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HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi
vältimiseks ärge asetage
seadme lähedusse tilkuvaid
või pritsivaid esemeid ega
seadmele vedelikega täidetud
anumaid, näiteks vaase.
Elektrilöögi vältimiseks ärge
avage korpust. Teenindustööd
laske teha vaid vastava
väljaõppega personalil.
Toitejuhet tohib vahetada
ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
Ärge jätke akusid või akuga
seadet liigse kuumuse kätte,
nagu päikesepaiste ja tuli.

Seade on klassi CLASS 1 LASER
toode. Märgistus CLASS 1 LASER
PRODUCT asub välispinnal
seadme tagapoolel.

HOIATUS
Optiliste seadmete kasutamine
selle tootega suurendab ohtu
silmadele. Kuna CD/DVDmängijas kasutatav laserkiir on
silmadele kahjulik, ärge üritage
korpust lahti võtta.
Teenindustööd laske teha vaid
vastava väljaõppega personalil.
Teade Ühendkuningriigi ja Iiri
Vabariigi klientidele
Seadmele on teie ohutuse ja
mugavuse huvides paigaldatud
valatud pistik, mis vastab
standardile BS1363.
Kui kaasasoleva juhtme kaitse on
vaja välja vahetada, tuleb kasutada
kaasasolevaga sama võimsusega
kaitset, mis vastab standardile
ASTA või BSI kuni BS1362 (nt
märgistusega
või
).
Kui seadmega kaasasoleval pistikul
on eemaldatav kaitsmekate, siis
veenduge, et kinnitate
kaitsmekatte pärast kaitsme
vahetamist. Ärge kunagi kasutage
pistikut ilma kaitsmekatteta. Kui
peaksite kaitsmekatte kaotama,
võtke ühendust lähima Sony
teenindusega.
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Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil
näitab, et seda toodet ei tohi
olmejäätmena käidelda. See tuleb
viia spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja inimeste
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
linnavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.
Ainult
Euroopa

Kasutatud akude
käitlemine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)

See sümbol akul või pakendil
näitab, et tootega kaasasolevat akut
ei tohi olmejäätmena käidelda.
Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või tina (Pb) keemiline sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat
või 0,004% tina.
Tagades akude reeglitepärase
käitlemise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja inimeste
tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis aku ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad
ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud 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.
Täpsema teabe saamiseks toote või
aku taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust
selle toote ostsite.
Selle toote on tootnud
Sony Corporation (aadressiga
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan) või selle esindaja.
Küsimusi seoses toote ühilduvuse
kohta Euroopa Liidu õigusaktidega
võite küsida volitatud esindajalt
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksamaa.
Hooldus- või garantiiprobleemide
korral võtke ühendust aadressil,
mille leiate eraldi hooldus- või
garantiidokumentidest.

Ettevaatusabinõud
• Mängija on vahelduvvoolu
võrgus seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud,
isegi kui mängija ise on
välja lülitatud.
• Ärge paigaldage mängijat
suletud ruumi, näiteks
raamaturiiulisse või
sarnasesse kohta.
• Paigaldage mängija nii, et
vahelduvvoolu toitejuhet on
võimalik probleemi korral kohe
seinakontaktist eemaldada.
• Kui mängija tuuakse külmast
sooja või paigaldatakse väga
niiskesse ruumi, võib niiskus
kondenseeruda mängija sees
olevatele läätsedele. Sellisel juhul
ei pruugi mängija korralikult
töötada. Eemaldage plaat ja jätke
mängija sisse umbes pooleks
tunniks kuni tunniks, kuni
niiskus aurustub.

Märkus plaatide kohta
Ärge kasutage järgmisi plaate:
– ebastandardse kujuga plaat
(nt kaardi- või südamekujuline);
– plaat, millel on silt või kleebis.

Piirkonnakood
Teie mängija tagaküljele on
trükitud piirkonnakood ja seade
esitab ainult sama
piirkonnakoodiga märgistatud
kaubandusvõrgus müüdavaid
DVD-sid (ainult taasesitus). Seda
süsteemi kasutatakse autoriõiguste
kaitsmiseks.
Sildiga ALL märgistatud DVD-sid
saab samuti sellel mängijal esitada.
Sõltuvalt kaubandusvõrgus
müüdavast DVD-st ei pruugi sellel
olla piirkonnakoodi tähist, isegi
kui vastava DVD esitamine on
piirkonnas kehtivate piirangute
alusel keelatud.
DVP–XXXX
X

00V 00Hz
NO.

