
PAL

DVD ATSKAŅOTĀJS/
VIDEOMAGNETOFONS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MODELIS: VC9700 

Pirms izstrādājuma lietošanas vai pievienošanas elektro-
tīklam, uzmanīgi izlasiet visu šo lietošanas instrukciju.
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Saturs

Norādījumu simboli
 Norāda uz traucējumiem, kuri var izraisīt 

ierīces vai tās aprīkojuma bojājumus.
Piezīme: norāda uz šīs ierīces īpašajām darbības 

funkcijām.
Padoms: norāda darbību veikšanas atvieglošanas 

iespējas.
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Papildierīču pievienošana

Pievienošana pastiprinātājam, kurš aprīkots ar divu 
kanālu stereo vai Dolby Pro Logic II/Pro Logic

Pievienojiet šīs ierīces ligzdas – kreiso un labo DVD/
VCR AUDIO OUT vai AUDIO OUT (DVD ekskluzīvā 
izeja) pie pastiprinātāja, uztvērēja vai stereo sistēmas 
audio kreisās un labās ligzdas, izmantojot audio kabe-
ļus.

Pievienošana pastiprinātājam, kurš aprīkots ar divu 
kanālu stereo (PCM) vai audio/ video uztvērējam, 
kurš aprīkots ar multi kanālu dekodētāju (Dolby 
Digital™, MPEG 2 vai DTS)

1. Savienojiet vienu no ierīces DIGITAL AUDIO OUT 
ligzdām (koaksiālo) ar atbilstošo pastiprinātāja 
ieejas ligzdu. Izmantojiet papildus digitālo (koak-
siālo) audio kabeli.

2. Jums nāksies aktivizēt šīs ierīces digitālo izvadi. 
(Sk. „AUDIO”, 18. lpp.).

Digitālā multi kanālu skaņa
Digitālais multi kanālu savienojums nodrošina vislabāko 
skaņas kvalitāti. Šim nolūkam jums būs nepieciešams 
multi kanālu audio/video uztvērējs, kurš atbalsta vienu 
vai vairāk audio formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce 
(MPEG 2, Dolby Digital un DTS). Pārbaudiet uztvērēja 
lietošanas instrukciju un uz tā esošos logotipus.

Brīdinājums:
Atbilstoši DTS Licencēšanas līgumam, digitālā izvade 
būs DTS digitālajā izejā, kad tiks izvēlēta DTS audio 
straume.

Piezīmes:
• Ja digitālās izvades audio formāts nav saderīgs 

ar jūsu uztvērēja iespējām, uztvērējs radīs stipru, 
izkropļotu skaņu vai vispār nekādu.

• Lai redzētu pašreizējā DVD audio formātu displejā, 
nospiediet AUDIO pogu.

DVD+VCR ierīces aizmugure

2 analogo stereo kanālu vai Dolby Pro Logic II/Pro Logic savienojums.

(DVD ekskluzīvā 
izeja) (DVD ekskluzīvā izeja: 

digitālā multi kanāla 
savienojums)

Pastiprinātājs (uztvērējs)

Savienojumi
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Izmantojot DVD iestatīšanas izvēlni, varat veikt dažādu 
elementu (attēla, skaņas) noregulēšanu. Citu iestatī-
jumu vidū varat iestatīt subtitru valodu un iestatīšanas 
izvēlni. Detalizētam katras iestatīšanas izvēlnes aprak-
stam sk. 17.–20. lpp.

Lai attēlotu izvēlni un izietu no tās:
Lai attēlotu izvēlni, nospiediet SETUP pogu. Atkārtota 
SETUP pogu nospiešana atgriezīs sākuma ekrāna 
rādījumus.

Lai pārietu uz nākamo līmeni:
Nospiediet ► pogu uz tālvadības pults.

Lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo līmeni:
Nospiediet ◄ pogu uz tālvadības pults.

Vispārīgas darbības

1. Nospiediet DVD pogu uz tālvadības pults.

2. Nospiediet SETUP pogu. Parādās iestatīšanas 
izvēlne.

3. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos nepieciešamo 
funkciju, pēc tam nospiediet ► pogu, lai pārietu uz 
otro līmeni. Ekrānā parādās pašreizējais izvēlētās 
funkcijas iestatījums, kā arī alternatīvie iestatījumi.

4. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos otru nepieciešamo 
funkciju, pēc tam nospiediet ► pogu, lai pārietu uz 
trešo līmeni.

5. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos iestatījumu, pēc 
tam nospiediet ENTER/OK, lai apstiprinātu savu iz-
vēli. Dažiem elementiem var būt nepieciešamas pa-
pilddarbības.

6. Nospiediet SETUP vai ► pogu, lai izietu no iestatī-
šanas izvēlnes.

LANGUAGE (valoda)

Izvēlnes valoda
Izvēlieties VCR un DVD iestatīšanas un informācijas 
parametru valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu (audio disks / 
subtitri / izvēlne) 
Izvēlieties valodu, kuru lietosiet audio ierakstiem, sub-
titriem un diska izvēlnei.
Original (oriģināls): norāda uz oriģinālo valodu, kurā 
disks tika ierakstīts.
Other (cita): lai izvēlētos citu valodu, nospiediet ciparu 
pogas, pēc tam nospiediet ENTER/OK pogu, lai ievadī-
tu attiecīgo 4 ciparu numuru, atbilstoši valodu kodu sa-
rakstam (sk. 38. lpp.). Ja ievadīsiet nepareizu valodas 
kodu, nospiediet CLEAR pogu.

