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ENNE ALUSTAMIST

Tarvikud

Kaugjuhtimispult Kaugjuhtimispuldi 
patareid (AAA-suurus)

Kasutusjuhend AV-kaablid

Sisestage patareid kaugjuhtimispulti

1. Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv 
patareipesa kate.

2. Sisestage kaks AAA-patareid. Kontrollige, kas 
pluss- (+) ja miinuspooluse (–) asend vastab 
märgistusele.

3. Pange patareipesa kate tagasi oma kohale.

Kui kaugjuhtimine ei tööta korralikult:

– Kontrollige patareide polaarsust (+/–).
– Kontrollige, ega patareid ei ole tühjad.
– Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi ja sensori 

vahel ei ole takistusi.
– Kontrollige, kas läheduses on päevavalgus-

lampe.
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▌Otsingu- ja hüppefunktsiooni 
▌kasutamine

Taasesituse ajal saate osas või loos kiiresti edasi 
liikuda ja kasutada järgmisele osale või loole siir-
dumiseks hüppefunktsiooni.

Otsing osa või loo piires

Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi 
otsingu nupule (◄◄ või ►►) üle ühe sekundi.

DVD 2x, 4x, 64x, 128x
CD 2x, 4x, 8x

Märkused
– Funktsiooniga saavutatav kiirus võib erineda 

tegelikust taasesituse kiirusest.
– Otsingurežiimil heli ei taasesitata (välja 

arvatud CD-l).

Lugude vahelejätt

Vajutage taasesituse ajal hüppenupule (I◄◄ või 
►►I).
– Kui vajutate DVD taasesituse ajal hüppenupu-

le (►►I), liigute järgmisele osale. Kui vajutate 
hüppenupule (I◄◄), liigute taasesitatava osa 
algusse. Veel üks vajutus viib Teid eelmise osa 
algusse.

– Kui taasesitate CD-plaati ilma menüünäiduta 
(Menu Off), siis viib vajutus hüppenupule (►►I) 
järgmise loo algusesse. Kui vajutate hüppe-
nupule (I◄◄), liigute taasesitatava loo algusse. 
Veel üks vajutus viib Teid eelmise loo algusse.

▌Ekraanimenüü kasutamine

DVD/MPEG-4 taasesitus

1. Ekraanimenüü kuvamiseks vajutage taasesitu-
se ajal kaugjuhtimispuldi nupule INFO.
– Ekraanimenüü saate valida ka funktsiooni-

menüüs, vajutades nupule MENU.
2. Soovitud menüükäsu valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼.
3. Soovitud asetuse tegemiseks vajutage nuppu-

dele ◄/► ja seejärel vajutage nupule ENTER.
– Otse teose või osa juurde jõudmiseks või 

soovitud ajal taasesituse alustamiseks 
saate kasutada ka kaugjuhtimispuldi 
numbrinuppe.

4. Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage veel 
kord nupule INFO.

Märkused

Võimaldab jõuda soovitud teose juurde, kui 
neid on plaadil mitu. Näiteks kui DVD-l on 
rohkem kui üks fi lm, siis on iga fi lm tähistatud.
Enamik DVD-sid on salvestatud osadeks jao-
tatuna. Tänu sellele on võimalik kiiresti leida 
kindel lõik.

Võimaldab fi lmi taasesitust alates kindlast 
ajast. Viitena tuleb sisestada algusaeg.
Mõne plaadiga otsing aja järgi ei tööta.
Näitab fi lmi dialoogikeelt.
Näiteks ingliskeelene 5.1-kanali heli taas-
esitus.
DVD-plaadil võib olla kuni kaheksa eri dialoogi-
keelt.
Näitab plaadil olevaid subtiitrikeeli.
Te saate subtiitrikeelt valida või soovi korral 
subtiitrid välja lülitada.
DVD-plaadil võib olla kuni 32 eri subtiitrikeelt.
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▌Plaadimenüü ja teosenimistu 
▌kasutamine

Plaadimenüü kasutamine

1. Vajutage DVD-plaadi taasesituse ajal 
kaugjuhtimis puldi nupule MENU.

2. Disc Menu (plaadimenüü) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

Märkused
– Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi plaadimenüü 

olla kasutatav.
– Plaadimenüüd Disc Menu saate kasutada ka 

kaugjuhtimispuldi nupu DISC MENU abil.

Teosemenüü kasutamine

1. Vajutage DVD-plaadi taasesituse ajal 
kaugjuhtimis puldi nupule MENU.

2. Title Menu (teosemenüü) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

Märkused
– Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi teosemenüü 

olla kasutatav.
– Teosemenüü kuvatakse, kui plaadil on vähe-

malt kaks teost.