Piirkonnakood

00W

0-000-000-00

Autoriõigused, kaubamärgid ja
tarkvaralitsentsi teave
• Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
• „DVD Logo” on DVD Format/
Logo Licensing Corporationi
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 USA-s ja/või teistes
riikides.
See toode sisaldab tehnoloogiat,
millele kehtivad Microsofti
teatud intellektuaalse
omandi õigused.
Selle tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet
on ilma Microsofti vastava(te)
litsentsi(de)ta keelatud.

• DVD-mängija sisaldab
kõrglahutusega
multimeediumliidese (HDMI™)
tehnoloogiat. Mõisted HDMI
ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning
HDMI logo on ettevõtte HDMI
Licensing LLC registreeritud
kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja muudes
riikides.
• Kõik teised kaubamärgid
on nende vastavate omanike
kaubamärgid.
• 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
KASUTAMISE KOHTA
REKLAAMIMISEKS,
ETTEVÕTTESISESEKS JA
KAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS NING
LITSENTSI SAAB
ETTEVÕTTELT MPEG LA,
LLC. VT
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Teave selle juhendi kohta
Lühendit „DVD” kasutatakse
üldterminina kaubandusvõrgus
müüdavate DVD-de,
DVD+RW-de/DVD+R-ide/
DVD+R DL-ide (+VR-i režiim)
ja DVD-RW-de/DVD-R-ide/
DVD-R DL-ide (VR-i režiim,
videorežiim) kohta.
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TIME/TEXT

Taasesitus
Juhtmenüü kuva
Kasutage juhtmenüüd funktsiooni valimiseks
ja seotud teabe vaatamiseks.
Juhtmenüü kuva muutmiseks vajutage uuesti
nuppu DISPLAY.

12(27)
18(34)
T
1:32:55

PLAY
DVD VIDEO

TOP MENU/MENU
(ainult DVD VIDEO)
TOP MENU: kuvab ülemise menüü.
MENU: kuvab menüü.
ORIGINAL/PLAY LIST
Valib esitatava pealkirja (DVD-VR-i režiim)
tüübi: ORIGINAL või redigeeritud PLAY LIST.

OFF
OFF
SET
ON

PROGRAM*1, *2

PROGRAM
ENTER

Quit: DISPLAY

A Juhtmenüü üksused
B Praegu esitatava loo pealkiri /
pealkirjade arv kokku
C Praegu esitatav peatükk / peatükkide
arv kokku
D Esitusaeg
E Valitud kandja tüüp
F Taasesituse olek
G Valitud üksus/menüüsuvandid
H Toiminguteade
I Valitud juhtmenüü üksus

Menüüloend
Üksuse nimi, funktsioon
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Valib esitamiseks pealkirja, stseeni, loo, peatüki
või registri.
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DISC/USB
Valib esitamiseks valiku „USB” või „DISC”.

Vajutage nuppu DISPLAY.

Üksus

Kontrollib möödunud aega ja järelejäänud
taasesituse aega.
Sisestage pildi ja muusika (ainult DVD-de ja
Xvid-vormingus videofailide) otsimiseks
ajakood.

Valib esitamiseks pealkirja, peatüki või loo teie
soovitud järjekorras.
1 Valige „SET t”, seejärel vajutage nuppu
ENTER ja valige pealkiri (T), peatükk (C) või
lugu (T), mille soovite programmeerida, ning
vajutage nuppu ENTER.
2 Korrake pealkirja, peatüki või loo valikut.
3 Vajutage nuppu N.
SHUFFLE*1, *2
Esitab pealkirja, peatüki või loo juhuslikus
järjekorras.
REPEAT*1, *2
Esitab korduvalt kõiki pealkirju/lugusid/
albumeid või üksikuid pealkirju/peatükke/
lugusid/albumeid/faile.
A-B REPEAT*1, *2
Täpsustab osad, mida soovite korduvalt esitada.
1 Valige taasesituse ajal „SET t”, seejärel
vajutage nuppu ENTER.
Kuvatakse seadistusriba „A-B REPEAT”.
2 Kui leiate algpunkti (punkt A), vajutage
nuppu ENTER.
3 Kui jõuate lõpp-punktini (punkt B), vajutage
uuesti nuppu ENTER.
PARENTAL CONTROL
Määrake see taasesituse keelamiseks sellel
mängijal.
PLAYER t: teatud DVD VIDEO-te
taasesitust saab piirata eelnevalt määratud
taseme järgi, nt kasutajate vanuse järgi. Stseenid
võidakse blokeerida või asendada teiste
stseenidega (vanemlik järelevalve).

