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Kodune helisüsteem

HOIATUS

ETTEVAATUST!
Optiliste seadmete kasutamine selle
tootega suurendab ohtu silmadele.

Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega
muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele või selle
lähedusse lahtise leegiga esemeid
(nt põlevaid küünlaid).
Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks
ärge asetage seadme lähedusse
tilkuvaid või pritsivaid esemeid
ega seadmele vedelikega täidetud
anumaid, näiteks vaase.

Kasutusjuhend

Seade on klassi 1. klassi lasertoode. See
märgistus paikneb seadme tagaküljel.
Teatis klientidele: järgmine teave
kehtib ainult seadmetele, mida
müüakse riikides, kus kehtivad EL-i
direktiivid.
Selle toote on valmistanud
Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
või see on valmistatud ettevõtte
tellimusel. Päringud seoses toote
ühilduvusega Euroopa Liidu
õigusaktidega võite esitada
volitatud esindajale aadressil
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Hooldus- või garantiiprobleemide
korral võtke ühendust aadressil,
mille leiate eraldi hooldus- või
garantiidokumentidest.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta,
nagu raamaturiiul või integreeritud
kapp.
Kuna põhipistikut kasutatakse
seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks, ühendage seade
hõlpsasti juurdepääsetavasse
vahelduvvoolupessa. Kui märkate
seadme töös hälbeid, eemaldage
toitepistik kohe vahelduvvoolupesast.
Ärge jätke patareisid või sisestatud
patareidega seadet liigse kuumuse,
näiteks päikesepaiste või tule, kätte.
Seade on ühendatud
vooluvõrguga seni, kuni see pole
vahelduvvoolupesast eemaldatud,
isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ainult
Euroopa

Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine
(kehtib Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil
näitab, et seda toodet ei tohi
olmejäätmetena käidelda. See tuleb
viia spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
selle toote ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, läheduses
asuva jäätmekäitluspunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.
Kasutatavad tarvikud: kaugjuhtimispult

Kasutatud patareide
utiliseerimine (kehtib
Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil viitab,
et toote komplekti kuuluvat patareid
ei tohi käidelda olmejäätmena.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit
kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline
sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat
või 0,004% tina.
Tagades akude reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi,
mis võivad tekkida aku vale käitlemise
tõttu. Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse
tõttu alalist ühendust akuga, tohib
akut vahetada vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige toode kasutusea
lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake
jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud akudele
kohaselt.
Toote või patareide taastöötlemise
kohta täpsema teabe saamiseks võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse,
läheduses asuva jäätmekäitluspunkti
või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Teave selle juhendi kohta
 Väljendit „DVD” kasutatakse
üldterminina DVD VIDEO, DVD-R-i,
DVD-RW, DVD+R-i või DVD+RW kohta
 CD-R-i või CD-RW kohta kasutatakse
mõnikord väljendit „andme-CD”.
 DVD-R-i, DVD-RW, DVD+R-i või
DVD+RW kohta kasutatakse mõnikord
väljendit „andme-DVD”.
 Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi
kasutamist kaugjuhtimispuldiga.
Samu toiminguid saab teha seadmel
olevate nuppude abil, millel on
samad või sarnased nimed.

©2013 Sony Corporation

Esitatavad plaadid
DVD

CD

2

EE

CMT-S40D

Märkus DualDiscide kohta
DualDisc on kahepoolne plaat, mis
ühendab ühele poolele salvestatud
DVD-materjali teisel poolel oleva
digitaalse helimaterjaliga. Kuna plaadi
helimaterjali pool ei vasta
CD-standardile, ei ole taasesitus sellel
tootel garanteeritud.

DVD-video
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD-DA (muusika-CD)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD

Märkus DVD taasesitustoimingute
kohta
Tarkvaratootjad võivad olla osa DVD
taasesitustoiminguid tahtlikult piiranud.
Kuna antud seade esitab DVD-sid
vastavalt plaadi sisule, ei pruugi kõik
taasesitusfunktsioonid saadaval olla.

* Kui plaadid pole õigesti lõpetatud,
siis neid ei taasesitata. Lisateavet
vaadake salvestusseadmega kaasas
olevast kasutusjuhendist.
Plaadid, mida ei saa esitada
 Blu-ray-plaadid
 HD DVD-d
 DVD-RAM-id
 DVD Audio plaadid
 PHOTO CD-d
 Super Audio CD-d
 CD-ekstrate andmerajad
 DualDiscide helimaterjaliga pool
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
VR-režiimis (videosalvestusrežiimis)
 CPRM-iga (salvestatavate
andmekandjate sisu kaitse) ühilduv
DVD-R/RW sisuga, millel on tähis
„Copy once” (ühekordne
kopeerimine).
Autoriõiguste tehnoloogia
kodeeringuga muusikaplaadid
Toode on mõeldud CD-standardile
vastavate plaatide taasesituseks.
Viimasel ajal on mõned plaadifirmad
turule toonud mitmeid autoriõiguste
tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaate. Pange tähele, et nende
hulgas on plaate, mis ei vasta
CD-standardile ja ei pruugi seetõttu
selle tootega esitatavad olla.

Märkus kahekihiliste DVD-de kohta
Kihtide vahetumisel võib pildi ja heli
taasesitus hetkeks katkeda.
Piirkonnakood (ainult DVD-video)
Teie seadme puhul on piirkonnakood
trükitud tagaküljele ja see taasesitab
ainult sama piirkonnakoodiga või
märkega
.
Märkus mitmekordse
salvestusvõimalusega plaatide kohta
Süsteem saab esitada plaate, mis on
loodud mitme seansi käigus, kui
seansid on salvestatud samas
vormingus kui esimene seanss.
Kui seanss salvestatakse teises
vormingus, ei saa seda seanssi ja
sellele järgnevaid taasesitada.
Pange tähele, et isegi kui seansid
on salvestatud samas vormingus,
ei pruugita mõningaid seansse
taasesitada.

Video

Laiendid

Xvid-video

„.avi”

Muusika

Failivorming

Laiendid

MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”
Layer 3)1)
WMA2)

„.wma”

Foto

Failivorming

Laiendid

JPEG

„.jpg” või „.jpeg”

1)
2)

Vormingut MP3 PRO ei toetata.
Vorminguid WMA DRM, WMA
Lossless ja WMA PRO ei toetata.

 Kui süsteem on välja lülitatud

Vajutage nuppu
DISPLAY .
Kell kuvatakse ligikaudu
kaheksaks sekundiks.

 Kui süsteem on sisse lülitatud

Vajutage nuppu TIME . Kell kuvatakse
ligikaudu kaheksaks sekundiks.

Teleriga ühendamine
Ühendage teleri videosisendi pistik
seadme pesaga VIDEO OUT, kasutades
kaasasolevat videojuhet.

Kella seadistamine
1
2

3
4

Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks / .
Vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
kellarežiimi valimiseks nuppu
ANGLE/TIMER MENU .
Kui ekraanil kuvatakse „SELECT”,
vajutage korduvalt nuppu
/ , et valida „CLOCK”,
seejärel vajutage nuppu
(Sisesta) .
Tundide määramiseks vajutage
nuppu / , seejärel
.
nuppu

1
2

Ühendage toitejuhe pistikupessa.

