DVT-950
Kannettava DVD-soitin LCD-näytöllä

Käyttöopas

Lue nämä ohjeet huolella ennen laitteen kytkentää tai käyttöä.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
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Pakkauslaatikon sisältö
Tarkista, että alla esitetyt osat ovat mukana pakkauslaatikossa.

Kannettava DVD-soitin ladattavalla akulla (1kpl)

Kaukosäädin kahdella AA-paristolla (1 kpl)

Tasavirta-adapteri (1 kpl)

Autoadapteri (1 kpl)

RCA-kaapeli (1 kpl)

DVB-T-antenni (1 kpl)

Aktiiviantenni (1 kpl)

Käyttöopas (1 kpl)

Säilytä pakkausmateriaali mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten.
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DVD-soitin

Kaukosäädin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kaiuttimet
Lataus/virtailmaisin
Pysäytys-/USB-/Korttipainike
Toiminto-/Toisto-/Taukopainike
Asetus-/OK-painike
Edellinen/Pikahaku taaksepäin
Seuraava/Pikahaku eteenpäin
CH-/Navigointi alaspäin
CH-/Navigointi ylöspäin
Voimakkuus -/Navigointi vasemmalle
Voimakkuus +/Navigointi oikealle
Kauko-ohjaustunnistin
Näyttöruutu
Kuulokeliitäntä
AV-lähtö
TV-antenniliitäntä
USB-portti
SD/MMC/MS-korttiaukko
Virtakytkin ON/OFF
Tasavirtaliitäntä
Jalustan tukirauta
Levypesä (näyttöruudun takana)
Levypesän avausalue

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Äänen mykistyspainike
Kielipainike
Näyttöruudun aktivointi/katkaisupainike
Pysäytys/USB/korttipainike
Voimakkuus - painike
DVD/valikkopainike
Navigointi ylöspäin/CH + painike
Navigointi vasemmalle
Toisto-/Tauko-/OK-painike
TV/RADIO-painike
Numeropainikkeet
Ohjelmointi-/Kulma-/EPG-painike
Edellinen/Pikahaku taaksepäin
Toimintopainike
Asetuspainike
Näyttö/Informaatiopainike
Voimakkuus + painike
Otsikkopainike
Navigointi oikealle
TTX-painike
Navigointi alaspäin/CH - painike
Tekstipainike
Audiopainike
Hakupainike
Kertaus-/FAV-painike
Zoomaus-/Hidastuspainike
Seuraava/Pikahaku eteenpäin
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DVD-soittimen kytkentä muihin laitteisiin
• Suositamme soittimen kytkemistä monijärjestelmätelevisioon.
• Varmista, että virta on katkaistu tästä soittimesta sekä muista kytkettävistä laitteista (TV ja vahvistin)
ja virtajohdot on irrotettu pistorasiasta.
• Älä peitä kytkettyjen laitteiden tuuletusaukkoja.
• Lue kaikki ohjeet huolella ennen soittimen kytkemistä muihin laitteisiin.
• Huomioi värikoodit kytkiessäsi audio- ja videokaapeleita. Tarvitset kytkentään RCA-kaapelin
(lisävaruste) ja RCA-adapterin (mukana. Kytke RCA-audio/videokaapeli RCA-adapteriin ja
adapterin toinen pää televisioon.

TV

RCA-adapteri

Antennin kytkentä soittimeen

tai
Kaapeli-TV

Antenniliitäntä

1. Varmista, että TV-asema lähettää ohjelmaa kytkiessäsi soittimen ulkopuoliseen antenniin.
2. Kuvan laatu riippuu lähetyssignaalin voimakkuudesta.
3. Kytkiessäsi soittimen ulkoiseen antenniin, vältä isoja rakennuksia tai muita esteitä. Nämä voivat
estää signaalin vastaanoton.
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Kytkentä autoadapteriin
Autoadapteri on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on 12V negatiivisesti maadoitettu
sähköjärjestelmä.
Varoitus!
Kytke autoadapteri irti ellet käytä sitä. Adapteria ei voi käyttää 24 V sähköjärjestelmissä.

