režimą.
2. Atjunkite USB prietaisą nuo įrenginio.
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Prijungimas

iPod atkūrimas
Galite mėgautis garsu klausydamiesi savo iPod. Dėl
detalesnės informacijos apie iPod, žr. iPod vartotojo
vadovą.
1. Tvirtai įstatykite iPod.

Pereiti prie
pageidaujamo
punkto

-

w/s

Pasirinkti
punktą

-

d / b ENTER

Suderinamas iPod
yy Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės
įrangos versiją.

2
Prijungimas

yy Prietaisas palaiko šiuos modelius:
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPhone 3 G, 3GS, 4.
Kai kurių modelių atvejais, prietaisas gali neveikti
dėl mikroprogramos versijos.
yy Priklausomai nuo iPod programinės įrangos, gali
būti neįmanoma valdyti iPod prietaiso iš grotuvo.

,,Pastaba

Jeigu prijungtas arba įstatytas iPod / iPhone
prietaisas, šis įsijungs ir bus įkraunamas
automatiškai.
Taigi iPod / iPhone prietaisas yra įkraunamas
net ir tuo atveju, jeigu grotyvas yra išjungtas.
2. Norėdami pasirinkti iPod funkciją, nuspauskite
F. ant prietaiso arba FUNCTION ant nuotolinio
valdymo pulto. iPod prietaisą galite valdyti
per iPod ekraną, naudodami rinkinyje esantį
nuotolinio valdymo pultą, o taip pat ir
reguliuojant patį iPod prietaisą.
Atlikite
ANT
PRIETAISO

ANT
NUOTOLINIO
VALDYMO
PULTO

Sustabdyti
arba atkurti iš
naujo

T

M

Praleisti

Y/U

C/V

Atlikti paiešką

Nuspauskite ir
palaikykite
Y/U

Nuspauskite ir
palaikykite
c/v

Grįžti į
ankstesnį
meniu

-

a/MENU

Norėdami

yy Jeigu ekrane rodomas klaidos pranešimą,
vadovaukitės juo. Klaidos pranešimas
„ERROR“ (klaida).
- Blogai įstatytas iPod prietaisas.
- Šis prietaisas atpažįsta iPod kaip 		
nežinomą prietaisą.
- iPod prietaiso maitinimo elementas
pasižymi itin maža energija.
/ Būtina įkrauti maitinimo elementą.
/ Įkraunant itin mažai energijos turintį
iPod maitinimo elementą, įkrovimo
procesas gali būti ilgesnis nei įprastai.
yy Prijungtas iPod prietaisas nepalaiko įrašymo
funkcijos.
yy Priklausomai nuo iPod programinės
įrangos, gali būti neįmanoma valdyti iPod
iš šio prietaiso. Rekomenduojame įdiegti
naujausią programinės įrangos versiją.
yy Jeigu naudojate programą, paskambinkite
arba išsiųskite ir priimkite SMS tekstinį
pranešimą ir pan. į iPod Touch arba iPhone,
atjunkite jį nuo šio prietaiso iPod lizdo ir
tuomet naudokite jį.
yy Jei turite klausimų dėl iPod, apsilankykite
svetainėje adresu www.apple.com/support/
ipod.

Prijungimas
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OSD iPod atkūrimas
Galite klausytis turimų bylų naudojant iPod. Dėl
detalesnės informacijos apie iPod, žr. iPod vartotojo
vadovą.

Pasiruošimas
yy Norėdami peržiūrėti iPod prietaise esančius
vaizdo įrašus ir nuotraukas televizoriaus ekrane.

-- Priklausomai nuo iPod, pasirinkite Videos >
Video settings (vaizdo nustatymai), po to,
nustatykite TV Out parametrą į ASK padėtį
arba į ON padėtį naudojant iPod prietaisą.
Dėl detalesnės informacijos apie Video
nustatymus, žr. iPod vartotojo vadovą.
-- Nuotraukas peržiūrėti galima tik tokiu
atveju, kai šis prietaisas veikia OSD IPOD
IN režimu; nuotraukas galima peržiūrėti tik
skaidrių demonstravimo režimu. Norėdami
peržiūrėti nuotraukas televizoriaus ekrane,
privalote įjungti skaidrių demonstravimą
iPod įrenginyje. Dėl detalesnė informacijoa
apie skaidrių demonstravimo režimą, žr. iPod
vartotojo vadovą.
yy Prieš prijungdami iPod prietaisą, išjunkite šį
prietaisą ir iki minimumo sumažinkite jo garso
lygį.

Mėgaukitės OSD iPod prietaise
įrašytomis bylomis ekrane

4. Nustatykite iPod parametrus.
Žr. pagrindinių funkcijų sk.

,,Pastaba

yy Jeigu iPod OSD kalba yra nustatyta kaip
paprasta kiniečių, slinkimo funkcija veiks
netaisyklingai.
yy OSD iPod režime, iPod reguliavimo funkcijos
neveikia.

OSD iPod režimas
iPod prietaisą galima valdyti naudojant rinkinyje
esantį nuotolinio valdymo pultą arba tiesiog
nustatant iPod parametrus.
1. Tvirtai įstatykite iPod.
2. Norėdami pasirinkti OSD iPod režimą,
nuspauskite FUNCTION.
w/s/a/d

d PLAY, MONO/
Leidžia atkurti muzikines bylas
STEREO,
arba vaizdo įrašus.
b ENTER

M

Leidžia sustabdyti atkūrimo
procesą. Norėdami tęsti
atkūrimo procesą, dar kartą
nuspauskite d PLAY, MONO/
STEREO.

c/v

Leidžia padidintu atkūrimo
greičio perklausyti įrašą į priekį
arba atgal

iPod prietaisą galite valdyti nustatydami meniu
parametrus ekrane.
1. Tvirtai įstatykite iPod.
2. Naudodami a/d mygtukus ir po to
nuspausdami b ENTER mygtuką, pasirinkite
[Muzika] arba [Video]
3. Turinį galite pasirinkti naudodami w/s/a/d,
po to, nuspausdami  ENTER.

Leidžia pasirinkti meniu
punktą.

C/V

Leidžia perjungti vienu įrašu
atgal arba į priekį.

REPEAT

Leidžia pasirinkti
pageidaujamą kartojimo
režimą: Kartojamas tik vienas
), visi įrašai ( ),
įrašas (
kartojimo režimas išjungtas
(nerodomas ekrane).

2
Prijungimas

-- Patikrinkite, ar prietaisas su televizoriumi
sujungtas per VIDEO OUT lizdą, esantį prietaiso
nugarėlėje. Pasirinkite atitinkamą vaizdo
įvesties režimą televizoriuje.
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Prijungimas

,,Pastaba

yy Klaidos pranešimas “CHECK IPOD”
(patikrinkite iPod) arba “Connected iPod
model is not supported” (prijungtas iPod
modelis nepalaikomas) atsiranda ekrane, kai:
-- IPod nepalaiko vykdomos funkcijos.