PASSWORD t: sisestage numbrinuppudega
4-kohaline parool. Kasutage seda menüüd ka
parooli muutmiseks.

Vanemlik järelevalve (piiratud taasesitus)
Saate määrata taasesituse piirangutaseme.
1 Valige „PLAYER t” ja vajutage seejärel
nuppu ENTER.
Sisestage või sisestage uuesti oma 4-kohaline
parool ja vajutage seejärel nuppu ENTER.
2 Vajutage nuppe X/x funktsiooni
„STANDARD” valimiseks ja seejärel
vajutage nuppu ENTER.
Vajutage nuppe X/x piirkonna valimiseks
ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
Kui valite „OTHERS t”, siis valige ja
sisestage standardkood. Vt jaotist
„PARENTAL CONTROL AREA
CODE LIST” juhendi lõpus.
3 Vajutage nuppe X/x taseme „LEVEL”
valimiseks ja seejärel vajutage
nuppu ENTER.
Vajutage nuppe X/x taseme valimiseks ja
seejärel vajutage ENTER.
Vanemliku järelevalve seadistus on valmis.
Mida madalam väärtus, seda rangem piirang.
Vanemliku järelevalve funktsiooni
väljalülitamiseks määrake taseme „LEVEL”
väärtuseks „OFF”.
Kui unustate oma parooli, sisestage
parooliväljale „199703”, vajutage nuppu
ENTER ja sisestage uus 4-kohaline parool.
SETUP
QUICK: kasutage kiirseadistust ekraanikuva
soovitud keele, teleri kuvasuhte ja heliväljundi
signaali valimiseks.
CUSTOM: lisaks kiirseadistusele saate
reguleerida ka mitmesuguseid muid seadistusi
(lk 7).
RESET: lähtestab seadistused valikus „SETUP”
vaikeseadistusele.
ZOOM*1
Suurendab pilti kuni neli korda
võrreldes algsuurusega; kerige, kasutades
nuppe C/X/x/c.
ANGLE
Muudab nurka.

CUSTOM PICTURE MODE
Valib pildi kvaliteedi, mis sobib kõige paremini
vaadatava kavaga.
STANDARD: kuvab standardpildi.
DYNAMIC: tekitab tugeva dünaamilise pildi,
suurendades pildi kontrastsust ja värvide
intensiivsust.
CINEMA: parandab tumedate alade detailsust,
suurendades musta taset.
MEMORY t: reguleerib pilti
üksikasjalikumalt.
SHARPNESS
Liialdab kujutise piirjoont teravama pildi
tekitamiseks.
OFF: tühistab selle valiku.
1: parandab piirjoont.
2: parandab piirjoont rohkem kui 1. variant.
AV SYNC
Pildi ja heli vahelise viivituse reguleerimine.
See funktsioon ei toimi, kui:
– kasutate pistikut DIGITAL OUT (COAXIAL)
ja määrate valiku „DOLBY DIGITAL”,
„MPEG” või „DTS” jaotises „AUDIO
SETUP” väärtusele „DOLBY DIGITAL”,
„MPEG” või „ON” (lk 8);
– ühendate Dolby Digitali või DTS-iga ühilduva
seadme pistiku HDMI OUT abil ja määrate
valiku „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” või
„DTS” jaotises „AUDIO SETUP” valikule
„DOLBY DIGITAL”, „MPEG” või „ON”
(lk 8).
1 Valige „SET t” ja vajutage seejärel
nuppu ENTER.
Kuvatakse valiku „AV SYNC”
reguleerimisriba.
2 Vajutage korduvalt nuppu c viivituse
reguleerimiseks.
Iga kord kui nuppu C/c vajutate,
reguleeritakse viivitust 10 millisekundi võrra.
3 Vajutage nuppu ENTER.
Valitud seadistus jõustub.
Seadistuse „AV SYNC” lähtestamiseks vajutage
2. sammus nuppu CLEAR.
*1 Tavaesituse juurde naasmiseks valige „OFF”
või vajutage nuppu CLEAR.
*2 Esitusrežiim tühistatakse, kui:
– avate plaadisahtli;
– lülitate mängija välja.