Savukesytyttimen liitäntään

Varoituksia!
• Käytä laitetta ainoastaan valmistajan suosittamalla autoadapterilla. Muiden adapterien käyttö voi vahingoittaa laitetta.
• Laitteen mukana toimitettu autoadapteri on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä käytä sitä muiden laitteiden virtalähteenä.
• Huomioi liikenneturvallisuus, älä operoi laitteen säätimiä tai katsele video-ohjelmia kuljettaessasi ajoneuvoa.
• Varmista, että laite on kiinnitetty kunnolla estääksesi sen liikkumisen mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
• Jos savukesytyttimen liitäntä likaantuu, huono kosketus voi aiheuttaa pistokeosan kuumenemisen.
Muista puhdistaa liitäntä ennen käyttöä.
• Irrota autoadapteri käytön jälkeen soittimesta ja savukesytyttimen liitännästä.
Sulakkeen vaihto
Sulake

Positiivinen (+) kärki

Huom!
Älä hävitä positiivista (+) kärkeä vaihtaessasi sulaketta.
Stereokuulokeliitäntä
Laitteen takapaneelissa on liitäntä stereokuulokkeiden kytkentää varten voidaksesi kuunnella laitteen
toistoa häiritsemättä muita. Kytke kuulokkeet tähän liitäntään ja säädä voimakkuus sopivalle tasolle
VOL +/- painikkeiden avulla.
Huom!
Kaiuttimien ääni mykistyy kytkiessäsi stereokuulokkeet kuulokeliitäntään.
Varoitus!
Pitkäaikainen kuuntelu suurella voimakkuudella voi vahingoittaa kuuntelijan kuuloa.
Sisäänrakennetun akun lataus
Soittimessa on sisäänrakennettu ladattava litium-akku. Varmista, että akku on ladattu ennen sen käyttöä.
Jos akku on tyhjä, lataa se seuraavasti. Siirrä virtakytkin OFF-asentoon ja kytke mukana toimitettu virtaadapteri pistorasiaan ja adapterin tasajännitekaapeli laitteessa olevaan virtaliitäntään.
Huom!
1. Akkua voi ladata ainoastaan virran ollessa katkaistuna laitteesta.
2. Suositamme sisäänrakennetun akun lataamista kolmen kuukauden välein ellet käytä laitetta pitkään
aikaan.
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Laitteen käyttö
Esivalmistelut
Kytke virta TV-vastaanottimeen ja valitse tulotoiminnoksi ”video”. Kytke virta audiojärjestelmään, johon
soitin on kytketty.
Aloitus
1. Kytke virta soittimeen siirtämällä virtakytkimen ON-asentoon.
2. Avaa levypesä painamalla levypesän avauspainiketta.
3. Aseta levypesään levy.
4. Sulje levypesä käsin. Toisto käynnistyy automaattisesti.
5. Kun valikko avautuu TV-ruutuun, valitse haluamasi raitanumero painamalla navigointipainikkeita tai
raitaa vastaavaa numeropainiketta. Käynnistä sitten toisto painamalla OK-painiketta.
Huom!
Jos laite on DVB-T-tilassa voit vaihtaa sen DVD-toimintatilaan painamalla FUNCTION-painiketta kaukosäätimestä tai pidä laitteen etupaneelissa olevaa FUNCTION-painiketta alaspainettuna.
Äänenvoimakkuuden säätö
Paina VOL +/- painiketta kaukosäätimestä tai pidä VOL +/- painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista lisätäksesi tai vähentääksesi voimakkuutta.
Äänen mykistys
Voit mykistää päälaitteen äänen painamalla mykistyspainiketta. Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi
äänen alkuperäiselle tasolle.
Hyppäys eteen- tai taaksepäin
Paina PREVIOUS-painiketta toiston aikana hypätäksesi taaksepäin edelliselle kappaleelle (DVD) tai
raidalle (CD). Paina NEXT-painiketta toiston aikana hypätäksesi seuraavalle kappaleelle (DVD) tai
raidalle (CD).
Pikahaku eteen-/taaksepäin
Pidä F-FWD- tai F-BWD-painiketta alaspainettuna toiston aikana pikakelataksesi levyä eteen- tai taaksepäin X2, X4, X8 tai X20 verrattuna normaaliin nopeuteen.
Paina toistopainiketta (PLAY) jatkaaksesi toistoa normaalisti.
Toiston pysäytys