▌Funktsioonimenüü 
▌kasutamine

Funktsioonimenüü kasutamine (DVD)

1. Vajutage taasesituse ajal nupule MENU.
2. Funktsioonimenüü Function valimiseks vaju-

tage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.
– Info (vt lk 14)
– Zoom (suumimine) (vt lk 19)
– Bookmark (märgistamine) (vt lk 18–19)
– Repeat (kordus) 

(vt lk 15–16)
– EZ View (pildiformaat) 

(vt lk 16–17)
– Angle (võttenurk)

(vt lk 18)

3. Kuuest funktsioonist ühe valimiseks vajuta-
ge nuppudele ▲/▼. Funktsiooni avamiseks 
vajutage nupule ► või ENTER. Samuti saate 
funktsioone valida otse, kasutades vastavaid 
kaugjuhtimispuldi nuppe.
– INFO  – ZOOM
– EZ VIEW  – BOOKMARK
– REPEAT

▌Kordustaasesitus

Hetkel taasesitatava loo, osa, teose, valitud lõigu 
(A–B) või kogu plaadi kordus.

DVD taasesitus
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule REPEAT. 

Ilmub kordusmenüü.
2. Chapter (osa), Title (teos) või A–B (lõik) 

valimiseks vajutage nuppudele ◄/►, seejärel 
vajutage nupule  ENTER.
– Korratakse DVD osa või teose taasesitust.
– Osa ( ): taasesitatava osa kordamine.
– Teos ( ): taasesitatava teose kordamine.
– A–B: valitud lõigu kordamine.

DVD
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▌Pildifailidega CD-plaadi taasesitus

1. Valige soovitud kaust.
2. Soovitud pildifaili valimiseks lõikemenüüs 

(Clips Menu) vajutage nuppudele ▲/▼ ja see-
järel vajutage nupule ENTER.

3. Soovitud menüü kuvamiseks vajutage kaug-
juhtimispuldi nupule INFO ja seejärel vajutage 
nupule ENTER.

Märkused
– Vajutage lõikemenüüsse (Clips Menu) naasmi-

seks stopp nupule.
– Kodaki foto-CD taasesitamisel lõikemenüüd ei 

kuvata. Fotode kuvamine käivitub automaatselt.

Pildi pööramine
: Iga vajutusega nupule ENTER pöördub pilt 

kellaosuti liikumise suunas 90°.

Suumimine
: Suumitava kaadriosa valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼. Vajutage nupule ENTER. 
Iga vajutusega nupule ENTER suurendatakse 
pilti kuni kaks korda.

Slaidiprogramm
• : Seade läheb slaidiprogrammirežiimile.
• Enne slaidiprogrammi algust tuleb määrata 

piltide vahetumise kiirus.
• : Kui valite selle sümboli ning vajutate 

nupule ENTER, vahetub pilt automaatselt 
umbes iga 6 sekundi möödudes.

• : Pilt vahetub automaatselt umbes iga 
12 sekundi möödudes.

• : Pilt vahetub automaatselt umbes iga 
18 sekundi möödudes.

Märkused
– Faili suurusest olenevalt võib piltide vaheldumi-

seks kuluda pisut rohkem või vähem aega, kui 
seatud.

– Kui Te ühelegi nupule ei vajuta, algab slaidiprog-
ramm umbes 10 sekundi pärast automaatselt.

MP3 ja JPEG taasesitus

Te saate vaadata JPEG-faile koos taustmuusikaga.

1. MP3-faili valimiseks lõikemenüüst vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
ENTER.

2. JPEG-faili valimiseks lõikemenüüst vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
ENTER.
– Muusika taasesitus algab.

3. Taasesituse peatamiseks vajutage stoppnupule.

Märkus
MP3- ja JPEG-failid peavad olema samal plaadil.

JPEG-failidega CD-R-plaadid

– Taasesitada saab ainult „.jpg”- ja „.JPG”-laien-
diga faile.

– Kui plaat on lõppvormindamata, võtab taasesi-
tuse alustamine kauem aega ja mõned salves-
tatud failid võivad jääda taasesitamata.

– Taasesitada saab ainult Joliet- ja ISO 9660 -
vormingus JPEG-failidega CD-R-plaate.

– JPEG-faili nimi ei tohi olla pikem kui kaheksa 
tähemärki, ei tohi sisaldada tühikuid ega eri-
märke (./ = +).

– Taasesitada saab ainult järjest salvestatud 
multiseansilisi plaate. Kui multiseansilisel plaa-
dil on tühi lõik, saab plaati taasesitada vaid 
selle tühja kohani.