2

yy Klaidos pranešimas “CHECK IPOD”
(patikrinkite iPod) arba “Please update iPod’s
software.” (Atnaujinkite iPod programinę
įrangą.) rodomas, kai:

Prijungimas

-- iPod prietaise įdiegta sena programinės
įrangos versija.
> Įdiekite naujausią iPod programinės
įrangos versiją.
yy Jeigu ekrane rodomas klaidos pranešimą,
vadovaukitės juo. Klaidos pranešimas
“CHECK IPOD” (patikrinkite iPod) arba “Please
check your iPod.” (Patikrinkite savo iPod.)
rodomas, kai:
-- nėra ryšio tarp grotuvo ir iPod.
> Išimkite ir vėl įstatykite iPod prietaisą.
-- Blogai įstatytas iPod.
-- Šis prietaisas atpažįsta įstatytą iPod kaip
nežinomą prietaisą.
-- iPod maitinimo elementas beveik
išsikrovęs.
> Pakraukite maitinimo elementą.
> Įkraunant iPod maitinimo elementą,
kuomet šis yra beveik išsikrovęs,
įkrovima procesas gali užtrukti ilgiau nei
įprastai.
yy Galite naudoti lizdo adapterį, kuris turėtų
būti iPod rinkinyje tam, kad galėtumėte
tinkamai naudotis iPod prietaisu. Esant
adapterio b9tinybei, kreipkitės į iPod
pardavimų atstovą.
yy Suderinamumas su iPod gali keistis
priklausomai nuo iPod tipo.
yy iPod Touch ir iPhone veikia skirtingai,
nei iPod. Norint prijungti šiuos prietaisus
prie grotuvo, gali prireikti papildomų
reguliavimo nustatymų. (pvz., „norėdami
atrakinti, paslinkite“)
yy Jeigu naudojate programą, paskambinkite
arba išsiųskite ir priimkite SMS tekstinį
pranešimą ir pan. į iPod Touch arba iPhone,
atjunkite jį nuo šio prietaiso iPod lizdo ir
tuomet naudokite jį.

yy Priklausomai nuo iPod programinės
įrangos, gali būti neįmanoma valdyti iPod
iš šio prietaiso. Rekomenduojame įdiegti
naujausią programinės įrangos versiją.
yy Vaizdo kokybė priklauso nuo iPod prietaise
esančių vaizdo įrašų.
yy Jei turite klausimų dėl iPod, apsilankykite
svetainėje adresu www.apple.com/support/
ipod.

Sistemos nustatymas
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Parametrų nustatymas

Nustatymų meniu rodymas ir
uždarymas

Naudodami nustatymų meniu, galite pasirinkti
įvairius parametrus, pvz., vaizdo ir garso.

1. Spausdami FUNCTION ant nuotolinio valdymo
pulto arba F - ant prietaiso, pasirinkite DVD/CD
arba USB funkciją.

Taip pat galite nustatyti subtitrų ir nustatymų meniu
kalbą bei dar daugiau. Informacija apie kiekvieną
nustatymų meniu parametrą.

3. Norėdami išeiti iš [Nustatymų] meniu,
nuspauskite SETUP arba x BACK .
Apie pagalbos meniu nustatymams

Jeigu naudojate įė prietaisą pirmą kartą, TV ekrane
rodomas pradinių kalbos nustatymų meniu. Prieš
prietaiso naudojimą, privalote pasirinkti pradinę
kalbą. Anglų kalba bus nustatoma kaip pradinė
kalba.

Meniu

Mygtukai

w/s
Move

w/s

1. Norėdami prietaisą įjungti, nuspauskite 1.
Ekrane bus rodomas kalbos nustatymų meniu.

a
Prev.

a

Grįžimas į
ankstesnį meniu
lygį.

d

Perėjimas į
aukštesnį meniu
lygį arba meniu
pasirinkimas.

d
Select

x

Close
2. Norėdami pasirinkti kalbą, naudokite w/s/
a/d mygtukus, po to, nuspauskite b ENTER.
Ekrane bus rodomas patvirtinimo meniu.

3. Norėdami užbaigti kalbos nustatymus, a/d
mygtukais pasirinkite [Įvesti] ir nuspauskite b
ENTER.

b
Enter

Funkcija
Perėjimas į kitą
meniu.

x BACK

Išėjimas iš
[Nustatymų]
meniu.

b ENTER

Meniu pasirinkimo
patvirtinimas.

3
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OSD pradiniai kalbos
nustatymai

2. Nuspauskite SETUP.
Ekrane rodomas [Nustatymų] meniu.

20 Sistemos nustatymas
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KALBA

EKRANAS

OSD

Televizoriaus vaizdo nustatymas

Pasirinkite Nustatymų meniu kalbą, o po to ir kalbą
ekrane.

Pasirinkite reikiamus ekrano vaizdo parametrus
remiantis televizoriaus ekrano forma.

Kompaktinio disko Audio/
kompaktinio disko subtitrų/
kompaktinio disko meniu

Sistemos nustatymas

Pasirinkite pageidaujamą garso takelių (kompaktinių
diskų audio įrašų), subtitrų ir kompaktinio disko
meniu kalbą.

[4:3]
Pasirinkite, jei prijungiate standartinį 4:3 vaizdo
santykio televizorių.
[16:9]
Pasirinkite, jei prijungiate 16:9 vaizdo santykio
plačiaekranį televizorių.

[Originalus]

Ekrano režimas

Tai originali kalba, kuria buvo įrašytas kompaktinis
diskas.

Ekrano režimo nustatymai veikia tik tuo atveju, kai
televizoriaus vaizdo nustatymš režimas nustatomas
kaip „4:3“.

[Kita]
Norėdami pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite
skaičiai pažymėtus mygtukus, o po to - b ENTER
ir remiantis kalbų kodais, pateiktais 36 puslapyje,
įveskite atitinkamus 4 skaitmenis. Jeigu įvedėte
klaidingą kalbos kodą, nuspauskite CLEAR.
[Išjungta (disko subtitrus)]
Išjungia subtitrus.

[Letterbox(Rodymo formatas „pašto
dėžutė“)]
Tokiame ekrane matomas atvaizdas su juodomis
juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
[Panscan(Plačiaekranių vaizdo įrašų rodymo
proporcijų nustatymas)]
Pasirinkus šį parametrą, užpildomas visas 4:3
ekranas, atitinkamai nukerpant atvaizdo kraštus.