Paina STOP-painiketta toiston aikana lopettaaksesi toiston. Soitin aktivoi ”resume” toiminnon (toiston
jatkaminen), kun STOP-painiketta painetaan pysäytystilassa. Paina PLAY/PAUSE-painiketta uudelleen
jatkaaksesi toistoa pisteestä, jossa se on aikaisemmin pysäytetty. Voit peruuttaa ”resume” toiminnon
painamalla avaamalla levypesän tai painamalla STOP-painiketta uudelleen.
Pidä STOP-painiketta alaspainettuna valintojen tekemiseksi Disc-, card- ja USB-tilassa.
Hidastettu toisto (DVD)
Pidä SLOW-painiketta alaspainettuna toiston aikana. Levy toistuu ensiksi 1/2-nopeudella, jonka jälkeen
painikkeen jokainen painallus hidastaa toistonopeutta (enintään 1/7-osaan normaalia toistonopeutta).
Paina PLAY-painiketta palataksesi normaaliin toistonopeuteen.
Toiston kertaus
Paina REPEAT-painiketta toiston aikana. Soitin toistaa yhden kappaleen/otsikon tai kaikki kappaleet/otsikot (DVD-levy) tai yhden raidan/kaikki raidat (CD-levy). A-B kertauksella soitin kertaa kahden asetetun
pisteen A ja B välistä jaksoa.
Tietyn otoksen haku
1. Paina SEARCH-painiketta toiston aikana ja merkkaa toistettavaksi haluamasi kohde (otsikko, kappale
tai kappaleen aika) käyttämällä navigointipainikkeita.
2. Syötä haluamasi numero tai aika käyttämällä numeropainikkeita.
3. Paina OK hyväksyntää varten. Toisto käynnistyy valitusta otoksesta.
4. Paina SEARCH-painiketta, kun haluat sulkea hakuvalikon.
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Ohjelmoitu toisto (enintään 16 tallennetta)
1. Valitse ohjelmointivalikko painamalla PROGRAM-painiketta toiston aikana.
2. Valitse taltioitavat otsikot/kappaleet käyttämällä numeropainikkeita.
Esimerkki: Raita 3, paina ”3”.
Raita 12, paina ”1” ja sitten ”2”.
Raita 21, paina ”2” ja sitten ”1”.
3. Käynnistä ohjelmoitu toisto valitsemalla ”PLAY” ollessasi valikossa. Voit lopettaa ohjelmoinnin
painamalla PROGRAM-painiketta uudelleen.
4. Jos haluat pyyhkiä koko ohjelmoinnin, valitse ensin ohjelmointivalikko painamalla PROGRAMpainiketta. Käytä sitten navigointipainikkeita valikossa, valitse ”CLEAR” ja paina OK.
5. Voit peruuttaa ohjelmoidun toiston pyyhkimällä kaikki ohjelmoidut tiedot.
ZOOM-toisto
Paina ZOOM-painiketta toistuvasti suurentaaksesi kuvan 2., 3-, 4-kertaiseksi tai pienentääksesi sitä 1/2,
1/3 tai 1/4-osaan normaalista koosta. Kuva palautuu normaaliksi painamalla painiketta kuvan ollessa 1/4
sen normaalista koosta.
Voit rullata suurennettua kuvaa näytössä painamalla navigointipainikkeita.
Kuvaruutuinformaatio (OSD)
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti soittimen käytön aikana. Kuvaruutu ilmaisee erilaisia tietoja, kuten
ladatun levyn tyyppi, otsikkonumero, kappalenumero, toistoaika, audiokieli, audiotyyppi, tekstikieli,
monikulmatoisto jne.
Audioraidan vaihto (DVD)
Paina AUDIO-painiketta DVD-toistolla. Audioraita vaihtuu ja näyttö ilmaisee valitun raitanumeron.
Huom!
AUDIO-painike ei toimi ellei levylle ole äänitetty useampia audioraitoja.
Monikulmakatselu (ainoastaan DVD)
Pidä ANGLE-painiketta alaspainettuna valitaksesi katseltavaksi haluamasi otoksen.
Huom!
Monikulmakatselu toimii ainoastaan monikulmaäänitetyillä DVD-levyillä.
Tekstikielen vaihto (ainoastaan DVD)
Paina SUBTITLE-painiketta useita kertoja DVD-toistolla. Tekstikieli vaihtuu ja näyttö ilmaisee valitun
kielen. Vapauta painike, kun haluamasi tekstikieli ilmestyy näyttöön.
Huom!
Tekstikielen vaihto toimii ainoastaan monitekstiäänitetyillä DVD-levyillä.
Paluu päävalikkoon ja otsikon toisto (DVD)