3

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et lülitada
funktsioon suvandile DVD/CD.
Kui laaditud on plaat automaatse
taasesituse funktsiooniga, algab
taasesitus automaatselt.
Taasesituse peatamiseks vajutage
nuppu   kaks korda.

4



Seade



Nupp  (aegluubis esitamine
edasisuunas).
Vajutage peatatud režiimis
aegluubis vaatamiseks.



Nupp PRESET +/
Vajutage eelhäälestatud
raadiojaama valimiseks.



Kaugjuhtimispult:
nupp
(Sisesta)
Vajutage seadete sisestamiseks/
kinnitamiseks.





Seade: juhtnupp VOLUME
Keerake helitugevuse
reguleerimiseks.
Kaugjuhtimispult:
nupp VOLUME +/
Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks.



MIC (mikrofonipesa)
Sellesse pessa saate ühendada
mikrofoni.



(USB-port)
Sellesse porti saate ühendada
USB-seadme. Kui ühendatud
seadmel on laetav aku ja süsteem
on sisse lülitatud,
laeb süsteem akut.

Nupp ECHO
Vajutage kajataseme
reguleerimiseks.
Nupp MIC LEVEL
Vajutage mikrofoni helitugevuse
reguleerimiseks.

Kaugjuhtimispult: Nupp ///
Vajutage või nihutage kursorit
üksuse valimiseks.

Seade: nupp ENTER

Euroopa kliendid:
http://support.sony-europe.com/
Ladina-Ameerika kliendid:
http://esupport.sony.com/LA
Teiste riikide/piirkondade kliendid:
http://www.sony-asia.com/support
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Nupp TIME
Vajutage taasesituse ajal ajateabe
kuvamiseks või vahetamiseks.
Nupp DIMMER
Vajutage seadme ekraani heleduse
muutmiseks. Nupu korduval
vajutamisel muutub heledus kahe
astme võrra (heledamaks/
tumedamaks).
Nupp ANGLE/TIMER MENU
 Vajutage kaamera vaatenurkade
vahetamiseks, kui DVD-videol on
salvestamisel kasutatud
erinevaid vaatenurki.
 Vajutage esitustaimeri
määramiseks. Vt ka nupu
SHIFT  kirjeldust.
Nupp  DVD MENU
 Vajutage DVD-video taasesituse
ajal DVD menüü avamiseks või
sulgemiseks.
 Vajutage eelmisele ekraanile
naasmiseks, kui teleriekraanil
on avatud kausta-/faililoend.
Nupp MUTING
Vajutage heli vaigistamiseks või
vaigistuse tühistamiseks.












FM-i juheantenn
(pikendatud horisontaalselt)







Paremasse kõlarisse
Vasakusse kõlarisse
Kõlari juhe (punane/)
Kõlari juhe (must/)
Pistikupessa

Märkused kaugjuhtimispuldi
kasutamise kohta

 Tavalise kasutamise korral peaks
patarei vastu pidama umbes kuus
kuud.
 Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul, eemaldage
patarei, et vältida selle lekkimisest
ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

 Antenn

8

Vajutage korduvalt nuppu / ,
et valida suvandi [SCREEN]
(Ekraan) seaded, seejärel vajutage
.
nuppu

 Kõlarid

Antenni paigaldamisel leidke asukoht
ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea.
Hoidke antenn müra vältimiseks
kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest
eemal.

Ühendage kõlarijuhtmed.
 Toide

Ühendage toitejuhe pistikupessa.

 Pesad AUDIO IN ja VIDEO OUT

AUDIO IN:
välise helikomponendi ühendamiseks.
VIDEO OUT:
teleri või projektori videosisendi pistiku
ühendamiseks.

8

Osad ja juhtnupud



Kaugjuhtimispult

Vajutage korduvalt nuppu / ,
et valida [TV System]
(Telerisüsteem), seejärel vajutage
.
nuppu

Seade: nupp  (Lõpeta)/CANCEL

Vajutage korduvalt nuppu / ,
et valida [PAL], [NTSC] või [Auto],
.
seejärel vajutage nuppu

Kaugjuhtimispult:
nupp  (Lõpeta)
 Vajutage üks kord taasesituse
lõpetamiseks ja lõpetuskoha
meeldejätmiseks (jätkamiskoht).
Pärast seda vajutage lõpetatud
kohast taasesituse jätkamiseks
nuppu  (või seadmel ).
Kui soovite alustada taasesitust
esimesest loost/pealkirjast/
peatükist vms, vajutage kaks
korda nuppu 
(või seadmel /CANCEL),
seejärel vajutage nuppu 
(või seadmel ).
 Vajutage raadiosageduste
otsimisel automaatse
häälestamise tühistamiseks.

Seadistusmenüü väljalülitamiseks
vajutage nuppu SETUP .

Märkus

Teleriekraani kuva võib pärast
ülalkirjeldatud viisil värvisüsteemi
muutmist olla hetkeks häiritud.

Vajutage lõpetatud režiimis
nuppu SETUP .
Kuvatakse seadistusmenüü.

Nupp SHIFT
Vajutage ja hoidke all roosade
nuppude (numbrinupud, SLEEP 
ja TIMER MENU ) kasutamiseks.



Nupp SETUP
Vajutage seadistusmenüü
avamiseks või sulgemiseks.
Nupp DVD TOP MENU
 Vajutage DVD esitamisel DVD
ülamenüü avamiseks.
 Vajutage PBC-funktsiooni
(taasesituse juhtimine) sisse-või
väljalülitamiseks, kui esitate
video-CD-d PBC-funktsiooniga.

Nupp ZOOM
Vajutage kuvatava pildi sisse- või
väljasuumimiseks DVD-video,
video-CD, Xvid-video või JPEG-pildi
kuvamisel. Pilti saate valitud
suurendusastmel üles, alla,
vasakule või paremale kerida,
vajutades nuppe /// .
Nupp PROGRAM
Vajutage CD-DA-lugude
programmeerimiseks
programmeeritud esituse jaoks või
raadiojaamade eelhäälestamiseks.

Plaadi esitamine
1
2
3

Nupp REPEAT
Vajutage korduva taasesituse
aktiveerimiseks.

Nupp AUDIO/SLEEP
 Vajutage helisignaali vormingu
valimiseks taasesituse ajal, kui
saadaval on mitu helisignaali
vormingut.
 Vajutage FM-vastuvõturežiimi
(mono või stereo) valimiseks
FM-i stereosaadete kuulamisel.
 Vajutage unetaimeri
määramiseks. Vt ka nupu
SHIFT  kirjeldust.



Nupp BASS BOOST
Vajutage dünaamilisema heli
loomiseks. Korduvalt vajutades
saate efekti sisse või välja lülitada.