Off (izslēgts) (diska subtitriem): izslēdziet subtitrus.

DISPLEJS

TV Aspect (TV attēla formāts) 
4:3  Izvēlieties, kad ir pievienots standarta 

televizors 4:3.
16:9  Izvēlieties, kad ir pievienots platekrāna 

televizors 16:9.

Display Mode (ekrāna rādījumu režīms) 
Displeja režīma iestatījumi darbojas tikai tad, kad TV 
attēla formāts ir iestatīts uz 4:3.
Letterbox: parāda lielu ekrāna augšējo un apakšējo 
grupu kopu ar melnu svītru ekrāna augšas un lejas 
daļā.
Panscan: automātiski parāda lielu visu ekrāna attēlu 
un nogriež malu, kas neiederas.

Pirms DVD darbības
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Nekustīgs attēls un atskaņošana kadrs pēc 
kadra  
1. Atskaņošanas laikā nospiediet  pogu. Atkārtoti 

nospiežot  pogu, virziet attēlu uz priekšu kadru 
pēc kadra.

2. Lai izietu no lēnās kustības režīma, nospiediet  
pogu.

Meklēšana  
1. Atskaņošanas laikā nospiediet  vai  pogu.
2. Atkārtoti nospiediet  vai  pogu, lai izvēlētos 

nepieciešamo ātrumu:
DVD disks: X2, X4, X16 vai X100
Video CD: X2, X4, X8

3. Lai izietu no meklēšanas režīma, nospiediet  
pogu.

Meklēšana pēc laika  
Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā laikā:
1. Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY pogu. 

Laika meklēšanas lodziņš ekrānā parādīs izlietoto 
atskaņošanas laiku.

2. Nospiediet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos pulksteņa laika 
ikonu un parādās „ -:--:-- ”.

3. Ievadiet nepieciešamo atskaņošanas sākuma laiku 
stundās, minūtēs un sekundēs no kreisās puses uz 
labo. Ja ievadīsiet nepareizus ciparus, nospiediet 
CLEAR (izdzēst) pogu, lai tos izdzēstu. Pēc tam ie-
vadiet pareizos ciparus.

4. Apstiprināšanai nospiediet ENTER/OK pogu. Atska-
ņošana sāksies izvēlētajā laikā.

Piezīme:
Uz Video CD ar PBC funkciju, jums jāiestata PBC uz 
Off (izslēgts) (iestatīšanas izvēlnē), lai lietotu šo funkci-
ju (sk. „PBC”, 18. lpp.).
Atzīmes meklēšana  
Marker (atzīme) ievadīšana 1/9#5

Varat sākt atskaņošanu no sākuma līdz pat deviņiem 
atmiņā saglabātiem punktiem. Lai ievadītu atzīmi, 
nospiediet MARKER pogu uz diska izvēlētā punktā. 
Televizora ekrānā īslaicīgi parādās atzīmes ikona. At-
kārtojiet šo procedūru, lai ievadītu līdz pat deviņām at-
zīmēm.

Lai atsauktu vai izdzēstu atzīmēto skatu 1 2 3 - - - - - -

1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet SEARCH 
pogu. Televizora ekrānā parādās atzīmes meklēša-
nas izvēlne.

2. Desmit sekunžu laikā nospiediet ◄ / ► pogu, lai iz-
vēlētos atzīmes numuru, kuru vēlaties atsaukt vai 
izdzēst.

3. Nospiediet ENTER/OK pogu un atskaņošana sākas 
no atzīmētā skata. Vai nospiediet CLEAR pogu un 
atzīmes numurs tiks izdzēsts no saraksta.

4. Varat atskaņot jebkuru atzīmēto skatu, ievadot šo 
numuru atzīmes meklēšanas izvēlnē.

Atkārtošana  
Varat atkārtot diska darbu/nodaļu/visu/ierakstu. 
Nospiediet REPEAT (atkārtot) pogu atskaņošanas lai-
kā, lai izvēlētos nepieciešamo atkārtošanas izvēlni.

 DVD video diski – atkārtot nodaļu/darbu/izslēgt
• Nodaļa: atkārto pašreizējo nodaļu.
• Darbs: atkārto pašreizējo darbu.
• Off: neatkārto.

 Video kompaktdiski – atkārtot ierakstu/visu/
izslēgt

• Ieraksts: atkārto pašreizējo ierakstu.
• Viss: atkārto visus diskā esošos ierakstus.
• Off: neatkārto.

Piezīmes:
• Uz Video CD ar PBC funkciju jums jāiestata PBC 

uz Off (izslēgts) (iestatīšanas izvēlnē), lai lietotu šo 
funkciju (sk. „PBC”, 18. lpp.).