Paina DVD/MENU-painiketta toiston aikana palataksesi päävalikkoon. Paina TITLE-painiketta käynnistääksesi toiston valitusta otsikosta.
MP3/MPEG 4-toisto
1. Lataa levypesään MP3/MPEG 4-levy. Kuvaruutuun ilmestyy mediavalikko, valitse mediatyyppi
(kuva, audio, video) toistoa varten käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK vahvistusta varten.
TV-ruutu ilmaisee valitun mediatyypin kansiot levyltä.
2. Valitse haluamasi kansio käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK vahvistusta varten.
3. Näyttö ilmaisee valitun kansion sisältämät tiedostot. Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK toiston käynnistämiseksi.
4. Paina NEXT- ja PREVIOUS-painiketta soittoraidan suoravalintaa varten.
5. Paina REPEAT-painiketta toiston kertaamiseksi.
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KODAK PICTURE CD/JPEG CD-toisto
Lataa levypesään Kodak Picture VD/JPEG-levy ja valitse kuvaoptio toistoa varten käyttämällä navigointipainikkeita (vasen/oikea). Vahvista valinta painamalla OK. Kodak Picture CD-diakuvatoisto käynnistyy automaattisesti. Kuvaruutu ilmaisee JPEG-kuva-CD-levyn sisältämät kansiot. Käytä navigointipainikkeita haluamasi kansion valintaa varten ja vahvista valinta painamalla OK.
Näyttö ilmaisee valitun kansion tiedostot. Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä navigointipainikkeita ja
paina OK toiston käynnistämiseksi. Kuvaruutuun ilmestyy kuvan resoluutiota, kokoa ja päiväystä koskeva
esikatselu rullatessasi tiedostonimiä kuvaruudussa.
KODAK PICTURE CD/JPEG CD-TOIMINNOT
1. Toistotoiminto
Paina REPEAT-painiketta toistotoiminnon vaihtoa varten.
Paina STOP-painiketta toiston aikana esikatselutilan valitsemiseksi.
2. Hyppäys seuraavalle/edelliselle kuvalle
Paina NEXT-painiketta hypätäksesi seuraavalle kuvalle tai PREVIOUS-painiketta palataksesi edelliselle kuvalle.
3. Kuvan pyöritys
Paina navigointipainikkeita (vasen/oikea) pyörittääksesi kuvaa ruudussa vasta- tai myötäpäivään.
4. Kuvan kääntö
Paina navigointipainikkeita (ylös/alas) peilikuvan kääntämiseksi.
5. Kuvan zoomaus sisään/ulos
Paina ZOOM-painiketta toistuvasti suurentaaksesi kuvan 2-, 3-, 4-kertaiseksi tai pienentääksesi sen
1/2, 1/3, 1/4-osaan normaalista kuvasta. Kuva palautuu normaaliksi painamalla painiketta kuvan
ollessa 1/4 sen normaalista koosta.
Kun kuva näkyy ruudussa suurennettuna voit peittää osan kuvasta navigointipainikkeita käyttäen.
6. Diakuvan siirtotilat
Paina PROGRAM-painiketta diakuvatoiston aikana valitaksesi siirtoefektin toistoa varten.
Kuvan kirkkauden ja värin säätö
Paina SCREEN ON/OFF-painiketta useita kertoja toiston aikana säätääksesi LCD-näytön värin ja kirkkauden. Käytä säätämiseen navigointipainikkeita (vasen/oikea).
Pidä SCREEN ON/OFF-painiketta alaspainettuna LCD-näytön katkaisemiseksi.
Ulkoisen muistin käyttö (USB-tikku ja SD/MMC/MS-kortti)
Esivalmistele soitin ulkoisen muistin käyttöä varten.
1. Siirrä POWER-kytkin ON-asentoon. Työnnä mediatiedoilla ladattu USB-tikku USB-porttiin tai
SD/MMC/MS-kortti korttiaukkoon. Kun soitin on tunnistanut ja lukenut tiedot, ruutuun ilmestyy mediavalikko. Valitse vastaava mediatyyppi (kuva, audio, video) käyttämällä navigointipainikkeita ja paina
OK-painiketta vahvistusta varten. Käytä navigointipainikkeita ja valitse ruudusta toistettavaksi haluamasi kansio.
2. Paina NEXT- tai PREVIOUS-painiketta hypätäksesi eteen- tai taaksepäin.
Huom!
Pidä STOP-painiketta alaspainettuna tehdäksesi valinnan USB-tikulta, kortilta tai levyltä. Käytä navigointipainikkeita valintaan ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