Nupp TV INPUT
Vajutage teleri sisendallika
vahetamiseks telerisignaali ja muu
sisendallika vahel.
Pidage meeles, et selle
kaugjuhtimispuldiga saab juhtida
ainult Sony telereid.
Nupp TV / (sees/ootel)
Vajutage teleri sisse- või
väljalülitamiseks.
Pidage meeles, et selle
kaugjuhtimispuldiga saab juhtida
ainult Sony telereid.

Nupp SUBTITLE
Vajutage subtiitrikeele valimiseks,
kui saadaval on mitmes keeles
subtiitrid (nt DVD-videod).

14



Nupp / (sees/ootel)
Vajutage süsteemi sisse- või
väljalülitamiseks.




Kaugjuhtimisandur

1

Vajutage seadmel nuppu  ,
et avada kettasalv.
Pange plaat kettasalve, seejärel
vajutage salve sulgemiseks
seadme nuppu  .
Kettasalve sulgemisel algab
taasesitus automaatselt.
Kui taasesitus automaatselt ei alga,
vajutage nuppu  .

2

3

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida
DVD/CD- või USB-funktsioon.
 DVD/CD: failide taasesitus
plaadilt.
 USB: failide taasesitus
USB-seadmelt.



Seade: nupp TUNE +/
Kaugjuhtimispult:
nupp TUNING +/
Vajutage soovitud jaamale
häälestamiseks.
Seade: nupp / (eelmine/
järgmine)
Kaugjuhtimispult: nupp /
(eelmine/järgmine)
Vajutage loo, faili või peatüki
valimiseks.

(Näide: MP3-plaat)

Vajutage korduvalt nuppu / ,
et valida meediumi tüüp
(muusika/foto/video), seejärel
.
vajutage nuppu

Laadige allikas.

4

 Plaadi puhul

Avage kettasalv, pange plaat salve
ja sulgege see.

 USB-seadme puhul

Ühendage USB-seade
.
USB-porti

4

1
2

Sildiga pool üleval.
Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks nuppu
VOLUME +/ .

USB-seade

15

3

Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks nuppu
VOLUME +/ .

Soovitud kausta esitamine

Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks nuppu
VOLUME +/ .
Teise faili esitamiseks lõpetage
taasesitus ja toimige järgmiselt.

1
2

Soovitud faili esitamine

4

Nupp EQ
Vajutage heliefekti valimiseks.

12

Failide esitamine
plaadilt/USB-seadmelt

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida DVD/
CD-funktsioon.



Nupp FUNCTION
Vajutage funktsiooni valimiseks.

11



Nupp
DISPLAY
Vajutage otsingurežiimi või
praeguse taasesituse teabe
rippmenüü kuvamiseks või
peitmiseks.

Seade: nupp  (Esita/peata)
Kaugjuhtimispult:
nupp  (Esita), nupp  (Peata)
Vajutage taasesituse alustamiseks
või peatamiseks. Peatatud olekust
taasesitusse naasmiseks vajutage
nuppu  (või seadmel ).

Põhiseade

10

Seade: Nupp /



Paigaldage R6-patarei (suurus AA, pole
kaasas), sobitades polaarsused nii,
nagu joonisel näidatud.

Ärge ühendage otse.

Nupp / (tagasi/edasi
kiirkerimine)
Vajutage loos, failis või peatükis
koha leidmiseks.

Nupp  (ava/sule)
Vajutage kettasalve avamiseks
või sulgemiseks.

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta
leiate järgmistelt veebisaitidelt.

Süsteemi turvaline ühendamine

Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks / .

9



7

Vajaduse korral määrake pärast teleri
ühendamist värvisüsteem suvandile
[PAL], [NTSC] või [Auto]. Värvisüsteemi
tehase vaikesäte on Euroopas,
Venemaal, Saudi Araabias ja Argentinas
müüdavate mudelite puhul [PAL],
muude mudelite puhul [NTSC]. Pange
tähele, et värvisüsteemi seadistamise
funktsioon pole Ladina-Ameerikas
(v.a Argentinas) müüdavate mudelite
puhul saadaval.

Teler

Videomakk

6

Värvisüsteemi seadistamine

Videomakiga ühendamine
Ühendage teler ja videomakk video- ja
helijuhtmete abil (pole kaasas)
järgmiselt.

Korrake sama toimingut minutite
määramiseks.
Toitejuhtme eemaldamisel või
elektrikatkestuse korral
lähtestatakse kella seadistused.

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine

7

5

Kui ühendate selle süsteemi ja teleri
vahele videomaki, võib süsteemist
videosignaali vaatamisel esineda
videolekkeid. Ärge ühendage
videomakki selle süsteemi ja teleri
vahele.

4

Selle süsteemiga ühilduvad
USB-seadmed

6

Kella kuvamine

Kinnitage kaasasolevad kõlaripadjad
nurkadesse kõlari põhjal, et takistada
kõlarite libisemist.

 Kõiki faile ei saa vormingu,
kodeerimisviisi või
salvestustingimuste tõttu esitada.
 Kõik USB-seadmed ei pruugi
seadmega töötada.
 Ärge ühendage USB-seadet
süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
 Süsteem toetab andme-CD-de puhul
standardi ISO 9600 taset 1 / taset 2.
 Süsteem toetab andme-DVD-de
puhul UDF-vormingut (Universal
Disk Format).
 Süsteem toetab USB-seadmete puhul
failisüsteeme FAT16 ja FAT32.
 Süsteem suudab tuvastada
andme-DVD-l, andme-CD-l või
USB-seadmes järgmised failid
või kaustad:
 kuni 188 kausta (sh juurkaust)
andme-DVD-l, andme-CD-l
või USB-seadmes;
 kuni 999 faili andme-DVD-l,
andme-CD-l või USB-seadmes.
 Failide lugemine võib võtta aega
järgmistel puhkudel:
 andme-DVD-l, andme-CD-l või
USB-seadmes on liiga palju kaustu
või faile;
 kasutatava USB-seadme mälu
maht on väga suur;
 USB-seadme mälu
on fragmenditud.

Esitatavad failitüübid

5

Kõlaripatjade paigaldamine

Märkused

Märkused plaatide kohta
 Süsteem suudab taasesitada ainult
standardset ringikujulist plaati.
Muude kui standardsete või
ringikujuliste (nt kaardi-, südame või
tähekujuliste) plaatide kasutamine
võib põhjustada talitlushäireid.
 Ärge kasutage plaati, mille külge
on pandud kaubanduses saadaolev
tarvik, näiteks silt või rõngas.

Failivorming

3

Vajutage nuppu / , et viia
kursor suvandile
, seejärel
.
vajutage nuppu

Vajutage nuppu / , et viia
kursor suvandile
, seejärel
.
vajutage nuppu
Vajutage nuppu / , et viia
kursor soovitud kaustale, seejärel
 (või  ).
vajutage nuppu
Taasesitus algab valitud kausta
esimesest failist ja jätkub, kuni kõik
kaustas olevad failid on esitatud.

Vajutage nuppu / , et viia
kursor kaustale, mis sisaldab
soovitud faili, seejärel vajutage
.
nuppu

3

Vajutage nuppu / , et viia
kursor soovitud failile, seejärel
vajutage taasesituse alustamiseks
 (või  ).
nuppu

Nõuanded

Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks nuppu
VOLUME +/ .