Progresyvus nuskaitymas
(Komponentinėms Video jungtims)
Leidžia pasirinkti, ar COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE SCAN) siunčia progresyvų išvesties
signalą. Jeigu jūsų televizorius priima progresyvaus
formato signalus, galėsite mėgautis aiškia spalvine
reprodukcija ir aukštos kokybės atvaizdas nustatant
parametrą į [Įjungta] padėtį. Jeigu jūsų televizorius
nepriima progresyvaus formato signalų, pasirinkite
[Išjungta].
Jei progresyvų nuskaitymą nustatote į įjungtą
padėtį [Įjungta] atsitiktinai, grotuvą privalote
nustatyti iš naujo. Pirmiausia, iš grotuvo išimkite
diską. Po to, nuspauskite ir apytiksliai penkias
sekundes palaikykite Z mygtuką. Video išvesti
bus atstatoma pagal standartinius nustatymus bei
atvaizdas bus matomas televizoriaus ekrane.

Sistemos nustatymas

AUDIO (GARSO) SISTEMA

UŽRAKTAS (tėvų kontrolė)

DRC (dinaminio diapazono valdymas)

Pradiniai šalies kodo nustatymai

Nustatykite švarų garsą, kuomet garso lygis yra
sumažintas (tik Dolby Digital). Norėdami gauti šį
efektą, nustatykite DRC į [Įjungta] padėtį.

Jeigu naudojate šį grotuvą pirmą kartą, privalote
nustatyti šalies kodą.

Vokalas

1. Pasirinkite [Užraktas] meniu ir nuspauskite d.
2. Nuspauskite d.
Jei norite pasirinkti [Užraktas] parametrus,
įveskite slaptažodį. Įveskite slaptažodį ir
paspauskite b ENTER. Įveskite jį dar kartą
ir nuspauskite b ENTER. Jei suklydote prieš
nuspausdami b ENTER. nuspauskite CLEAR.
3. Pirmą simbolį pasirinkite naudodami w/s
mygtukus.
4. Nuspauskite d ir naudodami w/s mygtukus,
pasirinkite antrąjį simbolį.
5. Jei norite patvirtinti šalies kodo pasirinkimą,
nuspauskite b ENTER.

Apribojimai
Blokuoja apribotų DVD bylų atkūrimą pagal jų turinį.
Ne visus diskus galima apriboti.
1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Apribojimas] ir
nuspauskite d.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite b ENTER.
3. Naudodami w/s mygtukus, pasirinkite
apribojimo lygį nuo 1 iki 8.
[Apribojimas 1-8]
Pirmo lygio apribojimas (1) pasižymi
griežčiausiais apribojimais, o aštunto lygio (8) –
silpniausiais.
[Atblokuoti]
Jeigy pasirenkate atrakinti, tėvų kontrolės
funkcija išjungiama, o kompaktinis diskas yra
atkuriamas be jokių apribojimų.
4. Jei norite patvirtinti apribojimpo lygio
pasirinkimą, nuspauskite b ENTER.

3
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Norėdami įtraukti karaoke signalus į įprastą stereo
režimą, pasirinkite [Įjungta].
Šią funkciją galima pasirinkti tik daugiakanaliuose
karaoke DVD grotuvuose.
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Slaptažodis

KITA

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.
1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Slaptažodis] ir
nuspauskite d.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite b ENTER.

3
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Norėdami pakeisti slaptažodį, ir kuomet [keisti]
pasirinkimas yra paryškintas, nuspauskite b
ENTER. Įveskite slaptažodį ir paspauskite b
ENTER. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui
nuspauskite b ENTER.
3. Jei norite išeiti iš meniu, nuspauskite SETUP.

,,Pastaba

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti
atliekant šiuos veiksmus:
1. Norėdami iškviesti nustatymų meniu
[Nustatymų], nuspauskite SETUP.
2. Įveskite šešiaženklį kodą „210499“ ir
nuspauskite b ENTER. Slaptažodis ištrintas.

Šalies kodas
Įveskite šalies, kurios standartai buvo panaudoti
„DVD Video“ kompaktiniam diskui apriboti, kodą
remiantis kodų sąrašu, pateiktu 37 psl.
1. [Užraktas] meniu pasirinkite [Šalies kodas] ir
nuspauskite d.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite b ENTER.
3. Pirmą simbolį pasirinkite naudodami w/s
mygtukus.
4. Nuspauskite d ir naudodami w/s mygtukus,
pasirinkite antrąjį simbolį.
5. Jei norite patvirtinti šalies kodo pasirinkimą,
nuspauskite b ENTER.

DivX(R) registracija
APIE „DIVX VIDEO“: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo
formatas, sukuriamas DivX, LLC, Rovi korporacijos
dukterinėse kompanijose. Tai yra oficialus "DivX"
įmonės patvirtintas prietaisas, galintis atkurti DivX
formato vaizdo įrašus. Norėdami sužinoti daugiau
informacijos apie programinės įrangos įrankius,
galinčius konvertuoti turimas bylas į DovX formatą,
apsilankykite divx.com.
APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ FILMUS: Norint žiūrėti
įsigytus „DivX“ (VOD) filmus, šį „DivX Certified®“
prietaisą būtina užregistruoti. Registracijos kodas
nurodytas prietaiso nustatymų meniu, „DivX VOD“
dalyje. Daugiau informacijos, kaip atlikti registraciją,
pateikiama adresu „vod.divx.com“.

,,Pastaba

Visus filmus, atsisiųstus iš „DivX® VOD“,
pasinaudojant prietaiso registracijos kodu,
galima atkurti šiuo grotuvu.
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Pagrindinės funkcijos
Kompaktinio disko / USB
prietaiso valdymas
1. Nuspausdami Disc tray, įdėkite diską arba
prijunkite USB prietaisą į USB prievadą.
2. Spausdami FUNCTION ant nuotolinio valdymo
pulto arba F - ant prietaiso, pasirinkite DVD/CD
arba USB funkciją.
3. Spausdami w/s/a/d mygtukus,
pasirinkite pageidaujamą atkurti bylą (ar takelį/
pavadinimą).

,,Pastaba

yy Įdėjus AUDIO kompaktinį diską bei DVDROM kompaktinius diskus, atkūrimas
pradedamas automatiškai.
yy Grotuvas atkuria tik tas muzikines bylas,
kurios yra USB laikmenoje ar kompaktiniame
diske.(išskyrus katalogus)

Atlikite

Sustabdyti

Ant nuotolinio valdymo pulto
nuspauskite Z arba I - ant
prietaiso.

Atkurti

Ant nuotolinio valdymo pulto
nuspauskite z MONO/
STEREO arba T - ant
prietaiso.

Pauzė

Atkūrimo metu, ant nuotolinio
valdymo pulto nuspauskite M
arba T - ant prietaiso.

Atkūrimo
režimas kadras
po kadro

Norėdami pasirinkti kadras
po kadro atkūrimo režimą,
pakartotinai spauskite M ant
nuotolinio valdymo pulto arba
T - ant prietaiso .
(tik DVD, DivX)

Atkūrimo metu paspauskite
C/V ir pereikite prie
Pereiti prie
sekančio skyriaus / takelio / bylos
sekančio arba arba grįžkite į atkuriamo skyriaus
ankstesnio
/ takelio / bylos pradžią.
skyriaus / takelio Jeigu norite grįžti prie ankstesnio
/ bylos
skyriaus / takelio / bylos, du
kartus nuspauskite C .