• Ja nodaļas vai ieraksta atkārtotas atskaņošanas 
laikā nospiedīsiet vienu reizi , atskaņošanas 
atkārtošana tiks atcelta.

A–B atkārtošana  
Epizodes atkārtošana
1. Nospiediet A–B jūsu izvēlētajā sākuma punktā. 

„A–” īslaicīgi parādās TV ekrānā.
2. Nospiediet A-B vēlreiz jūsu izvēlētajā beigu punktā. 

„A–B” īslaicīgi parādās TV ekrānā un sākas epizo-
des atkārtošana.

3. Nospiediet A–B vēlreiz, lai atceltu darbību.

Palielināšana  
Lietojiet tālummaiņas funkciju, lai palielinātu video 
attēlu.
1. Lai aktivizētu šo funkciju, atskaņošanas vai nekustī-

gās atskaņošanas laikā nospiediet ZOOM pogu. 
Attēla apakšā pa labi īslaicīgi parādās kvadrātveida 
rāmis.

2. Katrs ZOOM pogas nospiediens maina TV ekrānu 
šādi:

 100% izmērs → 150% izmērs → 200% izmērs → 
300% izmērs → 400% izmērs → 100% izmērs.

3. Izmantojiet  pogas palielināta attēla apskatei.
4. Lai atgrieztos attēla sākotnējā izmērā, atkārtoti 

nospiediet ZOOM pogu vai CLEAR pogu.

Piezīme:
Dažiem DVD atskaņotājiem tālummaiņas funkcija var 
nedarboties.

Darbības ar DVD un Video CD
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Traucējumu novēršana

Pirms sazināties ar pilnvaroto apkopes darbnīcu, pārbaudiet pēc šīs tabulas traucējuma novēršanas iespēju.

Problēma Iemesls Risinājums
DVD vai VCR nedarbojas kā 
pienākas.

• DVD vai VCR poga nav kārtīgi 
nospiesta.

• Sk. 2. lpp.

Nav strāvas. • Barošanas vads ir atvienots. • Ievietojiet pareizi barošanas vada kontakt-
dakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

Barošana ir, bet DVD 
atskaņotājs nedarbojas.

• Disks nav ievietots. • Ievietojiet disku.

Nav attēla. • Televizors nav iestatīts uz DVD 
signāla uztveršanu.

• Izvēlieties televizoram atbilstošo video 
ieejas režīmu tā, lai DVD atskaņotāja 
attēls parādītos TV ekrānā.

• Video kabelis nav kārtīgi pievie-
nots.

• Pareizi pievienojiet video kabeli kontakt-
ligzdās.

Nav skaņas. • Ar audio kabeli savienotā ierīce 
nav iestatīta DVD izejas signā-
la uztveršanai.

• Izvēlieties audio uztvērējam atbilstošo 
ieejas režīmu tā, lai varētu dzirdēt DVD 
atskaņotāja skaņu.

• Audio kabeļi nav kārtīgi pievie-
noti.

• Pareizi pievienojiet audio kabeli kontakt-
ligzdās.

• Ar audio kabeli savienotā ierīce 
nav ieslēgta.

• Ieslēdziet ar audio kabeli savienoto ierīci.

• Digitālā audio izeja ir iestatīta 
nepareizā pozīcijā.

• Iestatiet digitālo audio izeju pareizā pozī-
cijā, pēc tam ieslēdziet DVD atskaņotāju 
nospiežot POWER pogu.

Slikta attēla kvalitāte. • Disks ir netīrs.
• TV kanāli nav pareizi noska-
ņoti.

• Notīriet disku.
• Pārbaudiet TV kanālus, veiciet vēlreiz to 

noskaņošanu.
DVD atskaņotājs nesāk 
atskaņošanu.

• Ievietots disks, kuru nav iespē-
jams atskaņot.

• Ievietojiet disku, kuru ir iespējams atska-
ņot. (Pārbaudiet diska veidu un reģionālo 
kodu.)

• Disks ir ievietots otrādi. • Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz 
leju.

• Disks nav ievietots pareizi turē-
tājā.

• Ievietojiet disku pareizi turētājā.

• Disks ir netīrs. • Notīriet disku.
• Ir iestatīts vērtējuma līmenis. • Atceliet vērtējuma funkciju vai mainiet šo 

līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas 
kā pienākas.

• Tālvadības pults un šīs ierīces 
starpā ir kāds šķērslis.

• Novāciet šķērsli.

• Tālvadības pults baterijas ir 
nolietojušās.

• Nomainiet baterijas pret jaunām.

Nav iespējams ievietot 
videokaseti.

• Vai kasetes nodalījums ir 
tukšs?

• Izņemiet videokaseti.

Nav Hi-Fi skaņas. • Audio režīms ir iestatīts nepa-
reizi.

• Izvēlieties STEREO, atkārtoti nospiežot 
AUDIO pogu uz tālvadības pults.

Nav NICAM skaņas 
ierakstīšanas laikā.

• NICAM režīms ir iestatīts nepa-
reizi.

• Pārbaudiet, vai NICAM izvēlnē ir iestatīts 
uz AUTO kanālam, no kura tiks veikts 
ieraksts.