 Esitatava faili valimiseks vajutage
taasesituse ajal, kui ekraanil
kuvatakse teave, korduvalt nuppu
/ .
 Teleriekraanil kausta-/faililoendi
kuvamise ajal eelmisele ekraanile
naasmiseks vajutage nuppu
 DVD MENU .
 Kui olete kausta-/faililoendis, milles
üksused on mitmel lehel, vajutage
eelmisele või järgmisele lehele
liikumiseks nuppu / .
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Jätkub 

Heli kuulamine valikulisest
komponendist

Muud taasesitustoimingud
Nurkade muutmine (ainult
DVD-videote puhul)

Seadme pessa AUDIO IN ühendatud
komponendi heli saate kuulata 3,5 mm
stereohelijuhtme abil (pole kaasas).

1

Vajutage taasesituse ajal soovitud
nurga valimiseks nuppu
ANGLE/TUNER MENU .

Ühendage komponendi
heliväljundpesad helijuhtme abil
süsteemi pessa AUDIO IN.

Subtiitrite kuvamine (ainult DVDvideote ja Xvid-videofailide puhul)
Vajutage taasesituse ajal soovitud
subtiitrikeele valimiseks korduvalt
nuppu SUBTITLE .

Heli muutmine
Vajutage taasesituse ajal soovitud
helisignaalivormingu valimiseks
korduvalt nuppu AUDIO/SLEEP .

2
3
4

Mitme helivorminguga DVD-video
esitamisel saate valida helivorminguks
PCM, Dolby Digital jne. Kui DVD-video
on salvestatud mitmes keeles
radadega, saate muuta ka heli keelt.

Vajutage helitugevuse
vähendamiseks nuppu
VOLUME  .
Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida
funktsioon AUDIO IN.
Alustage ühendatud komponendi
taasesitust ja vajutage
helitugevuse reguleerimiseks
nuppu VOLUME +/ .

Video-CD esitamine
PBC-funktsioonidega

Reguleerige mikrofoni helitugevus
tasemele „MIC 0” ja eemaldage
mikrofon pesast MIC .

1

2

1

2
3
4

Vajutage laulmise ajal nuppu
ECHO .
Vajutage kajaefekti
reguleerimiseks nuppu / .

Märkus

Raadiojaamade eelhäälestamine

1
2

Vajutage nuppu MIC LEVEL .
Vajutage mikrofoni helitugevuse
reguleerimiseks nuppu / .

Kuvatavat pilti saate DVD-video,
video-CD, Xvid-video või JPEG-pildi
vaatamisel sisse või välja suumida.

3
4

5
6

Vajutage ja hoidke nuppu
TUNING +/  kaks sekundit all,
kuni sagedus hakkab ekraanil
muutuma.
Süsteem otsib automaatselt
raadiosagedusi ja peatub jaama
leidmisel.
Kui otsing ei lõpe, vajutage selle
lõpetamiseks nuppu  , seejärel
häälestage soovitud jaamale käsitsi.
Käsitsi häälestamiseks vajutage
korduvalt nuppu TUNING +/ .

2

Unetaimeri kasutamine
Võite süsteemi seadistada
eelhäälestatud ajal välja lülituma,
et saaksite muusikat kuulates
magama jääda.
Vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage korduvalt
nuppu AUDIO/SLEEP .
Igal nupuvajutusel muutub
minutiekraanil aeg (allesolev aeg)
10 minuti võrra.
Kui valite suvandi „AUTO”, lülitub
süsteem automaatselt pärast praeguse
plaadi või USB-seadme lõppemist
või 100 minuti jooksul välja.

Korrake teiste jaamade
eelhäälestamiseks samme 2–5.
Saate eelhäälestada kuni
20 FM-jaama. Toitejuhtme
eemaldamisel või elektrikatkestuse
korral säilivad eelhäälestatud
jaamad umbes pool päeva.

3

Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT ,
seejärel vajutage korduvalt nuppu
AUDIO/SLEEP , kuni ekraanil
kuvatakse tekst „OFF”.

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida „FM”.
Eelhäälestuse numbri valimiseks
vajutage nuppu PRESET +/ 
(või vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
numbrinuppe).
Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks nuppu
VOLUME +/ .

Kui FM-jaamast kostub ühtlast müra,
vajutage korduvalt nuppu
AUDIO/SLEEP , et valida suvand
„MONO”. Kaotate stereoefekti,
kuid vastuvõtt paraneb.

Reguleerib pildi värvitooni.

 [OSD] (Ekraanikuva)

Saate valida teleriekraanil
kuvatava keele.

 [Audio] (Heli)

Mitme helireaga DVD-l saate valida
eelistatud helikeele.

 [Subtitle] (Subtiitrid)

Saate valida DVD-videole salvestatud
subtiitrite keele.

 [Menu] (Menüü)

Saate valida plaadimenüü keele.

Suvandi [AUDIO] (Heli) seaded
 [DRC]

Reguleerib heliväljundi dünaamilise
ulatuse taset.

 [Karaoke Setup] (Karaokeseaded)

[ECHO] (Kaja): reguleerib kajataset.
[MIC VOL] (Mikrofoni helitugevus):
reguleerib mikrofoni helitugevust.

1

2
3

 [Saturation] (Küllastus)

Reguleerib pildi küllastust.
 [Sharpness] (Teravus)

reguleerib pildijoonte teravust.

Suvandi [PREFERENCE] (Eelistus)
seaded

Toiming
FM-jaamale häälestamisel kõlab vali
undamine või müra või ei saa jaamu
kätte.
 Ühendage antenn korralikult.
 Parema vastuvõtukvaliteedi
saavutamiseks proovige paigutada
antenn teise kohta ja suunda.
 Hoidke antenn müra vältimiseks
kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest
eemal.
 Lülitage läheduses olevad
elektriseadmed välja.
Plaati ei esitata.
 DVD-l olev piirkonnakood ei sobi
süsteemiga.
 Niiskus on kondenseerunud
seadmesse ja võib läätsi kahjustada.
Eemaldage plaat ja jätke seade sisse
umbes pooleks tunniks kuni tunniks.

Kõlab vali undamine või müra.
 Liigutage süsteem müraallikast
eemale.
 Ühendage süsteem teise
pistikupessa.
 Paigaldage toitejuhtmele mürafilter
(kaubanduses saadaval).

Andme-CD-d/andme-DVD-d ei saa
esitada.
 Andme-CD ei ole salvestatud
standardi ISO 9660 1. või 2. tasemel.
 Andme-DVD ei ole salvestatud
vormingus UDF (Universal Disk
Format).
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1
2

Valmistage heliallikas ette.

3

Vajutage korduvalt nuppu
/ , et valida suvand
„PLAY SET”, seejärel vajutage
.
nuppu

4

5

Saate piirata piirangutasemetega
sisuga DVD-de taasesitust. Stseenid
võidakse blokeerida või asendada
teiste stseenidega.
Kui olete määranud parooli, siis avage
enne piirangutaseme muutmist
kindlasti paroolikaitse, sisestades
parooli (vt jaotist „[Password]” (Parool)).