Surasti
atitinkamą vietą
atkuriant bylą
didesniu greičių
į priekį arba
atgal

Atkūrimo metu, norėdami
pasirinkti atitinkamą nuskaitymo
greitį, nuspauskite ir pakartotinai
laikykite c/v mygtuką
ant nuotolinio valdymo pulto
arba Y/U - ant prietaiso
valdymo skydo.
Norėdami nustatyti įprastą
atkūrimo greitį, ant nuotolinio
valdymo pulto nuspauskite z
MONO/STEREO arba T - ant
prietaiso.

Nuspauskite REPEAT mygtuką
kelis kartus ir atkuriamas
Atkurti kartojimo
titras, skyrius arba takelis bus
arba atsitiktinio
atkuriamas kartojimo arba
parinkimo
atsitiktinio parinkimo režimu.
režimu
- Atsitiktinio parinkimo atkūrimo
režimas: tik muzikinėms byloms.
Sumažinti
atkūrimo greitį

Sustabdžius atkūrimo procesą,
nuspauskite c/v ir
pasirinkite pageidaujamą greitį.
(tik DVD)

4
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yy Atkurdami kompaktinį diską arba kietąjį
diską su USB jungtimi, kuriuose yra įrašytos
DivX, MP3/ WMA ir JPEG bylos, paspaudę
MENU mygtuką, galite pasirinkti bylų, kurias
norite atkurti, meniu.

Norėdami
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Kitos funkcijos
Disko informacijos rodymas
ekrane
Informaciją apie atkuriamą diską galima peržiūrėti
ekrane.
1. Norėdami matyti įvairią atkūrimo informaciją,
nuspauskite DISPLAY.
Ekrane rodomi parametrai varyjuoja
priklausomai nuo disko tipo ir atkūrimo būklės.

4

2. Parametrą galite pasirinkti nuspausdami w/s,
o jį pakeisti ar pasirinkti - nuspausdami a/d.

Valdymas

Titulinis segmentas – A
 tkuriamo titulinio
segmento numeris
/ bendras titulinių
segmentų skaičius.
Skyrius – Atkuriamo skyriaus numeris / bendras
skyrių skaičius.
Laikas – Praėjęs atkūrimo laikas.
Pasirinktas atkuriamų titulinių
segmentų/bylų bendras laikas.
Garsas – Pasirinkta garso kalba ar kanalas.
Subtitrai – Pasirinkti subtitrai.
Kampas – Pasirinktas kampas/bendras kampų
skaičius.
Garsas – Pasirinkto garso režimas.

,,Pastaba

Jei per keletą sekundžių nenuspausite jokio
mygtuko, vaizdas ekrane dings.

DVD meniu pasirinkimas
r
Atkuriant DVD kompaktinį diską, kuriame gali
būti keli meniu pasirinkimai, naudodami MENU
mygtuką, galite pasirinkti pageidaujamą meniu.
1. Nuspauskite MENU.
Ekrane rodomas disko meniu.
2. Naudodami w/s/a/d mygtukus, pasirinkite
meniu parametrą.
3. Norėdami patvirtinti, nuspauskite b ENTER.

DVD titulinio segmento
pasirinkimas
r
Atkuriant DVD kompaktinį diską, kuriame gali būti
keli titulinių segmentų pasirinkimai, naudodami
TITLE mygtuką, galite pasirinkti pageidaujamą
titulinį segmentą.
1. Nuspauskite TITLE.
Ekrane rodomas titulinio segmento meniu.
2. Naudodami w/s/a/d mygtukus, pasirinkite
meniu parametrą.
3. Norėdami patvirtinti, nuspauskite b ENTER.

Subtitrų kalbos pasirinkimas
ry
Atkuriant diską, kelis kartus nuspauskite S-TITLE ir
pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.

1,5 karto greitesnis atkūrimo
režimas
r
1,5 greitis leidžia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis
garso greičiau nei pasirinkus įprastą disko atkūrimo
režimą.
1. Norėdami pasirinkti 1,5 x spartesnį atkūrimo
greitį, atkūrimo metu nuspauskite Press z
MONO/STEREO ant nuotolinio valdymo pulto
arba T - prietaiso . Ekrane pasirodys užrašas
“dX1.5”.
2. Norėdami išeiti, ant nuotolinio valdymo pulto
nuspauskite z MONO/STEREO arba T ant prietaiso.
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Atkūrimo pasirinkimas nuo
pasirinkto laiko

Nuosavos programos kūrimas

ry

Išdėstant kompaktiniame diske įrašytų dainų tvarką,
galite savo nustatyta tvarka atkurti disko turinį.
Programa ištrinama kai išimamas kompaktinis diskas
iš prietaiso.

Jeigu norite atkurti byką ar titulinį segmentą nuo
pasirinkto laiko vietos:
1. Atkūrimo metu nuspauskite DISPLAY.
2. Norėdami pasirinkti laikrodžio piktogramą,
nuspauskite w/s ir ekrane pasirodys „--:--:--“.
3. Įveskite norimą pradžios laiką: valandas, minutes
ir sekundes iš kairės į dešinę. Jei suklydote,
norėdami įtrinti įvestą skaičių, nuspauskite
CLEAR. Po to, įveskite taisyklingus skaičius.
Pavyzdžiui, jeigu norite nustatyti sceną,
prasidedančią 1 val. 10 min ir 20 s, įveskite
"11020".

Paskutinės scenos atmintis
r
Šis prietaisas įsimena paskutinę pastarojo atkuriamo
disko sceną. Paskutinė scena lieka atmintyje net
jei ištraukiate diską iš prietaiso ar jį išjungsite.
Įdėjus diską, kurio scena buvo įsiminta, ji atkuriama
automatiškai.

Simbolio, nustatyto rodyti
DivX® subtirtus taisyklingai,
keitimas - pasirinktinai
y
Atkūrimo metu, jeigu ekrane subtitrai yra rodomi
netaisyklingai, nuspauskite ir apytiksliai 3 s
palaikykite S-TITLE ant nuotolinio valdymo pulto,
po to, nuspauskite S-TITLE ir pasirinkite kitą kalbos
kodą, kol subtitrai ekrane bus rodomi taisyklingai.

,,Pastaba

Jei per 10 sekundžių nenuspausite jokio
mygtuko, kalbos kodas dings iš ekrano.

1. Pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą, po to,
nuspauskite PROG./MEMO. arba pasirinkite
“#” ir b ENTER, jeigu norite įtraukti kitą
muzikos bylą į programos sąrašą.
2. Norėdami pridėti visus kompaktiniame diske
esančia muzikines bylas, pasirinkite “^“, po to
nuspauskite b ENTER.
3. Pasirinkite muzikos įrašą iš programos sąrašo,
po to, nuspauskite b ENTER ir pradėkite
programos atkūrimą.
4. Norėdami iš programos sąrašo pašalinti
muzikinę bylą, pasirinkite pageidaujamą bylą ir
nuspauskite CLEAR arba “-“ piktogramą bei
nuspauskite b ENTER. Norėdami ištrinti visas
muzikines bylas iš programos, pasirinkite “=“,
po to, nuspauskite b ENTER.

,,Pastaba

Programa yra taip pat ištrinama išėmus
kompaktinį diską arba USB prietaisą, po to,
prietaisas yra išjungiamas arba perjungiama
kita funkcija.
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4. Norėdami patvirtinti, nuspauskite b ENTER.
Diskas pradedamas atkurti nuo nustatyto laiko.

u
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Foto bylų peržiūrėjimas

Laikinas garso išjungimas

i

Norėdami užtildyti garsą, nuspauskite MUTE@
ant nuotolinio valdymo pulto.

Šiuo prietaisu galima peržiūrėti nuotraukų bylas.
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1. Spausdami FUNCTION ant nuotolinio valdymo
pulto arba F - ant prietaiso, pasirinkite DVD/CD
arba USB funkciją.

Garsą galima užtildyti, pavyzdžiui, norint atsiliepti
į telefono skambutį. Ekrane bus rodomas “q”
ženklas.

2. Norėdami pasirinkti katalogą, naudokite w/s
mygtukus, po to, nuspauskite b ENTER.
Ekrane rodomas bylų sąrašas.
Jeigu iš bylų sąrašo norite grįžtį į ankstesnį
katalogų sąrašą, spauskite w/s mygtukus
ant nuotolinio valdymo pulto ir pažymėkite
pageidaujamą pasirinkimą nuspausdami g... ir
nuspauskite b ENTER.

Norėdami atšaukti MUTE funkciją, dar kartą
nuspauskite MUTE@ arba nustatykite garso lygį
spausdami VOL(+/-).

Valdymas

3. Jeigu norite peržiūrėti konkrečią bylą,
nuspauskite w/s ir pažymėkite atitinkamą
bylą ir nuspauskite b ENTER arba nuspauskite
z MONO/STEREO ant nuotolinio valdymo
pulto arba T ant prietaiso. Bylos peržiūros
metu, norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
nuspauskiteZ and nuotolinio valdymo pulto
arba I ant prietaiso. (JPEG meniu)

Ekrano užsklanda
Sustabdžius kompaktinio disko atkūrimą, po 5
minučių įsijungs ekrano užsklanda.

Sistemos pasirinkimas pasirinktinai
Privalote parinkti televizoriui tinkamą sistemos
režimą. Jei “NO DISC” užrašas rodomas ekrane,
nuspauskite ir palaikykite M mygtuką nuotolinio
valdymo pulte ilgiau nei penkias sekundes ir
pasirinkite atitinkamą sistemą. (AUTO/ PAL/ NTSC)

FOTO bylų peržiūrėjimas
skaidrių rodymo režimu

Bylos informacijos rodymas
(ID3 TAG)

i

Keliskart paspaudę DISPLAY mygtuką galite
peržiūrėti tik MP3 bylų, įrašytų diskuose, ID3 TAG
informaciją.

1. Norėdami pažymėti, spauskite w/s/a/
) piktogramą, po to, norėdami pradėti
d(
skaidrių rodymą, nuspauskite b ENTER.
2. Pažymėjus (
) piktogramą, skaidrių rodymo
greitį galite padidinti nuspausdami a/d.
Apie pagalbos menių skaidrių rodymui.
Meniu

Mygtukai

Funkcija

w/s

Atvaizdo
pozicijos
keitimas.

a/d
Prev./ Next

a/d

Perėjimas prie
kitos bylos.

x
Close

x BACK

Grįžimas į
meniu.

b
Hide

b ENTER

Pagalbos meniu
paslėpimas.
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Laikrodžio nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite bent 2 s nuspaudę CLOCK mygtuką.
3. Spausdami C/V ant nuotolinio valdymo
pulto arba Y/U - ant prietaiso, pasirinkite
laiko režimą.
- AM 12:00 (kad rodytų AM ir PM laiką) arba 0:00
(24 valandų režimą)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, nuspauskite
SET/RDS.
5. Spausdami C/V ant nuotolinio valdymo
pulto arba Y/U ant prietaiso, nustatykite
valandas.
6. Nuspauskite SET/RDS.

8. Nuspauskite SET/RDS.

Grotuvo, kaip žadintuvo,
naudojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nuspauskite TIMER. Pradeda mirksėti kiekviena
funkcija.
3. Kuomet rodoma pageidaujama funkcija,
nuspauskite SET/RDS.
4. Ekrane rodomas užrašas „ON TIME“ (įjungimo
laikas). Tai yra pageidaujamas prietaiso
įsijungimo laikas. Norėdami keisti valandų ir
minučių nustatymus, spauskite C/V ant
nuotolinio valdymo pulto arba Y/U ant
prietaiso ir norėdami išsaugoti, nuspauskite
SET/RDS.
5. Bus rodoma „OFF TIME“ (išjungimo laikas). Tai yra
pageidaujamas prietaiso išsijungimo laikas.
6. Norėdami keisti valandų ir minučių nustatymus,
spauskite C/V ant nuotolinio valdymo
pulto arba Y/U ant prietaiso ir norėdami
išsaugoti, nuspauskite SET/RDS.
7. Norėdami keisti garso lygio nustatymus,
spauskite C/V ant nuotolinio valdymo
pulto arba Y/U ant prietaiso ir norėdami
išsaugoti, nuspauskite SET/RDS.
8. Žadintuvo nustatymus galite reguliuoti
nuspausdami TIMER mygtuką.
- Įjungimas: Žadintuvo funkcija įjungta bei galite
patikrinti žadintuvo nustatymus.

,,Pastaba

•• Nustačius laikrodžio funkciją, galite nustatyti
žadintuvą.
	
laikrodį, galite patikrinti laiko
yy Nustačius
nustatymus nuspausdami CLOCK mygtuką,
net ir tuo atveju, jeigu prietaisas yra
išjungtas.
	
žadintuvą, galite patikrinti
yy Nustačius
nustatymus nuspausdami TIMER mygtuką,
net ir tuo atveju, jeigu prietaisas yra
išjungtas.
•• Jeigu žadintuvo garso šaltiniui pasirenkate
DVD/CD režimą, o kompaktinių diskų
dėkle įdėtas DVD/DivX kompaktinis diskas,
žadintuvo garso šaltinis automatiškai
perjungiamas į radijo režimą.
•• Jeigu žadintuvo garso šaltiniui pasirenkate
daugiafunkcinį USB prietaisą, žadintuvo
garso šaltinis yra automatiškai perjungiamas
į radijo TUNER režimą.