,jätkub
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◆Andmefailide üksused
Üksus

Üksuse nimi, funktsioon
ALBUM

Valib albumi, mis sisaldab esitatavaid muusikaja fotofaile.

VIDEO CD-de esitamine
PBC-funktsioonidega
Kui alustate VIDEO CD esitamist PBCfunktsioonidega (taasesituse juhtimine),
kuvatakse teie valikule vastav menüü.

FILE
Valib esitatava fotofaili.
ALBUM
Valib albumi, mis sisaldab esitatavat videofaili.
FILE
Valib esitatava videofaili.

Esitamine PBC-d kasutamata
Vajutage seisval mängijal loo valimiseks
nuppe ./> või numbrinuppe ning
vajutage seejärel nuppu N või ENTER.
PBC-esituse juurde naasmiseks vajutage kaks
korda nuppu x, seejärel vajutage nuppu N.

DATE
Kuvab kuupäeva, millal pilt digitaalkaameraga
pildistati.
INTERVAL*
Täpsustab aega, mille jooksul slaide ekraanil
kuvatakse.
EFFECT*
Valib efektid, mida kasutada slaidide
vahetamiseks slaidiesitluse ajal.
MODE 1: piltide vahel kasutatakse juhuslikus
järjekorras efekte.
MODE 2: pilt liigub ekraanil ülemisest vasakust
nurgast alla paremale.
MODE 3: pilt liigub ekraanil ülevalt alla.
MODE 4: pilt liigub ekraanil vasakult paremale.
MODE 5: pilt kasvab välja ekraani keskosast.
OFF: lülitab funktsiooni välja.
MEDIA
Valib andmekandjate tüübi, mida soovite
esitada.
VIDEO: esitab videofaile.
PHOTO (MUSIC): esitab foto- ja muusikafaile
slaidiesitlusena. Saate vaadata slaidiesitlust
heliga, kui muusika- ja fotofailid on paigutatud
samasse albumisse. Kui muusika ja fotode
puhul on ühe esitusaeg pikem kui teise oma,
jätkub pikema esitus heli või pildita.
PHOTO (BGM): esitab fotofaile mängija
sisemise taustaheliga. Taustaheli meloodia
valimiseks vajutage pildi vaatamise ajal
korduvalt nuppu AUDIO.
MUSIC: esitab muusikafaile. Vajutage
muusikafailide esitamise ajal nuppu
SUBTITLE, mis sisaldab sünkroonimata
laulusõnu. Mängija toetab ainult MP3 ID3
laulusõnu.
* Sõltuvalt failist ei pruugi see funktsioon
kasutatav olla.
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Telerite juhtimine
kaugjuhtimispuldiga
Saate oma Sony teleri helitaset, sisendallikat
ja toitelülitit kaasasoleva puldiga juhtida.
Kui teie teler on alltoodud tabelis kirjas,
siis määrake vastav tootja kood.
1 Hoides all teleri nuppu [/1, vajutage
numbrinuppe oma teleri tootja koodi
valimiseks.
2 Vabastage teleri nupp [/1.

Juhitavate telerite koodid
Sony
01
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38

Kvaliteetse slaidiesitluse vaatamine
(PhotoTV HD)
Kui teil on Sony teler, mis ühildub valikuga
„PhotoTV HD”, saate nautida parima
kvaliteediga pilte. Funktsioon „PhotoTV
HD” aktiveeritakse, kui mängija ühendatakse
teleriga HDMI-juhtmega ja „JPEG
RESOLUTION” jaotises „HDMI SETUP”
on seatud valikule „PhotoTV HD” (lk 9).

USB-seadme ühendamine
Saate ühendada video-, foto- või
muusikafailide esitamiseks mängija
USB-pistiku USB-seadmega.

Teave toetatud USB-seadmete kohta
• See mängija toetab ainult massmäluklassi
USB-seadmeid.
• Mängija toetab ainult FAT-vormingus
USB-seadmeid (v.a exFAT).
• Osad USB-seadmed ei pruugi selle
mängijaga töötada.

Märkused USB-seadmete kohta
• USB-seadme eemaldamisel peatage
taasesitus ja eemaldage seade USB-pistikust.
• Kui USB-seadmel on toitelüliti, lülitage see
enne USB-seadme ühendamist mängija
USB-pistikuga sisse.
• Mõne seadme puhul võib ilmuda LUN
(loogikaploki number). LUN-i või
algsalvestuse muutmiseks vajutage
albumite või lugude loendi kuvamise
ajal nuppu
.