Vajutage kordamööda
.
nuppe  , ZOOM  ja
Avaneb suvand [CUSTOM PAGE]
(Kohandatud leht), kus saate praegu
määratud parooli kinnitada.
Lehelt [CUSTOM PAGE] (Kohandatud
leht) lahkumiseks vajutage
nuppu SETUP .

Vajutage nuppu  , et valida
suvand [Restore] (Taasta), seejärel
.
vajutage nuppu

Vajutage nuppe / , et valida
piirangutase [0 Lock ALL]
(0 – lukusta kõik) kuni [8 No Limit]
(8 – piiranguteta), seejärel vajutage
.
nuppu

Ettevaatusabinõud
Paigaldamine
 Ärge asetage süsteemi piiratud kohta,
kus ei ole korraliku ventilatsiooni,
kuna see võib põhjustada
ülekuumenemist.
 Ärge paigaldage süsteemi
soojusallikate, näiteks radiaatorite või
õhutorude lähedale, ega kohta,
kus on otsene päikesevalgus, palju
tolmu või mehaanilise vibratsiooni
või põrutuse võimalus.

 [Password] (Parool)

Saate määrata parooli suvanditele
[Rating] (Piirang) ja [Default]
(Vaikeseadistus), et vältida soovimatuid
toiminguid.

Andme-DVD-l, andme-CD-l või
USB-seadmel olevaid faile ei saa
esitada.
 Süsteem ei saa esitada DRM-i
(digitaalse õiguste halduse)
autoriõiguse kaitsega või veebi
muusikapoest allalaaditud faile.
Kui üritate mõnda sellist faili esitada,
liigub süsteem edasi järgmise
kaitsmata helifaili juurde.
 Plaadil või USB-seadmes ei ole
esitatavaid faile.

 USB-seadet ei tuvastata.
 Süsteemis ei kuvata
faili- või kaustanimesid.
 Faile ei saa taasesitada.
 Heli on katkendlik.
 Kostub müra.
 Heli on moonutatud.

Kausta või faili nime ei kuvata õigesti.
Süsteem suudab kuvada ainult
numbreid ja tähestiku tähti. Teised
kirjamärgid kuvatakse kujul „_”.

Kuvatakse teade „OVER CURRENT”.
 Tuvastati probleem elektrivoolu
. Lülitage
tasemega USB-pordis
süsteem välja ja eemaldage
.
USB-seade USB-pordist
Veenduge, et probleem pole
USB-seadmes. Kui teadete kuvamine
jätkub, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
 Ühendatud USB-seadet ei saa
laadida.
 Veenduge, et USB-seade
on korralikult ühendatud.
 Lülitage süsteem sisse, kui see
on ooterežiimis.
 Proovige funktsiooniks valida
USB-funktsioon. Mõnd USB-seadet
saab laadida ainult siis,
kui süsteemis on valitud
USB-funktsioon.

Plaadi esitus ei alga algusest.
 Plaat on esituse jätkamise režiimis.
Taasesituse ajal nupu  
vajutamine lülitab süsteemi
taasesituse jätkamise režiimi.
Kui soovite taasesitust otsast peale
alustada, vajutage kaks korda
nuppu   ja seejärel vajutage
nuppu  .
 Valitud võib olla programmeeritud või
juhuesitusrežiim. Lõpetage taasesitus
ja seadke esitusrežiim tavaesitusele.
Plaati ei saa väljutada ja ekraanil
kuvatakse tekst „LOCKED”.
Võtke ühendust Sony edasimüüjaga või
kohaliku volitatud Sony teenindusega.
Süsteem ei tööta korralikult.
Eemaldage toitejuhe pistikupesast,
seejärel oodake mõni minut ja
ühendage uuesti.

3

Vajutage korduvalt nuppu
/  et valida „SELECT”,
.
seejärel vajutage nuppu
Vajutage korduvalt nuppu
/ , et valida suvand
„PLAY SEL”, seejärel vajutage
.
nuppu

Korrake sama toimingut mis lõigus
„Seadistuse kontrollimine”, kuni 3.
sammus kuvatakse „OFF”, seejärel
.
vajutage nuppu
 Seadistuse muutmine

Alustage uuesti lõigu „Esitustaimeri
kasutamine” 1. sammust.

Nõuanne

Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see
käsitsi tühistatakse.

Valige heliallikas.
Vajutage korduvalt nuppu
/ , kuni kuvatakse
soovitud heliallikas, seejärel
.
vajutage nuppu

Dünaamilisema heli loomine
Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu BASS BOOST , et funktsioon
sisse või välja lülitada.
Vaikeseade on alla joonitud.
 „BASS ON”: loob dünaamilisema heli.
 „BASS OFF”: lülitab funktsiooni välja.

Valitavad režiimid ja nende järjekord
erinevad olenevalt plaadist või failist.

Esitusaja teabe kuvamine
Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu
DISPLAY .
Iga nupuvajutusega vahetub kuvatav
üksus. Saate vaadata teavet kulunud
esitusaja ning praeguse loo/peatüki
järelejäänud aja kohta. Kuvatavad
üksused erinevad olenevalt taasesituse
allikast.

Seadistusmenüü kasutamine

Ekraani heleduse reguleerimine
Ekraani heledust saab valida kahe
astme vahel.
Vaikeseade on alla joonitud.

Saate reguleerida mitmesuguseid
menüüelemente.
Kuvatud üksused erinevad olenevalt
riigist või piirkonnast.
Vaikeseade on alla joonitud.

Vajutage korduvalt nuppu
DIMMER .
 „DIM OFF”: hele.
 „DIM ON”: tume.

1

Teave automaatse ooterežiimi
funktsiooni kohta

2

Süsteemil on automaatse ooterežiimi
funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub
süsteem automaatselt ooterežiimi
umbes 30 minuti pärast, kui ei tehta
ühtegi toimingut või ei edastata
helisignaali.
Automaatse ooterežiimi funktsiooni
saate sisse või välja lülitada. Vaikimisi
on automaatse ooterežiimi funktsioon
sisse lülitatud.
Kui süsteem on sisse lülitatud,
hoidke nuppu /  all, kuni
ekraanil kuvatakse teade
„AUTO STANDBY ON”
või „AUTO STANDBY OFF”.

4
5
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Teleri värvid
OLULINE TEATIS
Ettevaatust! Kui jätate sama pildi
(liikumatu videopildi, ekraanikuva
pildi vms) pikaks ajaks
teleriekraanile, riskite ekraani püsiva
kahjustamisega. Eeskätt võib see
juhtuda projektsiooniteleritega.
Süsteemi liigutamine
Enne süsteemi liigutamist veenduge,
et seadmes ei ole plaati, ja eemaldage
toitejuhe pistikupesast.
Plaatide käsitsemine
 Selleks et plaat püsiks puhas, hoidke
seda servadest. Ärge puudutage
plaadi pinda.
 Ärge kleepige plaadile paberit
ega kleeplinti.
 Ärge pange plaate kohta,
kus on otsene päikesevalgus või
soojusallikad, näiteks
kuumaõhutorud, ega jätke neid
päikese kätte pargitud autosse,
kuna temperatuur autos võib
oluliselt tõusta.