– Ühele CD-le saab salvestada kuni 3000 pilti.
– Soovitame kasutada Kodaki foto-CD-sid.
– Kodaki foto-CD-l taasesitatakse ainult pildi-

kaustas olevad JPEG-failid.
– Kodaki foto-CD: pildikaustas olevad JPEG-

failid taasesitatakse automaatselt.
– Konica foto-CD: fotode kuvamiseks valige 

lõikemenüüs JPEG-failid.
– Fuji foto-CD: fotode kuvamiseks valige lõike-

menüüs JPEG-failid.
– QSS foto-CD: QSS foto-CD-d ei pruugi seade 

taasesitada.
– Kui plaadil on üle 500 faili, saab taasesitada 

ainult 500 JPEG-faili.
– Kui plaadil on üle 500 kausta, saab taasesita-

da ainult 500 kaustas sisalduvaid JPEG-faile.
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▌Keele seadmine

Kui eelnevalt on seatud DVD-mängija menüükeel, 
plaadimenüü-, dialoogi- ja subtiitrikeel, kasutatak-
se seda fi lme vaadates automaatselt.

DVD-mängija menüükeel
1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 

MENU.
2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

3. Language Setup (keeleseaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Player Menu (DVD-mängija menüü) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 

 nupule ► või ENTER.
5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele 

▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või ENTER.
– Keele valik kinnitatakse ja siirdutakse 

tagasi menüüsse Language Setup (keele-
seaded).

 – Ekraanimenüüst 
väljumiseks vajutage
nupule MENU.

Plaadimenüü keel
See funktsioon muudab ainult plaadimenüükeelt.
1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 

MENU.
2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

3. Language Setup (keeleseaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Disc Menu (plaadimenüü) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele 
▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või ENTER.
 – Kui valitud keelt ei ole plaadile salvestatud, 

valitakse salvestatud originaalkeel.
 – Keele valik kinnitatakse ja siirdutakse 

tagasi menüüsse Language Setup (keele-
seaded).

– Ekraanimenüüst 
väljumiseks vajutage
nupule MENU.

ASETUSTE TEGEMINE 
SEADISTUSMENÜÜS

▌Seadistusmenüü kasutamine

Seadistusmenüüs saate teha endale sobivaid 
DVD-mängija asetusi, valida mitmesuguseid keeli, 
seada piirangutaset, seada DVD-mängija sobivaks 
kasutatava teleri ekraaniga.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage kaug-
juhtimispuldi nupule MENU. Seadistusmenüü 
Setup valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, 
seejärel vajutage nupule ► või ENTER.

q Language Setup (keeleseaded): keele valimine.
w Audio Setup (heliseaded): heliväljundi asetuste 

seadmine.
e Display Setup (ekraaniseaded): ekraaniseadete 

tegemine. Kasutage soovitud ekraaniformaadi 
valimiseks ja ekraaniseadete tegemiseks.

r Parental Setup (piirangute seaded): piirangu-
taseme seadmine. See funktsioon võimaldab 
seada vajaliku piirangutaseme, et takistada 
lastel sobimatute fi lmide (nt vägivaldseid või 
täiskasvanutele mõeldud stseene sisaldavate) 
vaatamist.

t DivX (R) registreerimine: kasutage registreeri-
miskoodi DVD-mängija registreerimiseks, kui 
kasutate DivX (R) videofailide allalaadimis-
teenust (Video On Demand). Rohkem infot 
leiate veebileheküljelt www.divx.com/vod.

y Anynet+ (HDMI-CEC): funktsiooni Anynet+ 
(HDMI-CEC) suvandite määramine.

2. Erinevate funktsioonide valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼. Alamfunktsioonide valimiseks 
vajutage nupule ► või ENTER.

3. Pärast seadete tegemist ekraanimenüüst välju-
miseks vajutage veel kord nupule MENU.

Märkus
Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi mõni seadistus-
menüü funktsioon olla kasutatav.
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Dialoogikeel
1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 

MENU.
2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

3. Language Setup (keeleseaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Audio (dialoogikeel) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele 
▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või ENTER.
– Valige Original, kui soovite, et heli taasesitu-

se dialoogikeel oleks vaikimisi originaalkeel, 
milles fi lmi algversioon on salvestatud.

– Kui määratud keelt ei ole plaadile salvesta-
tud, valitakse salvestatud originaalkeel.

– Keele valik kinnitatakse ja siirdutakse 
tagasi menüüsse 
Language Setup 
(keeleseaded).

– Ekraanimenüüst 
väljumiseks vajutage
nupule MENU.

Subtiitrikeel
1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 

MENU.
2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

3. Language Setup (keeleseaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Subtitle (subtiitrid) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele 
▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või ENTER.
– Valige Automatic, kui soovite, et subtiitri-

keeleks oleks sama keel, mis on valitud 
dialoogikeeleks.

– Kui Teie poolt valitud subtiitrikeel pole 
plaadile salvestatud, kasutatakse subtiitri-
keelena plaadi originaalkeelt.

– Keele valik kinnitatak-
se ja siirdutakse tagasi 
seadistusmenüüsse.

– Ekraanimenüüst 
väljumiseks vajutage 
nupule MENU.