Menüü CUSTOM
Saate reguleerida mitmesuguseid seadistusi.
Vajutage seisval mängijal nuppu DISPLAY,
valige
(SETUP) ja seejärel
„CUSTOM”. Kuvatakse menüü CUSTOM.

Menüüloend
Üksus

Üksuse nimi, funktsioon
LANGUAGE SETUP

OSD (ekraanikuva): Vahetab ekraani keele.
MENU*1: valib soovitud plaadi menüü keele.
(ainult DVD VIDEO)
AUDIO*1: vahetab heliriba keelt. Kui valite
funktsiooni „ORIGINAL”, valitakse plaadil
eelistatuks määratud keel. (ainult DVD
VIDEO)
SUBTITLE*1: vahetab DVD VIDEO-le
salvestatud subtiitrite keelt. Kui valite „AUDIO
FOLLOW”, muutub subtiitrite keel heliriba
jaoks valitud keele järgi. (ainult DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: valib ühendatud teleri kuvasuhte.
16:9

4:3 LETTER BOX

4:3 PAN SCAN

SCREEN SAVER: kui see on asendis ON,
kuvatakse ekraanisäästja, kui mängija on
15 minutit pausi või peatamise režiimis.
Vajutage nuppu N ekraanisäästja
väljalülitamiseks.
BACKGROUND: valib teleriekraani
taustavärvi või pildi. Kui seadistate valiku
„JACKET PICTURE” ja plaadil ei ole kaanepilti,
siis kuvatakse pilt „GRAPHICS”.

,jätkub
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MODE (PROGRESSIVE): valiku „AUTO”
valimisel tuvastab mängija vormingu (filmivõi videopõhine) ja konverteerib sobivasse
versiooni.
4:3 OUTPUT: see seadistus toimib ainult siis,
kui määrate valiku „TV TYPE” suhteks 16 : 9.
Valige „FULL”, kui saate oma teleri kuvasuhet
muuta.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: lülitab automaatse
ooterežiimi seadistuse sisse või välja. Kui valite
„ON”, lülitub mängija ooterežiimile, kui see
on jäetud peatamise režiimi kauemaks kui
30 minutit.
AUTO PLAY: seadistuse „ON” korral alustab
mängija automaatselt taasesitust, kui mängija
taimeriga (pole kaasas) sisse lülitatakse.
PAUSE MODE: valib pildi pausirežiimis.
Tavaolukorras valige „AUTO”. Kui pilt
väljastatakse kõrge eraldusvõimega, määrake
valik „FRAME”. (Ainult DVD)
TRACK SELECTION: annab heliriba, mis
sisaldab suurimal arvul kanaliprioriteete, kui
esitate DVD VIDEO, millele on salvestatud
mitu helivormingut (PCM, MPEG audio,
DTS või Dolby Digitali vorming). Valiku
„AUTO” valimisel rakendatakse prioriteet.
(Ainult DVD VIDEO)
IMAGE QUALITY: valib kuvamise prioriteedi
(kas kvaliteetne pilt või kiirus). (Ainult
fotofailid)
MULTI-DISC RESUME: lülitab mitme plaadi
esituse jätkamise seadistuse sisse või välja.
Taasesituse jätkamise saab salvestada mällu
kuni 6 erineva DVD VIDEO / VIDEO CD
puhul. Kui alustate uuesti seadistust,
kustutatakse jätkamispunkt. (Ainult
DVD VIDEO / VIDEO CD)
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AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*2:
määrake ümbritseva keskkonna järgi. Määrake
„TV MODE”, kui pole võimalik eristada
vaikseid helisid, või „WIDE RANGE”, kui
kuulamiskeskkond on hea, nt kodukino puhul.
DOWNMIX*2: lülitab miksimismeetodi
2 kanalile, kui esitate DVD-d, millel on
tagumised helielemendid (kanalid), või mis
on salvestatud vormingus Dolby Digital.
Tavaolukorras valige „DOLBY SURROUND”.
DIGITAL OUT: valib, kas helisignaalid
väljastatakse pistikust DIGITAL OUT
(COAXIAL) / HDMI OUT. Kui valite „ON”,
määrake ka järgmised: „DOLBY DIGITAL”,
„MPEG”, „DTS” või „48kHz/96kHz PCM”.
DOLBY DIGITAL: valib Dolby Digitali
signaali tüübi. Seadistage „D-PCM”, kui
mängija on ühendatud ilma integreeritud
Dolby Digitali dekoodrita helikomponendiga.
MPEG: valib MPEG helisignaali tüübi.
Seadistage „MPEG”, kui mängija on ühendatud
integreeritud MPEG dekoodriga
helikomponendiga.
DTS: valib DTS-helisignaali tüübi. Seadistage
„ON”, kui esitate DTS-heliribadega DVD
VIDEO-t. Ärge seadistage valikut „ON”, kui
ühendate mängija ilma DTS-i dekoodrita
helikomponendiga.
48kHz/96kHz PCM: valib digitaalse
heliväljundi signaali diskreetimissageduse.
(Ainult DVD VIDEO)
HDMI SETUP
Saate reguleerida HDMI ühendamisega seotud
üksusi.
HDMI RESOLUTION*3: valib videosignaali
väljundi tüübi, mis edastatakse pistikust HDMI
OUT. Kui on valitud „AUTO (1920×1080p)”
(vaikimisi), väljastab mängija videosignaalid
kõrgeima teie teleri aktsepteeritava
eraldusvõimega. Kui pilt ei ole selge, on
ebaloomulik või teid muul viisil ei rahulda,
proovige muud võimalust, mis sobib plaadile,
telerile/projektorile vm. Lisateabe saamiseks
lugege teleri/projektoriga jne kaasasolevat
juhendit.
Te ei saa seda valida, kui valiku „JPEG
RESOLUTION” seadistus on „PhotoTV HD”.