9

Perusasetukset
”Initial settings” on perussivu omien suosikkiasetusten tekemiseksi soitinta varten. Suoritettuasi perusasetukset, nämä säilyvät soittimen muistissa, kunnes niitä muutetaan.
Perusasetusten yhteiset toimenpiteet
1. Avaa asetusvalikko pitämällä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista tai painamalla
SETUP-painiketta kaukosäätimestä.
2. Valitse muutettavaksi haluamasi kohde käyttämällä navigointipainikkeita. Käytä sitten navigointipainikkeita uudelleen ja suorita tarvittavat muutokset. Paina OK-painiketta muutosten vahvistamiseksi.
3. Käytä navigointipainikkeita, kun haluat vaihtaa toiselle asetukselle pääasetussivulla.
4. Voit sulkea asetusvalikon painamalla SETUP-painiketta kaukosäätimestä tai pitämällä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista.
1. Järjestelmän asetus (SYSTEM SETUP)
1.1

TV SYSTEM
Valitsee TV-järjestelmän. Suorita valinta käyttämäsi TV-tyypin mukaan.
1.2 SCREEN SAVER
Ellei DVD-soitinta käytetä useampaan minuuttiin ruutuun ilmestyy liikkuva DVD-logo TV-ruudun
suojaamiseksi.
On: Ruudunsäästäjä on aktivoitu.
OFF: Ruudunsäästäjä on peruutettu.
1.3 TV TYPE
Valitsee TV-vastaanottimen käyttämän kuvasuhteen.
4:3PS: Normaali Pan & scan
4:3LB: Normaali Letterbox
16:9:
16:9 laajakuva
1.4 PASSWORD
Voit lukita/avata järjestelmän syöttämällä salasanan. Toimintavaiheet ovat seuraavat:
1.4.1 Valitse SYSTEM SETUP. Valitse PASSWORD painamalla navigointipainiketta (alas).
Valitse sitten syöttölaatikko painamalla navigointipainiketta (oikealle).
1.4.2 Syötä käyttäjän salasana ”0000” avataksesi lukituksen. Valitse syöttölaatikko uudelleen
vaihtaaksesi salasanan uuteen. Syötä 4-numeroinen uusi salasana ja paina OK-painiketta vahvistusta varten. Vaihdettuasi salasanan sinun tarvitsee vain näppäillä uusi salasana avataksesi järjestelmän.
1.4.3 Jos olet unohtanut salasanan, voit käyttää perussalasanaa ”8200” lukituksen avaamiseksi.
Huom!
Järjestelmä lukkiutuu, jos syötät väärän salasanan järjestelmä ollessa avattu.
1.5 RATING
Asettaa lapsilukonrajoitustason soitinta varten. Jos haluat vaihtaa lapsilukon rajoitustasoa, syötä
ensin salasana järjestelmän lukituksen avaamiseksi.
Optiot: 1 KID SAFE/2 G/3 G/4 PG 13/5 PG-R/6R/7 NC-17/8 ADULT.
1.6 DEFAULT
Palauttaa asetukset tehtaan asettamille arvoille.
Optiot. RESTORE
2. Kielen asetus (LANGUAGE SETUP)
2.1
2.2
2.3
2.4