DivX subtiitrikeel
1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 

MENU.
2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 

nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

3. Language Setup (keeleseaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. DivX Subtitle (DivX subtiitrid) valimiseks vaju-
tage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele 
▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või ENTER.
– Keele valik kinnita-

takse ja siirdutakse 
tagasi seadistus-
menüüsse.

– Ekraanimenüüst 
väljumiseks vajutage
nupule MENU.

▌Heliväljundi asetuste tegemine

Heliväljundi asetusi saab muuta vastavalt kasuta-
tava helisüsteemi vajadustele.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 
MENU.

2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

3. Audio Setup (heliseaded) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, 
seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Soovitud menüükäsu 
valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, 
seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

q Digital Out
– PCM: signaali muundamine PCM-vormin-

gusse (2CH).
– Bitstream (andmevoog): Dolby Digital -sig-

naali edastamine digitaalväljundi kaudu. 
Valige Bitstream, kui seadmega on ühen-
datud Dolby Digital -dekooder.
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▌Kasutajapiirangute seadmine

Kasutajapiirangute funktsioon töötab nende DVD-
plaatidega, millele on määratud piirangutase. See 
aitab kontrollida peres vaadatavate DVD-fi lmide 
sisu. Plaadil on kuni kaheksa piirangutaset.

Piirangutaseme seadmine

1. Kui seade on stopp režiimil, vajutage nupule 
MENU.

2. Seadistusmenüü Setup 
valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, 
seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

3. Parental Setup (piiran-
gute seaded) valimiseks 
vajutage nuppudele 
▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Rating Level (piirangu-
tase) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel 
vajutage nupule ► või 
ENTER.

5. Sisestage salasõna.
– Vaikimisi on sala-

sõnaks 0000. Funkt-
siooni aktiveerimiseks 
muutke salasõna.

6. Soovitud piirangutaseme 
valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

 Näide: piirangutaseme Kids Safe (lastele 
ohutu) seadmine.

Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule 
MENU. Näiteks kui valite piirangutaseme 6, siis 
piirangutasemega 7 ja 8 plaate ei taasesitata.

Salasõna muutmine

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 
MENU.

2. Seadistusmenüü Setup valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule 
► või ENTER.

3. Parental Setup (piirangute seaded) valimiseks 
vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage 
nupule ► või ENTER.

4. Change Password (salasõna muutmine) 
valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel 
vajutage nupule ► või ENTER. Sisestage uus 
salasõna. Sisestage uus salasõna uuesti.

Märkus
Kui olete oma salasõna unustanud, vaadake osa 
„Veaotsing” („Unustatud salasõna”).



28

▌Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) 
▌seadistamine

Funktsiooni Anynet+ abil saab põhiseadet juhtida 
Samsungi teleripuldiga, ühendades DVD-1080P8 
HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vt lk 12). 
(See on võimalik ainult funktsiooni Anynet+ toeta-
vate SAMSUNGI teleritega.)

Valige asetus On, kui ühendate DVD-mängija 
funktsiooni Anynet+ toetava Samsungi teleriga.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule 
MENU.

2. Setup (seadistamine) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

3. Anynet+ (HDMI-CEC) valimiseks vajutage 
nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► 
või ENTER.

4. Asetuse On valimiseks vajutage nupule ► või 
ENTER.

5. Lülitage oma teleril sisse funktsioon Anynet+ 
(lisainfot leiate teleri kasutusjuhendist).
• Kui vajutate teleri kaugjuhtimispuldi nupule 

Anynet+, ilmub ekraanile järgmine näit.

TV menu (telerimenüü)

Märkus
Ekraanimenüü sulgemiseks vajutage nupule 
MENU.

• DVD-mängija juhtimiseks saate kasutada teleri 
kaugjuhtimispulti. Teleripuldi nupud, mida saab 
kasutada DVD-mängija juhtimiseks:

, , , , , ,  ja  nupud, 

–  nupud.

– Select Device (seadme valimine): valige 
sellele nupule vajutades seade, mida soovite 
juhtida.

– Menu on Device (seadme menüü): vastab 
DVD-mängija kaugjuhtimispuldi nupule MENU.

– Device Operation (seadme juhtimine): vastab 
DVD-mängija kaugjuhtimispuldi nupule INFO.

Märkused
• Kui vajutate telerit vaadates nupule PLAY, 

lülitub teler automaatselt DVD-signaali taas-
esitusele.

• Kui teler on välja lülitatud ning vajutate DVD 
taasesituseks nupule PLAY, lülitub teler auto-
maatselt sisse.

• Teleri väljalülitamisel lülitub automaatselt välja 
ka DVD-mängija.

• Kui valite keset DVD-plaadi taasesitamist teleri 
signaaliallikaks mõne muu HDMI-sisendi, siis 
DVD-plaadi taasesitus seiskub.