Puhastamine
Puhastage korpust, paneeli ja
juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi
ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage
abrasiivset svammi, küürimispulbrit või
lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.
Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või
probleeme, mida selles juhendis ei
käsitleta, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Puhastusplaadid,
plaadi-/läätsepuhastid
 Ärge kasutage puhastusplaate ega
plaadi-/läätsepuhasteid (sh niiskeid
või pihustatavaid). Need võivad
põhjustada seadme talitlushäireid.
 Enne plaadi esitamist puhastage see
puhastuslapiga. Pühkige plaati
keskosast väljapoole.

Tehnilised andmed
Võimendi jaotis

Video värvisüsteemi vorming
Ladina-Ameerikas (v.a Argentinas)
müüdavad mudelid: NTSC
Muud mudelid: NTSC/PAL

Väljundvõimsus (nominaal):
20 W + 20 W (8 oomi 1 kHz juures,
1% üldine harmooniline moonutus)
Pidev RMS-väljundvõimsus (etalon):
25 W + 25 W (8 oomi 1 kHz juures,
10% üldine harmooniline moonutus)

USB jaotis
(USB-pesa):
A-tüüpi, maksimaalne vool: 5 V,
500 mA

Sisendid

AUDIO IN (3,5 mm stereominipistik):
tundlikkus 1 V, näivtakistus
50 kilo-oomi

Tuuneri jaotis

MIC (monominipistik):
tundlikkus 4 mV, näivtakistus
10 kilo-oomi

Häälestusvahemik:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz sammuga)

Väljundid

Antenn: FM-i juheantenn

VIDEO OUT:
Max väljundtase 1 Vp-p,
tasakaalustamata, sünkroonimine
negatiivne, laadimistakistus
75 oomi

Kõlar

FM-stereo, superheterodüün-FM-tuuner

Kõlarisüsteem:
täisulatus, läbimõõt 8 cm,
koonustüüp
Nimitakistus: 8 oomi

SPEAKERS:
võimaldab kuni 8-oomist
näivtakistust.

Mõõtmed (L/K/S):
umbes 148 × 240 × 127 mm

Plaadimängija jaotis

Kaal: umbes 1,3 kg iga kõlari kohta

Süsteem:
laserplaat ning digiheli ja -video
süsteem

Arv: 2
Üldine
Toitenõuded
Koreas müüdavad mudelid:
vahelduvvool 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Muud mudelid:
vahelduvvool 120 V – 240 V,
50/60 Hz

Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laserväljund*: vähem kui 1000 μW

Seadme kuumenemine
 Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal
ei ole talitlushäire.
 Pikema aja jooksul muutub korpus
kõrge helitugevuse korral liiga
kuumaks. See ei viita seadme
talitlushäirele. Siiski tuleks korpuse
puudutamist vältida.
 Asetage süsteem kohta, kus on piisav
ventilatsioon, et süsteem liiga
kuumaks ei läheks.
 Talitlushäirete vältimiseks ärge katke
ventilatsiooniavasid kinni.

Vajutage seadistuskategooria
valimiseks nuppe / ,
.
seejärel vajutage nuppu
Vajutage seadistuselemendi
valimiseks nuppu / , seejärel
.
vajutage nuppu   või
Vajutage muudetava suvandi
valimiseks nuppu / ,
seejärel vajutage valiku
.
kinnitamiseks nuppu
Seadistusmenüü väljalülitamiseks
vajutage nuppu SETUP .

Toide
Toide ei ole sisse lülitatud.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult
ühendatud.
Süsteem ei lülitu automaatselt
ooterežiimile.
 FM-funktsiooni puhul automaatse
ooterežiimi funktsioon ei toimi.
 Süsteem ei lülitu automaatselt
ooterežiimi järgmistel juhtudel.
 kui on tuvastatud helisignaal;
 kui on ühendatud USB-seade;
 kui taasesitatakse lugusid või faile;
 kui eelhäälestatud esitustaimer
või unetaimer on aktiivne.

Tõrkeotsing
Kui teil esineb süsteemi kasutamise ajal
järgmisi probleeme, kontrollige enne
parandustöid nende lahendamiseks
tõrkeotsingu juhendit. Probleemi
püsimise korral võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Pidage meeles, et kui hooldustöötaja
vahetab parandustööde käigus mõne
osa välja, võib need osad alles hoida.

Pilt
Pilt puudub.
 Video ühendusjuhe ei ole korralikult
ühendatud.
 Seade ei ole ühendatud teleri õige
sisendpesaga.
 Süsteem pole valitud teleri
videosisendi kaudu.
 Ühendage süsteem ja teler kindlasti
videojuhtme abil (kaasas), et saaksite
pilte näha.

Kui ekraanil kuvatakse „PROTECT”
Eemaldage toitejuhe kohe
vooluvõrgust ja kui „PROTECT”
on ekraanilt kadunud, kontrollige
järgmist.
 Kas kõlari + ja  juhe on lühises?
 Kas miski blokeerib süsteemi
ventilatsiooniavasid?
Kui olete neid asju kontrollinud ja
probleeme pole, ühendage toitejuhe
uuesti ja lülitage süsteem sisse.
Kui probleem ei kao, võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.

Isegi kui määrate suvandi [SCREEN]
(Ekraan) jaotises [TV Type] (Teleri
tüüp) kuvasuhte, ei mahu pilt
teleriekraanile.
Kuvasuhe on plaadil kindlaks määratud.

Kaal (v.a kõlarid):
umbes 1,4 kg

 See toode on kaitstud ettevõtte
Microsoft Corporation teatud
intellektuaalse omandi õigustega.
Sellise tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet on
ilma ettevõtte Microsoft või volitatud
Microsofti tütarettevõtte litsentsita
keelatud.
 TOOTEST MPEG-4 VISUAL: SELLEL
TOOTEL ON LITSENTS TOOTE MPEG-4
VISUAL PATENDI PORTFELLI LITSENTSI
ALL ISIKLIKUKS
JA MITTEKAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS VIDEO
DEKODEERIMISEKS VASTAVUSES
TOOTE MPEG-4 VISUAL STANDARDIGA
(„MPEG-4 VIDEO”), MIDA KODEERIS
TARBIJA ISIKLIKUKS
JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSE
TARBEKS JA/VÕI MIS SAADI VIDEO
PAKKUJA LITSENTSIGA ETTEVÕTTELT
MPEG LA MPEG-4 VIDEO
PAKKUMISEKS.
MUUKS OTSTARBEKS EI ANTA ÜHTEGI
LITSENTSI. LISATEAVET, SH TEAVET
REKLAAMIMISE, ETTEVÕTTESISESEL
JA KAUBANDUSLIKUL OTSTARBEL
KASUTAMISEKS, NING LITSENTSI SAAB
ETTEVÕTTELT MPEG LA, LLC. VT
http://www.mpegla.com/
 Kõik teised kaubamärgid ja
registreeritud kaubamärgid kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Selles juhendis ei ole märke TM ja
määratletud.