4
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7. Spausdami C/V ant nuotolinio valdymo
pulto arba Y/U ant prietaiso, nustatykite
minutes.

- Išjungimas: Žadintuvo funkcija išjungta, galite
patikrinti „TIMEROFF“ pranešimą ekrano lange
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Miego režimo laikmačio
nustatymas
Norėdami pasirinkti atidėjimo laiką tarp 10 ir 180
minučių, po kurio prietaisas išsijungs automatiškai,
nuspauskite SLEEP mygtuką vieną arba kelis kartus.

Radijo stočių klausymasis

Ryškumo reguliatorius

1. Nuspauskite FUNCTION mygtuką ant
nuotolinio valdymo pulto arba F ant prietaiso,
kol ekrane matysite užrašą „FM“.
Įjungiama paskutinį kartą nustatyta radijo stotis.
2. Nuspauskite ir palaikykite TUNING (-/+)
mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba
TUN. (-/+) ant prietaiso apie 2 s, kol pradės
keistis dažnio nustatymai, po to, atleiskite.
Prietaisui nustačius stotį, skenavimas
sustabdomas.
Arba
Nuspauskite TUNING (-/+) mygtuką ant
nuotolinio valdymo pulto arba TUN. (-/+) ant
prietaiso kelis kartus.
3. Spausdami VOL +/- mygtuką kelis kartus,
nustatykite reikiamą garso lygį.

Vieną kartą nuspauskite SLEEP mygtuką. Ekrano
ryškumas sumažės perpus. Norėdami atšaukti, kelis
kartus nuspauskite SLEEP mygtuką.

Radijo stočių nustatymas

Norėdami miego režimo funkciją atšaukti, spauskite
SLEEP mygtuką kelis kartus, kol ekrane bus
pasirodys užrašas „SLEEP 10“ ir po to nuspauskite
dar kartą SLEEP mygtuką.

,,Pastaba

yy Galite patikrinti likusio laiko trukmę iki kol
išsijungs prietaisas.
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Radijo valdymas

yy Paspauskite SLEEP. Ekrano lange pasirodys
likęs laikas.

Valdymas

yy Miego funkcija veiks po ryškumo slopinimo.

Galima išsaugoti iki 50 FM stočių.
Prieš reguliuodami patikrinkite, ar sumažinote garsą.
1. Spauskite FUNCTION mygtuką ant nuotolinio
valdymo pulto arba F ant prietaiso, kol ekrane
matysite užrašą „FM“.
2. Nustatykite pageidaujamą dažnį spausdami
TUNING (-/+) mygtuką ant nuotolinio valdymo
pulto arba TUN. (-/+) ant prietaiso.
3. Nuspaudus PROG./MEMO. ekrane pradės
mirksėti nustatytas numeris.
4. Norėdami pasirinkti iš anksto išsaugotą stoties
numerį, spauskite PRESET (w/s).
5. Nuspauskite PROG./MEMO. Stotis įrašoma į
atmintį.
6. Jei norite įrašyti kitas stotis, pakartokite 2 - 5
veiksmus.
7. Norėdami klausytis iššsaugotų stočių, spauskite
PRESET (w/s).

Išsaugotų stočių ištrynimas
1. Nuspauskite ir 2 s palaikykite PROG./MEMO.
mygtuką. Ekrane pradės mirksėti užrašas „CLEAR“
(ištrinti viską).
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis,
nuspauskite PROG./MEMO..
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Blogo FM signalo gerinimas
Nuspauskite d MONO/STEREO mygtuką ant
nuotolinio valdymo pulto. Taip pakeisite stereo
režimą į mono ir greičiausiai dėl to pagerės
priimamo signalo kokybė.

Informacija apie radijo stotis
FM radijo imtuve įdiegta RDS (radijo duomenų
sistemos) funkcija. Ši funkcija leidžia apžvelgti
informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami
naršyti įvairius duomenų tipus, kelis kartus
nuspauskite SET/RDS.
PS (Programos
pavadinimas)

Ekrane bus rodomas kanalo
pavadinimas.

RT (Radijo
tekstas)

Teksto pranešimą sudaro
speciali informacija iš
transliuojamosios stoties. Šį
tekstą galima slinkti per visą
ekraną.

CT (Laikas
Pasirinkus šią funkciją, rodomas
kontroliuojamas laikas ir data, kuri yra nustatyta
kanalo pagalba) stotyje.
Paspaudę SET/RDS, galite atlikti radijo stočių
paiešką pagal programos tipą. Ekrane bus rodoma
paskutinį kartą naudota PTY. Norėdami pasirinkti
pageidaujamą programos tipą, vieną ar kelis
kartus paspauskite PTY. Nuspauskite TUNING
(-/+) mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto arba
TUN. (-/+) ant prietaiso. Radijo imtuvas paiešką
atliks automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška
sustabdoma.

Supančiojo garso režimo
nustatymai
Šioje sistemoje yra įdiegta keli iš anksto parengti
supančiojo garso variantai. Pageidaujamą garso
režimą galite pasirinkti naudodami 9 SOUND
EFFECT.
Rodomi ekvalaizerio parametrai gali skirtis
priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.
Ekrane

Aprašymas

AUTO EQ

Leidžia nustatyti garso ekvalaizerį
į tokį režimą, kuris yra labiausiai
panašus į tą žanrą, kuris yra
įrašytas MP3 dainų bylų ID3 TAG
aprašyme.

ROCK
POP
CLASSIC

Ši programa sukuria entuziastinę
atmosferą, sukurdama jausmą,
lyg būtumėte tikrame roko, pop
ar klasikos koncerte.

BASS
(BASS BLAST)
BYPASS

Sustiprina diskanto, boso ir
supančiojo garso efektus.
Galite mėgautis iPod garsu ir be
ekvalaizerio nustatymų.

,,Pastaba

Pakeitus įvestį, kartais netgi pakeitus garso
takelį gali prireikti iš naujo nustatyti supančio
garso režimą.
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PTY (Programos Ekrane bus rodomas
tipo atpažinimo programos tipas (pvz., džiazas
funkcija)
ar žinios).

Garso nustatymai
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Pažangios funkcijos
Klausykitės muzikos prijungę
išorinį prietaisą.
Šį įrenginį galima naudoti norint atkurti muziką iš
daugelio rūšių išorinių prietaisų. (Žr. 15 psl.)
1. Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso PORT.IN
lizdo.
2. Nuspausdami (1), įjunkite prietaisą.

4

3. Nuspausdami F ant prietaiso arba FUNCTION
ant nuotolinio valdymo skydo, pasirinkite
funkciją "PORTABLE".
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite jo atkūrimą.