OSD LANGUAGE
Käytetään kuvaruutukielen valitsemiseksi eri käyttäjiä varten.
AUDIO LANG
Valitsee halutun audiokielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)
SUBTITLE LANG
Valitsee halutun tekstikielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)
MENU LANG
Valitsee halutun valikkokielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)
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3. Videoasetus (VIDEO SETUP)
3.1
3.2
3.3
3.4

BRIGHTNESS
Asettaa kuvaruudun kirkkausasteen.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12
CONTRAST
Asettaa kuvaruutukontrastin.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12
HUE
Asettaa värisävyn kuvaruutua varten.
Optiot: -6/-4/-2/0/+2/+4/+6
SATURATION
Asettaa kyllästystason kuvaruutunäyttöä varten.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12

4. Kaiuttimien asetus (SPEAKER SETUP)
4.1

DOWNMIX
Optiot: LT/RT - vasen/oikea sekoitettu toimintatila
STEREO - valitse tämä optio, jos käytössäsi on 5.1-kanavainen vahvistin.

DVB-toimenpiteet
Aloitus
• Varmista, että antenni on kytketty soittimeen.
• Kytke virta soittimeen. Paina FUNCTION-painiketta kaukosäätimestä tai pidä FUNCTION-painiketta
alaspainettuna laitteesta vaihtaaksesi DVB-T-toimintatilaan.
Kuvaruutuun ilmestyy ensiasennusruutu. Käynnistä ensiasennus valitsemalla YES. Valitse sitten muut
optiot ruutuun ilmestyvien ohjeiden mukaan ensiasennuksen suorittamiseksi loppuun.
Valitse NO, jos haluat katkaista ensiasennuksen.
Ohjelman haku
Paina CH +/- painikkeita kanavanumeron vaihtamiseksi. Valitse haluamasi kanava näillä kahdella painikkeella. Valittuasi mieleisesi kanavan, vastaanotto käynnistyy välittömästi.
TV/RADIO-vastaanoton vaihto
Paina TV/RADIO-painiketta kaukosäätimestä DVB-tilassa vaihtaaksesi radiovastaanotolle (tarvitsee
signaalilähteen tuen).
TEKSTI-TV
Paina TTX-painiketta teksti-TV-tietojen valitsemiseksi (tarvitsee signaalilähteen tuen).
Elektroninen ohjelmaopas (EPG)
Paina EPG-painiketta kaukosäätimestä elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) valitsemiseksi DVB-tilassa
(tarvitsee signaalilähteen tuen).
Ohjelmatiedot
Paina INFO-painiketta DVB-tilassa ohjelmatietojen näyttöä varten (tarvitsee signaalilähteen tuen).
Kieli
Paina LANGUAGE-painiketta kaukosäätimestä TV-ohjelmakielen vaihtamiseksi DVB-tilassa (tarvitsee
signaalilähteen tuen).
Teksti
Paina SUBTITLE-painiketta selataksesi TV-signaalin kielivaihtoehtoja
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Suosikit
Paina FAV-painiketta ”suosikki” toiminnon valitsemiseksi, kun kanava-asetus on tehty asetusvalikossa.
Paina navigointipainiketta (ylös/alas) vaihtaaksesi asetusvalikossa valitsemiasi suosikkikanaviasi.
DVB-asetusvalikko
1. Pidä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista tai paina SETUP-painiketta kaukosäätimestä valitaksesi asetusvalikon näyttöruutuun.
2. Käytä navigointipainiketta(vasemmalle/oikealle) kolmen pääasetussivun vaihtamiseksi.
Paina navigointipainiketta (ylös/alas) merkataksesi haluamasi option ja valitse apuvalikko ruutuun
ilmestyvien ohjeiden mukaan. Suoritettuasi asetuksen voit palata pääasetussivulle painamalla