Põhiseadmete arv: 1
Kaasasolevad tarvikud:
kaugjuhtimispult (1)
FM-i juheantenn (1)
videojuhe (1)
kõlaripadjad (8)
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse
ette teatamata muuta.
 Elektritarbimine ooterežiimis: 0,5 W
 Teatud trükkplaatide puhul
ei ole kasutatud halogeenseid
leegiaeglusteid.

Litsentsid ja kaubamärgid
 Süsteem sisaldab tehnoloogiat
Dolby* Digital.
* Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel.
„Dolby” ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
 DVD logo on ettevõtte
DVD Format/Logo
Licensing Corporation
kaubamärk.
 MPEG Layer-3 helikodeerimise
tehnoloogia ja patent on litsentsitud
ettevõtetelt Fraunhofer IIS
ja Thomson.
 Windows Media on ettevõtte
Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.

®

Elektritarbimine: 23 W
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Suvandid

28

Sagedusvastus
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Põhiseade

Valitud
seadistusüksus
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 Ärge kasutage lahusteid, näiteks
bensiini, vedeldit, müügilolevaid
puhasteid või vinüülplaatide jaoks
mõeldud antistaatikut.

Kasutamine
 Kui süsteem tuuakse külmast kohast
sooja või paigaldatakse väga
niiskesse ruumi, võib niiskus
kondenseeruda seadme sisse
läätsedele. Sellisel juhul ei pruugi
süsteem korralikult töötada.
Eemaldage plaat ja jätke süsteem
sisse umbes pooleks tunniks kuni
tunniks, kuni niiskus aurustub.
 Kui korpusesse peaks midagi
kukkuma, eemaldage seade
vooluvõrgust ja laske enne
kasutamist kvalifitseeritud tehnikul
üle kontrollida.

Vajutage lõpetamisrežiimis nuppu
SETUP .
Kuvatakse seadistusmenüü.

Seadistuskategooriad

Süsteemi väljalülitamiseks
vajutage nuppu / .
Süsteem lülitub automaatselt enne
eelhäälestatud aega sisse.
Kui süsteem on eelhäälestatud ajal
sisse lülitatud, siis esitustaimer
ei aktiveeru. Ärge kasutage
süsteemi, kui see on sisse lülitunud,
aga taasesitus ei ole veel alanud.

 Ärge paigaldage süsteemi kaldu.
See on mõeldud kasutamiseks ainult
horisontaalasendis.
 Ärge asetage süsteemi peale raskeid
esemeid.

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida
DVD/CD- või USB-funktsioon.

Valitud
kategooria

3

* See väljund on hinnanguline
väärtus kauguselt 200 mm
objektiivi läätse pinnast 7 mm
avaga mehhanismil Optical
Pick-up Block.
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Hoidke all nuppu SHIFT 
ja seejärel vajutage nuppu
ANGLE/TIMER MENU .

 Taimeri tühistamine

Taasesituse lõpetamisaja
määramiseks kasutage 4. sammus
kirjeldatud toimingut.

Heli reguleerimine

Märkus

27

USB-seade ei tööta korralikult.
 Kui ühendasite toetuseta
USB-seadme, võivad tekkida
järgmised probleemid. Teavet
ühilduvate USB-seadmete kohta
leiate jaotises „Selle süsteemiga
ühilduvad USB-seadmed” loetletud
veebisaitidelt.

Videofaili ei saa esitada.
Videofail on suurem
kui 720 (laius) × 576 (kõrgus) pikslit.

2

Määrake taasesituse algusaeg.
Vajutage tundide määramiseks
korduvalt nuppu / ,
.
seejärel vajutage nuppu
Korrake sama toimingut minutite
määramiseks.

Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu
DISPLAY .
Teleriekraanil kuvatakse rippmenüü.
Lisaks esitusaja teabele saate vaadata
ka teavet näiteks praeguse
kordusrežiimi, valitud helivormingu ja
subtiitrikeele kohta. Kuvatavad üksused
erinevad olenevalt taasesituse allikast.
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1

Hoidke all nuppu SHIFT 
ja seejärel vajutage nuppu
ANGLE/TIMER MENU .
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Mikrofoniheli puudub.
 Vajutage kõlari helitugevuse
reguleerimiseks korduvalt nuppu
VOLUME + .
 Vajutage nuppu MIC LEVEL ,
seejärel vajutage mikrofoni
helitugevuse reguleerimiseks
nuppu  .
 Veenduge, et mikrofon on ühendatud
korralikult pessa MIC .
 Veenduge, et mikrofon on sisse
lülitatud.

Heli puudub.
 Vajutage helitugevuse
reguleerimiseks korduvalt nuppu
VOLUME + .
 Kontrollige kõlariühendusi.
 Süsteem on peatatud olekus või
aegluubis esituse režiimis. Tavalisse
taasesitusse naasmiseks vajutage
nuppu  .

Vajutage seadmel nuppu  ,
et avada kettasalv.

Saate lähtestada kõik seadistusmenüü
suvandid ja oma isiklikud seaded
tehase vaikeseadetele.
Kui olete määranud parooli, siis avage
enne lähtestamist kindlasti
paroolikaitse, sisestades parooli
(vt jaotist „Parool”).

Sisestage uus neljanumbriline parool
.
ja vajutage nuppu
Kui soovite parooli muuta, sisestage
kehtiv parool, et avada sisestusväli,
ja seejärel sisestage uus parool.

Heli

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida DVD/
CD-funktsioon.

 [Default] (Vaikeseadistus)

 [Rating] (Piirang)
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Vajutage nuppe /// ,
et valida programmeeritud
esituse alustamiseks
[PLAY] (Esita).

Rippmenüü kasutamine
mitmesuguse teabe kuvamiseks
taasesituse ajal

Vajutage soovitud esitusrežiimi
valimiseks korduvalt nuppu
REPEAT .
Valitud režiim kuvatakse ekraanil.
 „REP CHP”: kordab praegust peatükki.
 „REP TIT”: kordab praegust pealkirja.
 „REP ALL”: kordab kõiki pealkirju/
lugusid/faile.
 „REP OFF”: süsteem naaseb tavalisse
taasesitusrežiimi.
 „SHUFFLE”: esitab valitud kausta faile
juhuslikult ja kordusrežiimis. Selles
režiimis võidakse sama faili esitada
rohkem kui üks kord.
 „REP 1”: kordab praegust lugu või faili.
 „REP FLD”: kordab praegust kausta.
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Parooli unustamisel toimige järgmiselt,
et praegu määratud parool kinnitada.

Suvandi [VIDEO] seaded

* Vaikeseade erineb olenevalt riigist
või piirkonnast.

Vajutage nuppu   ja korrake
2. sammu toimingut teiste lugude
programmeerimiseks.

 Seadistuse kontrollimine

Esitustaimeri kasutamine

7

Nõuanne

 [Hue] (Toon)

Suvandi [LANGUAGE] (Keel)
seadistus

4

Esitustaimeri saate seadistada
funktsioonidega DVD/CD, USB,
AUDIO IN ja FM.
Veenduge enne esitustaimeri
seadistamist, et kell on seadistatud.