Valdymas

Įrašymas į USB.
Į USB laikmeną galima įrašyti įvairius garso šaltinius.
1. Prijunkite USB įrenginį prie prietaiso.
2. Nuspausdami F ant prietaiso arba FUNCTION
ant nuotolinio valdymo skydo, pasirinkite
funkciją.
Vieno takelio įrašymas - galite įrašyti į USB
laikmeną po to, kai atkursite pageidaujamą bylą.
Visų takelių įrašymas - galite įrašyti į USB
laikmeną sustabdžius.
Programos sąrašo įrašymas - parodžius
programos sąrašą, galite jį įrašyti į USB laikmeną.
(tik AUDIO CD)
3. Įrašymo procesą pradėkite nuspausdami X REC
ant nuotolinio valdymo pulto.
4. Norėdami sustabdyti įrašymo procesą, ant
nuotolinio valdymo pulto nuspauskite Z arba
I - ant prietaiso.

,,Pastaba

yy Įrašymo metu galite patikrinti įrašymo
procentų koeficientą USB įrašymo funkcijai
ekrano lange. (Tik MP3/ WMA CD/ AUDIO
CD)
yy MP3/ WMA įrašymo metu garsas nėra
girdimas.
yy Kai atkūrimo metu sustabdote įrašymo
procesą, byla kuri buvo įrašyta iki to laiko
yra išsaugoma. (tik AUDIO kompaktiniams
diskams).
yy Įrašymo metu neišimkite USB prietaiso
bei neišjunkite grotuvo. Nesilaikant šio
reikalavimo, gali būti įrašoma ne visa byla ir
neištrinama iš kompiuterio.
yy Jeigu USB įrašymo funkcija neveikia, ekrane
rodomi pranešimai "NO USB", "ERROR", "USB
FULL" arba "NO REC".
yy Daugiakortelių skaitytuvai arba išoriniai
kietieji diskai USB įrašymui netinkami.
yy Pasirinkus ilgalaikį įrašymą, byka įrašoma per
2 valandas (apytiksliai 128 MB).
yy Naudojant CD-G diską, USB įrašymo funkcija
neveikia.
yy Negalima įrašyti daugiau nei 999 bylas.
yy Bylos numeris yra išsaugomas automatiškai.
yy Atminties informacija
AUDIO
kompaktinis
diskas

MP3/ WMA

Kitas
šaltinis*

* : RADIJAS, NEŠIOJAMAS PRIETAISAS ir kt.

Darydami kopijuoti draudžiamų duomenų,
įskaitant kompiuterines programas, bylas,
transliacijas ar garsinius įrašus be leidimo, galite
pažeisti autorystes teises ir būti patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn.
Šios įrangos šiam tikslui naudoti negalima.
Būkite atsakingi
Gerbkite kitų autorystės teises
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Gedimų šalinimas
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Gedimų šalinimas
Gedimas

Gedimo šalinimas

Nėra maitinimo.

Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.

Nėra vaizdo.

yy Televizoriuje nustatykite tinkamą vaizdo įvesties režimą, kad vaizdas iš
prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane.
yy Tinkamai prijunkite vaizdo laidus prie televizoriaus ir prietaiso.

yy Pasirinkite tinkamą prietaiso įvesties režimą tam, kad galėtumėte girdėti
garsą, sklindantį iš prietaiso.
Garsas yra silpnas arb jo
y
Prijunkite audio laidus prie terminalų.
y
nėra iš viso.
yy Pakeiskite nauju audio laidu.
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DVD/ CD neatkuriami.

yy Įdėkite diską.
yy Įdėkite kompaktinį diską nukreipdami etiketę ar atspausdintą pusę į viršų.
yy Įveskite slaptažodį arba pakeiskite apribojimų lygį.

Atkuriant DVD arba CD
yy Minkšta šluoste, judesiais į išorę, nuvalykite kompaktinį diską.
kompaktinius diskus,
yy Patraukite prietaisą ir garso kolonėles toliau nuo televizoriaus.
girdimas pašalinis
triukšmas.

yy Patikrinkite antenos jungtį ir sureguliuokite ją.
Negalima tinkamai
nustatyti radijo stočių.

yy Nustatykite radijo stotį rankiniu būdu.
yy Išsaugokite radijo stotis, dėl išsamesnės informacijos, žr. 28 psl.

yy Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į prietaiso jutiklį. Nukreipkite
nuotolinio valdymo pultą į prietaiso jutiklį.
Nuotolinio valdymo
pultas veikia
netinkamai.

yy Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso. Nuotolinio valdymo
pultą naudokite 7 m (23 pėdų) atstumu.
yy Nuotolinio valdymo pulto kelyje yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį.
yy Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementas yra tuščias. Pakeiskite
senus maitinimo elementus naujais.

Gedimų šalinimas

yy Įdėkite atkuriamą kompaktinį diską. (Patikrinkite kompaktinio disko tipą,
spalvų sistemą ir regiono kodą.)
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Specifikacijos
Bendroji dalis
Maitinimo šaltinis

Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.

Energijos sąnaudos

Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.

Bendrasis svoris

2,3 kg

Išoriniai matmenys (P x A x G)

230 x 125 x 243 mm

Darbinė temperatūra

5–35 °C

Oro drėgnumas darbo vietoje

Nuo 5 % iki 85 %

Imtuvas
FM bangų diapazonas

Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas
Galios išvestis

30 W + 30 W

T.H.D

10 %

Įvestys/ išvestys
VIDEO išvestis

1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA lizdas x 1
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KOMPONENTINĖ VIDEO išvestis

Priedas

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinch. neigiamas, RCA lizdas x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V
(p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2

DVD/ CD
Dažnio reagavimas

Nuo 40 Hz iki 20 kHz

Signalo ir triukšmo santykis

70 dB

Dinaminis diapazonas

55 dB

USB
USB versija
Bus maitinimo tiekimas

USB 2,0 arba USB 1,1
DC 5 V

500 mA

iPod/iPhone DC 5 V

1A

Priedas 33

Garsiakalbiai
Tipas

2 takų 2 garsiakalbiai

Tariamoji varža

6Ω

Nominali įvesties galia

30 W

Maks. įvesties galia

60 W

Išoriniai matmenys (P x A x G):

150 x 250 x 170 mm

Grynasis svoris (1EA)

1,74 kg

yy Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.
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Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių
diskų

Prietaiso aptarnavimas

Kompaktinių diskų priežiūra

Transportuojant prietaisą

Jokiu būdu ant kompaktinio disko neklijuokite
popieriaus ar lipniosios juostelės.

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir
pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti
įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį
taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas
Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz.
priemonių vabzdžiams naikinti).
Jei šluostydami paviršių naudosite didelę jėgą,
galite jį pažeisti.
Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso
ilgą laiką.