SETUP-painiketta.
3. Paina SETUP-painiketta lyhyesti kaukosäätimestä tai pidä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen
etupaneelista asetusvalikon sulkemiseksi.
1. Kanavaopas
TV channels
Käytetään TV-kanavalistan valintaan tai TV-kanavien järjestelyä varten.
Radio channels
Käytetään radiokanavalistan valintaan tai radiokanavien järjestelyä varten.
Channels class
Valitse tämä optio, kun haluat editoida ohjelmia.
Channels edit
Valitse tämä optio editoidaksesi kanavien nimiä, siirtääksesi tai poistaaksesi haluamasi kanavat.
2. Järjestelmän konfigurointi
TV setting
TV system: käytetään TV-järjestelmän valintaan.
TV type: valitsee TV-kuvasuhteen. Valitse asetus käyttämäsi TV-vastaanotinta vastaavaksi.
Optiot: 4:3PS: Normaali Pan & scan-toiminto
4:3LB: Normaali Letterbox-toiminto
16:9: 16:9 laajakuvatoiminto
Video setting
BRIGHTNESS: Asettaa kirkkauden näyttöruutua varten.
CONTRAST:
Asettaa kontrastin näyttöruutua varten.
HUE:
Asettaa näyttöruudun värisävyn.
SATURATION: Asettaa värikylläisyyden näyttöruudulle.
Language
Valitse käytettäväksi haluamasi kieli järjestelmää varten.
Parent Control
Salasanana käytetyn PIN-koodin vaihto.
1) Syötä vanha salasana OLD PIN-riville.
2) Syötä uusi salasana NEW PIN-riville.
3) Syötä uusi salasana uudelleen CONFIRM-riville.
Perussalasana on 0000.
Käytä kanavalukkoa kanavien lukitsemiseksi.
Time setting
Käytä Time zone-asetusta paikallisen aikavyöhykkeen valintaan.
System info
Valitse tämä optio tarkastellaksesi järjestelmätietoja, kuten Update date (päiväyksen päivitys),
Tuner info (viritintiedot), F/W-versio jne.
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3. Asennus
Auto scan
Valitse jokin maa ”select area” riviltä ja aktivoi/peruuta sitten ”Lcn Set” painamalla navigointipainiketta
(vasemmalle/oikealle). Valitse lopuksi ”start scan” optio kanavahaun käynnistämiseksi.
Manual scan
Voit selata asetettavia optioita manuaalisesti ja valitse sitten ”start scan” kanavaselailun aloittamiseksi.
Default setup
Valitse tämä optio, jos haluat palauttaa asetukset tehtaan asettamille arvoille.

Levyjen käsittely
• Pidä levyä sen reunoista estääksesi sormenjälkien tarttumisen levyn pintaan.
Sormenjäljet, lika ja naarmut voivat aiheuttaa hyppäämistä ja äänen säröytymistä.
• Älä kirjoita mitään levyn etikettiin kuulakärkikynällä tai muulla kirjoitusvälineellä.
• Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai staattisen sähkön poistamiseen tarkoitettua nestettä
levyjen puhdistamiseen.
• Älä pudota tai taivuta levyä.
• Aseta levypesään vain yksi levy kerrallaan.
• Älä yritä sulkea levypesää ellei levy ole kunnolla levyohjaimien välissä.
• Säilytä levyjä omissa koteloissaan, kun et käytä niitä.

Vianetsintä
Jos DVD-soittimessa ilmenee jokin ongelma, tarkista alla esitetty vianetsintälista ennen kuin otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoon.
Oire

Tarkistuskohta

Virta ei kytkeydy päälle tai katkeaa äkillisesti.

• Varmista, että virta-adapteri on kytketty oikein.
• Katkaise virta ja kytke se sitten päälle uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.