6

 [Contrast] (Kontrast)

Suvand [TV System] (Telerisüsteem)
ei vasta teie telerile.
Lähtestage seadistus (vt jaotise
„Suvandi [PREFERENCE] (Eelistus)
seaded” lõiku „[Default]”
(Vaikeseadistus)).

 Heli-/JPEG-/videofaili esitamisel

Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT ,
seejärel vajutage kahekohalise
failinumbri sisestamiseks numbrinuppe
(nt faili nr 2 puhul „02”).

 Unetaimeri funktsiooni tühistamine

Reguleerib pildi kontrastsust.

Teleriekraanil esineb värvides
ebakorrapärasusi.
Süsteemi kõlaritel on magnetosi, mis
võivad põhjustada moonutusi.
Kui teleriekraanil esineb
ebakorrapärasusi värvides, kontrollige
järgmist.
 Paigaldage kõlarid telerist vähemalt
0,3 meetri kaugusele.
 Kui ebakorrapärasused värvides
ei kao, lülitage teler välja, seejärel
15–30 minuti pärast uuesti sisse.
 Asetage kõlarid telerist kaugemale.

3

Korduvesitus
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Mugavad funktsioonid

Jaama salvestamiseks vajutage
.
nuppu

Reguleerib pildi heledust.

[4:3PS]: kuvab kärbitud äärtega
täispikkuses pildi üle terve ekraani.

Vajutage valitud loole
.
hüppamiseks nuppu

Vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
kahekohalise loonumbri
sisestamiseks numbrinuppe
(nt loo nr 2 puhul „02”).

Vajutage nuppu PROGRAM . Seejärel
vajutage nuppe /// , et valida
suvand [CLEAR] (Kustuta), ja siis
.
nuppu

Eelhäälestuse numbri valimiseks
vajutage nuppu PRESET +/ 
(või vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
numbrinuppe).

[PAL]: PAL-süsteemiga teleri jaoks.
[NTSC]: NTSC-süsteemiga teleri jaoks.
[Auto]: teleri jaoks, mis ühildub nii PAL-i
kui ka NTSC-ga.

[16:9]: valige see, kui ühendate
laiekraaniga teleri või laiekraani
funktsiooniga teleri.

2

Vajutage nuppu PROGRAM .
Teleriekraanil kuvatakse
programmeerimismenüü.

 Programmi kustutamine

 [Brightness] (Heledus)

 [TV Type] (Teleri tüüp)

Vajutage valitud pealkirjale/
peatükile hüppamiseks
.
nuppu

4

1

Vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
kahekohalise loonumbri
sisestamiseks numbrinuppe
(nt loo nr 2 puhul „02”).
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 [TV System] (Telerisüsteem)*

[ON] (Sees): lülitab ekraanisäästja sisse,
kui seade on lõpetanud, peatatud, kui
plaati ei ole või seade on
väljutusrežiimis üle 15 minuti.
[OFF] (Väljas): lülitab ekraanisäästja
välja.

Vajutage ja hoidke all nuppu
SHIFT , seejärel vajutage
pealkirja/peatüki numbri
sisestamiseks numbrinuppe
(nt 2. pealkirja puhul „02”,
3. peatüki puhul „003”).

3

Vajutage nuppe / ,
et nihutada esiletõst loo numbri
alale.

Vajutage nuppu  , seejärel
nuppu  . Taasesitus naaseb
tavalisse taasesitusse.

Eelhäälestatud raadiojaama
kuulamine

1

[4:3LB]: kuvab laia pildi mustade
ribadega üleval ja all.

 [Screen Saver] (Ekraanisäästja)

Vajutage nuppe / ,
et nihutada esiletõst pealkirja/
peatüki numbri alale.

2

Valige lood, mida soovitud järjekorras
esitada (ainult CD-DA-plaatide puhul).
Saate programmeerida kuni 16 lugu.

 Programmeeritud esituse tühistamine

Vajutage nuppu PROGRAM .
Ekraanil vilgub kiri „P 01”.
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Suvandi [SCREEN] (Ekraan) seaded

Vajutage taasesituse ajal nuppu
DISPLAY .
Teleriekraani ülaosas kuvatakse
rippmenüü.

Programmeeritud järjekorras
esitamine

Vajutage taasesituse ajal nuppu
DISPLAY .
Teleriekraani ülaosas kuvatakse
rippmenüü.

Pildi suurendamiseks vajutage
korduvalt nuppu ZOOM .
Iga nupuvajutusega muutub
suurendusaste. Kuvatavat pilti saate
valitud suurendusastmel üles, alla,
vasakule või paremale kerida, vajutades
nuppe /// .

Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION , et valida „FM”.

Kui häälestate jaamale, mis pakub
RDS-teenuseid, kuvatakse jaama
nimi ekraanil (ainult Euroopas
müüdavate mudelite puhul).

Alustage muusika taasesitust
ja reguleerige helitugevust.

4

Kuvatava pildi suurendamine

Raadio kuulamine

Ühendage valikuline mikrofon
seadme pessa MIC .
Ekraanil kuvatakse „MIC ON”.

3

 Esitamine PBC-d kasutamata

Mikrofonifunktsioon on saadaval ainult
DVD/CD- ja USB-funktsiooni
kasutamisel.

Muusikaga kaasalaulmiseks ühendage
mikrofon (pole kaasas).

2

Vajutage nuppu DVD TOP MENU .
Kui lülitate PBC-funktsiooni välja, saate
valida soovitud loo, sisestades selle
numbri.

 Mikrofoni kajataseme reguleerimine

Laulge kaasa: karaoke

1

 CD esitamisel

1
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 Pärast lõpetamist

Vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu EQ , kuni ekraanil kuvatakse
soovitud režiim.
Vaikeseade on alla joonitud.
 „FLAT”: ühtlase ja puhta heli režiim.
 „ROCK”: täiustatud madal ja kõrge
vahemik suurepäraste
helifilmiefektide ja õhustiku
loomiseks. Sobib märulifilmide
ja rokkmuusika jaoks.
 „POP”: ideaalne popmuusika
kuulamiseks.
 „JAZZ”: selge keskmine ja kõrge
vahemik Loob klubiõhustiku, nagu
esitaja seisaks otse teie ees. Sobib
džässmuusika kuulamiseks
ja draamafilmide vaatamiseks.
 „CLASSIC”: suurepärane klassikalise
muusika kuulamiseks ja
otsekontsertide vaatamiseks
DVD-delt.

 DVD esitamisel

Kui alustate video-CD esitamist
PBC-funktsioonidega (taasesituse
juhtimine), kuvatakse teie valikule
vastav PBC-menüü.
PBC-menüü kasutamiseks vajutage
ja hoidke all nuppu SHIFT , seejärel
vajutage soovitud üksuse numbri
valimiseks numbrinuppe.
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Ekvalaiseri seadistuse valimine

Pealkirja/peatüki/loo jms otsimine

Mõõtmed (L x K x S, koos pikima
eenduva osaga) (v.a kõlarid):
umbes 170 × 133 × 240 mm
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