JPEG RESOLUTION: Valib JPEG
eraldusvõime tüübi, et saaksite HDMI
ühenduse kaudu nautida head pildikvaliteeti.
See seadistus toimib vaid siis, kui määrate valiku
„TV TYPE” suhteks „16:9”. Te ei saa seda
valida, kui valik „HDMI RESOLUTION”
on seadistatud väärtusele „720 × 480 / 576p”.
„(1920 × 1080i) HD”
ja „(1920 × 1080i) HD”
toimivad ainult siis, kui määrate valiku
„HDMI RESOLUTION” väärtuseks
„1920 × 1080i”. Kui määrate seadistuseks
„PhotoTV HD”, „(1920 × 1080i) HD”
või
„(1920 × 1080i) HD”, ei ole efekti, pööramise
ega suumi funktsioonid saadaval.
YCBCR/RGB (HDMI): valib HDMI signaali
väljundi tüübi, mis edastatakse pistikust
HDMI OUT.
Valige „RGB”, kui taasesitatav pilt on
moonutatud. Te ei saa seda valida, kui valiku
„JPEG RESOLUTION” seadistus on
„PhotoTV HD”.
AUDIO (HDMI): valib helisignaali väljundi
tüübi, mis edastatakse pistikust HDMI OUT.
Valige „PCM”, kui ühendate mängija teleriga,
mis ei ühildu signaalidega DOLBY DIGITAL /
DTS / MPEG.
*1 Kui valite „OTHERS t”, valige ja sisestage
keelekood. Vt jaotist „KEELEKOODIDE
LOEND” juhendi lõpus.
*2 See funktsioon mõjutab väljundit järgmistest
pistikutest:
– pistikud LINE OUT L / R (AUDIO);
– pistik DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI
OUT ainult siis, kui valiku „DOLBY
DIGITAL” väärtuseks on määratud
„D-PCM”.
3
* Kui pilti ei kuvata normaalselt või see puudub,
lähtestage seadistus. Vajutage nuppe [/1
väljalülitamiseks, sisestage „369” ja vajutage
seejärel nuppe [/1 mängija sisselülitamiseks.

Teave
Tõrkeotsing
Kui teil esineb mängija kasutamisel järgmisi
probleeme, kasutage enne parandustöid
nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit.
Probleemide püsimisel võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.

Toide ei ole sisse lülitatud.
c Veenduge, et toitejuhe on korralikult
ühendatud.