• Tarkista, että paristo on asennettu oikealla ”+” ja ”-” napaisuudella.
• Paristo saattaa olla loppu. Vaihda tilalle tuore paristo.
• Tarkista , että komentosignaali on suunnattu kohti DVD-soittimen kauko-ohjaussignaalien tunnistinta.
• Poista esteet kaukosäätimen ja kauko-ohjaustunnistimen väliseltä reitiltä.

Ei kuvaa tai ääntä.

•
•
•
•
•

Ei ääntä.

• Tarkista voimakkuussäätimen asetus. Lisää voimakkuutta, jos se on nollassa.
• Tarkista, onko kuulokeliitäntään kytketty kuulokkeet. Kaiuttimista ei kuulu ääntä,
jos kuulokkeet on kytketty.

Ei kuvaa ja ääntä.

• Tarkista, että paristo on asennettu oikein ja adapteri kytketty.

Kuva tai ääni on säröytynyt.

• Käytä levyä, jossa ei ole naarmuja tai kolhuja.

Tarkista, että AV-kaapelit on kytketty oikein.
Tarkista, että levy on DVD-, DVD-RW- tai AUDIO CD-levy.
Älä käytä naarmuuntunutta tai likaista levyä.
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
DVD-soittimen lukupään linssi on likainen. Ota yhteys huoltoon linssin puhdistamiseksi.
• Tarkista, että TV-kanavaksi on valittu VIDEO tai AV, jos katselet TV-vastaanottimen kautta.
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Turvaohjeet
• Älä altista laitetta roiskevedelle tai aseta nesteellä täytettyjä esineitä sen päälle (kukkamaljakot tmv.).
• Virta ei katkea kokonaan käyttäessäsi virta-adapteria. jos haluat katkaista virran kokonaan, irrota virtaadapteri pistorasiasta.
• Älä laita avoliekkiä, kuten palava kynttilä laitteen päälle.
• Jätä laitteen ympärille 20 cm tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tmv.
• Käytä laitetta ainoastaan kohtuullisissa lämpötiloissa, vältä äärilämpötiloja.
• Suojele luontoa. Toimita loppuunkuluneet paristot ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.
• VAROITUS: Väärin asennettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo ainostaan saman tai
vastaavan tyyppiseen paristoon.
• Älä altista paristoa korkealle kuumuudelle (aurinko, tuli tmv.).
• Suuren voimakkuuden käyttö kuulokekuuntelussa voi aiheuttaa kuulovamman.
• Laitteen merkkikilpi sijaitsee takapaneelissa.

Tekniset tiedot
Virtalähde:
100 - 240 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Tehonkulutus:
9 W
Yhteensopiva TV-järjestelmä:
PAL/NTSC
Käyttölämpötila:
+5°C - +35°C
Mitat (p x l x k):
260 x 175 x 40.8 mm
Alusta (p x l x k):
200 x 120 x 131 mm
Käyttökosteusalue:
10% - 75%
Yhteensopivuus:
AVI, MPEG4, XVID, MP3-tiedostot
AVI-tiedostojen maksimiresoluutio on 576 juovaa, MPEG4-tiedostojen 640 x 325 juovaa
Tuetut levyt:
1. DVD-VIDEO-levyt
12 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
12 cm kaksipuolinen, kaksikerroksinen
12 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm kaksipuolinen, kaksikerroksinen
8 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen
2. CD-DA/CD-R-RW/MP3-CD
12 cm levy
8 cm levy
Audiosignaalilähtö
1. DVD (lineaari audio)
(1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz (48 kHz näytteenotto) & 20 Hz - 20 kHz (96 kHz näytteenotto)
(2) Häiriöetäisyys: > 45 dB
(3) Dynamiikka-alue: 60 dB
2. CD-audio
(1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
(2) Häiriöetäisyys: > 45 dB
(3) Dynamiikka-alue: 60 dB
Loppuunkäytettyä elektroniikkalaitetta ei saa heittää talousjätteisiin.
Toimita loppuunkäytetty laite lähimpään ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen
hävitettäväksi luontoystävällisellä tavalla.
Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Huolto puh. 030 650 5505
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