Įrenginio valymas
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Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai
itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį
sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite
stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio,
nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra
Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias
didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio
lęšio ar disko įrenginio detalės bus nešvarios ar
susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl
išsamesnės informacijos, susisiekite su artimiausiu
įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Kompaktinių diskų laikymas
Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti
atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus
nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos
šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto
automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas
Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio,
benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio
purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.
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Prekių ženklai ir
licencijos

„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos „D“ raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

DVD logotipas yra „DVD format / Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.

Draudžiama kopijuoti, transliuoti, rodyti, transliuoti
per laidą, atkurti viešose vietose ar nuomoti
autorystės teisėmis saugomus duomenis be
atitinkamo leidimo. Šis produktas pasižymi
kopijavimo apsaugos funkcija, kurią sukūrė
Macrovision. Draudžiami kopijuoti signalai yra
įrašomi tik į kai kuriuos kompaktinius diskus. Įrašant
ar atkuriant atvaizdus iš minėtų kompaktinių diskų,
pasigirs triukšmas. Šiame prietaise naudojama
autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo
JAV patentai bei kitos intelektualinės nuosavybės
teisės. Šios technologijos su autoriaus teisių
apsauga naudojimą turi įgalioti bendrovė
Macrovision ir ji yra skirta naudoti namuose bei
kitai ribotai peržiūrai, nebent Macrovision išduoda
atitinkamą leidimą. Draudžiama atlikti atbulinę
inžineriją ar ardyti.
VARTOTOJAI PRIVALO ŽINOTI, JOG VISI
AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA PILNAI
SUDERINAMI SU ŠIUO PRODUKTU IR GALI
SUKELTI ARTEFAKTUS ATVAIZDE. 525 ARBA 625
PREGRESYVAUS NUSKAITYMO ATVAIZDO GEDIMŲ
ATVEJU REKOMENDUOJAMA VARTOTOJUI
PERJUNGTI Į "STANDARTINĖS RAIŠKOS" IŠVESTĮ.
KILUS KLAUSIMAMS DĖL TELEVIZORIAUS
SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS - 525p IR
625p, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO
CENTRU.
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„DivX“®, „DivX Certified“® ir susiję logotipai yra
bendrovės Rovi Corporation ir jos dukterinių
įmonių prekių ženklai ir naudojami pagal
licenciją.

Autorinės teisės
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Kalbų kodai
Remdamiesi šiuo sąrašu, įveskite pageidaujamą kalbą toliau pateiktiems pradiniams nustatymams: Audio
diskas, subtitrų diskas, disko meniu.
Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Afar

6565

Prancūzų

7082

Lietuvių

7684

Sindi

8368

Būrų

6570

Fryzų

7089

Makedoniečių

7775

Sinhalų

8373

Albanų

8381

Galilėjos

7176

Malagasių

7771

Slovakų

8375

Amharic

6577

Gruzinų

7565

Malajų

7783

Slovėnų

8376

Arabų

6582

Vokiečių

6869

Malajalamų

7776

Ispanų

6983

Armėnų

7289

Graikų

6976

Maorių

7773

Sudaniečių

8385

Asamių

6583

Grenlandijos

7576

Marati

7782

Suahili

8387

Aimara

6588

Guarani

7178

Moldavų

7779

Švedų

8386

Azerbaidžaniečių 6590

Gujarati

7185

Mongolų

7778

Tagalog

8476

Baškirų

6665

Hausa

7265

Nauru

7865

Tadžikų

8471

Baskų

6985

Žydų

7387

Nepalo

7869

Tamilų

8465

Bengalų

6678

Hindi

7273

Norvegų

7879

Telugų

8469

Butano

6890

Vengrų

7285

Oriya

7982

Tajų

8472

Biharo

6672

Islandų

7383

Panjabi

8065

Tongos

8479

Bretonų

6682

Indoneziečių

7378

Pashto, Pushto

8083

Turkų

8482
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Bulgarų

6671

Interlingua

7365

Persų

7065

Turkmėnų

8475
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Birmiečių

7789

Airių

7165

Lenkų

8076

Tvi

8487

Baltarusių

6669

Italų

7384

Portugalų

8084

Ukrainiečių

8575

Kinų

9072

Japonų

7465

Kečųjų

8185

Urdu

8582

Kroatų

7282

Kanados

7578

Rhaeto-romanų

8277

Uzbekų

8590

Čekų

6783

Kašmyriečių

7583

Rumunų

8279

Vietnamiečių

8673

Danų

6865

Kazachų

7575

Rusų

8285

Volapiukų

8679
6789

Olandų

7876

Kirgizų

7589

Samoa

8377

Valų

Anglų

6978

Korėjiečių

7579

Sanskrito

8365

Volof

8779

Esperanto

6979

Kurdų

7585

Škotijos Gėlų

7168

Čhosa

8872

Estų

6984

Laosiečių

7679

Serbų

8382

Jidiš

7473

Farerų

7079

Lotynų

7665

Serbų-Kroatų

8372

Joruba

8979

Fidžio

7074

Latvių

7686

Šona

8378

Zulu

9085

Suomių

7073

Lingalos

7678
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Sričių kodai
Pasirinkite šalies kodą iš sąrašo.
Šalis

Kodas Šalis

Kodas Šalis

Kodas Šalis

Kodas

Afganistanas

AF Fidžio

FJ Monakas

MC Singapūras

SG

Argentina

AR Suomija

FI Mongolija

MN Slovakija

SK

Australija

AU Prancūzija

FR Marokas

MA Slovėnija

Austrija

AT Vokietija

DE Nepalas

NP Pietų Afrika

ZA

Belgija

BE Didžioji Britanija

GB Olandija

NL Pietų Korėja

KR

Butanas

BT Graikija

GR Antilai

AN Ispanija

ES

Bolivija

BO Grenlandija

GL Naujoji Zelandija

NZ Šri Lanka

LK

Brazilija

BR Honkongas

HK Nigerija

NG Švedija

SE

Kambodža

KH Vengrija

HU Norvegija

Kanada

CA Indija

IN Omanas

Čilė

CL Indonezija

ID Pakistanas

PK Tailandas

Kinija

CN Izraelis

IL Panama

PA Turkija

TR

Kolumbija

CO Italija

IT Paragvajus

PY Uganda

UG

Kongas

CG Jamaika

JM Filipinai

PH Ukraina

UA

Kosta Rika

CR Japonija

JP Lenkija

PL JAV

US

Kroatija

HR Kenija

KE Portugalija

PT Urugvajus

UY

Čekijos Respublika

CZ Kuveitas

RO Uzbekistanas

UZ

Danija

DK Libija

Ekvadoras

EC Liuksemburgas

KW Rumunija

Egiptas

EG Malaizija

Salvadoras

SV Maldyvai

MY Saudo Arabija
MV Senegalas

Etiopija

ET Meksika

MX

NO Šveicarija

CH

OM Taivanis

TW
TH

Vietnamas

VN

RU Zimbabvė
SA

ZW

SN
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LY Rusijos
LU Federacija

SI