Pilti ei ole / esineb pildimüra.
c Ühendage juhe kindlalt uuesti.
c Ühendusjuhtmed on vigastatud.
c Kontrollige teleri ühendust ja lülitage teleril
sisendi valijat, et mängijast tulev signaal
ilmuks teleriekraanile.
c Vajutage nuppe [/1 mängija väljalülitamiseks
ja sisestage kaugjuhtimispuldi
numbrinuppudega „369”, seejärel vajutage
nuppe [/1 mängija sisselülitamiseks.

Heli puudub.
c Ühendage juhe kindlalt uuesti.
c Ühendusjuhe on vigastatud.
c Mängija on pausirežiimis või aegluubis esituse
režiimis.
c Mängija on edasi/tagasi kiirkerimise režiimis.

Pult ei tööta.
c Puldi patarei hakkab tühjaks saama.
c Pult ei ole suunatud mängija
kaugjuhtimisanduri poole.
c Kui kasutate mängijat puldil järjest nuppe
vajutades, jätke vajutuste vahele 5 sekundit.

Plaati ei esitata.
c Plaat on valepidi sees.
Sisestage plaat nii, et esitatav pool oleks all.
c Plaat on kõver.
c Plaat on määrdunud või vigane.
c Mängija ei saa teatud plaate esitada.
c DVD-l olev piirkonnakood ei sobi mängijaga.
c Mängija sisse on kondenseerunud niiskus.
c Mängija ei saa esitada salvestatud plaate, mida
pole korralikult lõpetatud.

,jätkub
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Mängija ei tööta korralikult.
c Kui staatiline elekter jne põhjustab mängija
ebanormaalse töötamise, eemaldage mängija
vooluvõrgust.

Ekraanil kuvatakse teade „C:13:**”.
c Puhastage plaati puhastuslapiga või
kontrollige selle vormingut.

Pistikusse HDMI OUT ühendamisel puudub pilt/
heli.
c Muutke valiku „HDMI RESOLUTION”
seadistust valikus „HDMI SETUP”. See võib
probleemi lahendada.
c Pistikusse HDMI OUT ühendatud seade ei
ühildu helisignaali vorminguga, sellisel juhul
määrake valiku AUDIO (HDMI) väärtuseks
valikus „HDMI SETUP” valik „PCM”.
c Proovige järgmist. 1Lülitage mängija välja
ja uuesti sisse. 2Lülitage ühendatud seade
välja ja uuesti sisse. 3Võtke HDMI-juhe lahti
ja ühendage siis uuesti.

Mängija ei tuvasta sellega ühendatud
USB-seadet.
c USB-seade ei ole korralikult mängijaga
ühendatud.
c USB-seade või juhe on vigastatud.
c Plaat ei ole lülitatud USB-režiimi.
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Esitatav failivorming
Video: MPEG-1 (Cyber-shoti andmed) /
MPEG-4 (lihtne profiil)*1/Xvid
Foto: JPEG (DCF-i vorming)
Muusika: MP3 (v.a mp3PRO) / WMA
(v.a WMA Pro)*1, *2 / AAC*1, *2 /
LPCM / WAVE
*1 Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste
haldusega) faile ei saa esitada.
*2 Mängija ei esita kodeeritud faile, nagu
kadudeta failid.

Toetatud laiendid: .avi, .mpg, .mpeg, .mp4,
.jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Toetatud plaadid: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, muusika CD / Super VCD, CD-R/-RW
• DATA CD-d, mis on salvestatud ISO 9660
taseme 1 või 2 järgi või selle laiendatud
vormingule Joliet.
• DATA DVD-d, mis on salvestatud
UDF-i järgi.
• Mängija esitab mis tahes ülaltoodud faili,
isegi kui failivorming erineb. Selliste
andmete esitamine võib tekitada müra,
mille tulemuseks võib olla kõlari kahjustus.
• Keeruka kaustade hierarhia esitamine võib
aega võtta. Ärge looge enam kui kahe
hierarhiaga albumeid.
• Mõningaid video-, foto- ja muusikafaile ei
saa kodeeringu-/salvestustingimuste tõttu
esitada.
• Taasesituse alustamine ja järgmise või muu
albumi/faili juurde liikumine võib aega
võtta.
• Mängija tunneb ära kuni 200 albumit
ja 600 faili. See tunneb ära kuni
300 muusikafaili ja 300 fotofaili, kui
on valitud „PHOTO (MUSIC)”.
• Mängija ei saa esitada kahe või enama
videofaili kombinatsiooni.
• Mängija ei saa esitada videofaili, mis on
suurem kui 720 (laius) x 576 (kõrgus) /
2 GB.
• Sõltuvalt failist ei pruugi esitus sujuv olla.
Fail soovitatakse luua madalama bitijada
kiirusega.
• Mängija ei pruugi DATA CD-lt suure
bitijada kiirusega videofaile sujuvalt
taasesitada. Soovitatakse taasesitada
DATA DVD-lt.
• Visuaalsete andmete esitamisel, mida
MPEG-4 vorming ei toeta, on kuulda
ainult heli.

Märkus salvestatavate andmekandjate kohta
Mõned salvestatavad andmekandjad ei
ole sellel mängijal esitatavad plaadi
salvestuskvaliteedi või füüsilise seisundi
tõttu või salvestusseadme ja autortarkvara
omaduste tõttu. Plaati ei esitata, kui
salvestamine pole õigesti lõpule viidud.
Samuti ei saa esitada teatud andmeplaate,
mis on loodus vormingus Packet Write.

Mängija puhul, mis ei esita kopeerimiskaitset
sisaldavaid pilte
DVD-VR-režiimis pilte, millel on CPRM-i
(salvestatavate andmekandjate sisu kaitse)
kaitse, ei saa esitada.

Spetsifikatsioonid
Süsteem
Laser: pooljuhtlaser

Sisendid/väljundid
• LINE OUT L/R (AUDIO): fonopistik
• DIGITAL OUT (COAXIAL): fonopistik
• LINE OUT (VIDEO): fonopistik
• HDMI OUT: HDMI 19 tihvtiga
standardpistik
• USB: A-tüüpi USB-pistik, maksimaalne
vool 500 mA (USB-seadme ühendamiseks)

Üldteave

Tarkvaratootjad võivad olla teatud DVD-de
ja VIDEO CD-de esituskasutused tahtlikult
seadistanud. Kuna antud mängija esitab
DVD-sid ja VIDEO CD-sid tarkvaratootja
valmistatud plaadi sisu järgi, ei pruugi kõik
taasesituse funktsioonid saadaval olla.
Vaadake ka DVD-de või VIDEO CD-dega
kaasasolevat kasutusjuhendit.

• Võimsuse nõuded: 220-240 V
vahelduvvoolu, 50/60 Hz
• Elektritarbimine: 10 W
• Ooterežiimis elektritarbimine: 0,5 W
• Mõõtmed (ligik.): 270 × 38,5 × 209 mm
(laius/kõrgus/sügavus),
sh väljaulatuvad osad
• Kaal (ligik.): 950 g
• Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• Õhuniiskus kasutuskohas: 25% kuni 80%

Märkus plaatide kohta

Kaasasolevad tarvikud

Märkus DVD-de ja VIDEO CD-de esituskasutuse
kohta

Seade on mõeldud CD-standardile vastavate
plaatide taasesituseks. DualDiscid ja mõned
autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid ei vasta CD-standardile.
Seepärast ei pruugi need plaadid seadmega
ühilduda.

• Pult (kaugjuhtimine) (1)
• R6 (suurus AA) patarei (2)
Spetsifikatsioonid ja disain võivad ette
teatamata muutuda.

11EE

KEELE TÄHISTE LOEND
1 lk 7
Kood Keel

Kood Keel

Kood Keel

Kood Keel

1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066

1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334

1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435

1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697

1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181

Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian

Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy

1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506

Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian

Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu

1703 Määramata

Standardile ISO 639: 1988 (E/F)

VANEMLIK JÄRELEVALVE / PIIRKONNAKOOD
1 lk 4
Kood Piirkond

Kood Piirkond

Kood Piirkond

Kood Piirkond

2044
2047
2046
2057
2070
2424
2092
2149
2376

2248
2238
2254
2276
2079
2304
2363
2362
2379

2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2115

2528
2090
2390
2489
2184

Argentina
Austraalia
Austria
Belgia
Brasiilia
Filipiinid
Hiina
Hispaania
Holland

India
Indoneesia
Itaalia
Jaapan
Kanada
Korea
Malaisia
Mehhiko
Norra

Pakistan
Portugal
Prantsusmaa
Rootsi
Saksamaa
Singapur
Soome
Šveits
Taani

Tai
Tšiili
Uus-Meremaa
Venemaa
Ühendkuningriik

z Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete ja teenuste kohta leiate aadressilt
www.sony.eu/myproducts

4-566-335-21(1) (EE)

