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7

H

PORTUGUÊS

6

G

ITALIANO

5

F

NEDERLANDS

4

E

REPEAT-painike, filmin kappaleen tai osion jatkuva toisto
-painike, valintamerkin siirto
valikoissa
SETUP-painike, DVP 01 C:n
asetusvalikon kutsuminen
-painike, valintamerkin siirto
valikoissa
ENTER-painike, valikkokohtien
valinta
0-9-painikkeet, numeroiden syöttö
OPEN/CLOSE-painike, levyaseman avaaminen ja sulkeminen
Levyasema
AUDIO-tuloliitännät ulkoisen
äänilähteen kytkentää varten
VIDEO-tuloliitäntä ulkoisen
videolähteen kytkentää varten
SENSOR, infrapunakaukoohjaimen vastaanotin
S-VIDEO OUTPUT, S-VHSlähtöliitäntä
VIDEO-lähtöliitäntä monitorin
kytkentää varten
AUDIO-lähtöliitännät Blaupunktaudiolaitteiston kytkentää varten
EXT. IR, ulkoisen infrapunaanturin kytkentää varten (optio)
DC 12V/24V tuloliitäntä,
DVP 01 C:n kytkentä 12/24 V:n
virtalähteeseen
WIRE REMOTE, kaapelikaukoohjaimen kytkentää varten (optio)

SVENSKA

3

D

NORGE

2

POWER-painike, laitteen kytkeminen päälle/pois
DISPLAY-painike, tilarivin näyttö
monitorilla/poistaminen näytöstä
ANGLE-painike, kuvakulman
valinta
SUBTITLE-painike, elokuvan
tekstityksen valinta
AUDIO-painike, elokuvan kielen
valinta
ZOOM-painike, kuva-alueen
suurentaminen toiston aikana
-painike, valintamerkin siirto
valikoissa
-painike, valintamerkin siirto
valikoissa
MENU-painike, DVD:n
päävalikon kutsuminen
RETURN-painike,
valikkokohdasta poistuminen
valikon sisällä
A-B-painike, DVD:ltä valitun jakson merkintä
SLOW-näppäin, hidastuksen
käynnistäminen ja lopettaminen
PAUSE-näppäin, toiston keskeyttäminen
STOP-näppäin, toiston lopettaminen
PLAY-näppäin, toiston käynnistäminen
-painike, pikakelaus taaksepäin
-painike, pikakelaus eteenpäin
-Taste, vaihto kappaleen alkuun
-Taste, vaihto seuraavan
kappaleen alkuun

SUOMI

1
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DEUTSCH
ENGLISH
ITALIANO

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Loukkaantumisvaara. DVP 01 C
on luokan 1 laserlaite. Älä koskaan
katso lasersäteeseen. Älä yritä katsoa kotelon sisään äläkä avaa
koteloa.
Älä altista DVP 01 C -laitetta
suoralle auringonvalolle tai yli 80°
C:een lämpötilalle. Muutoin DVP 01 C
ja DVD-levy saattavat vahingoittua.

Liikenneturvallisuus

SUOMI

NORGE

SVENSKA

NEDERLANDS

Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä laitetta vain, jos liikennetilanne sen sallii.
Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat
ajon.
Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan
ja pelastuspalvelun varoitussignaalit
ajoissa. Säädä tästä syystä radiosi
äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliselle tasolle.
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Kiitämme, että olet valinnut Blaupunkttuotteen. Toivotamme paljon iloa uuden
laitteen käytössä.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran, lue tämä käyttöohje. Blaupunktin
työntekijät pyrkivät jatkuvasti tekemään
käyttöohjeista entistäkin selkeämpiä ja
ymmärrettävämpiä. Jos siitä huolimatta ilmaantuu laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, käänny alan kauppiaan tai
maassasi toimivan puhelinpalvelun puoleen. Puhelinnumerot löytyvät oheisesta asiakaspalvelupisteiden luettelosta.
Euroopan Unionin alueella ostetuille
tuotteillemme myönnämme valmistajan
takuun. Takuuehdot löytyvät oheisesta
asiakaspalvelupisteiden luettelosta
sekä
internetistä
osoitteesta
www.blaupunkt.com.

FRANÇAIS

OHJEITA

ASENNUS

KAUKO-OHJAIN

Asennus

Kauko-ohjain

Jos haluat asentaa DVP 01 C -laitteen
itse, käytä laitteen mukana toimitettua
asennuskulmaa.

Laitteen mukana toimitetulla infrapunakauko-ohjaimella (IR) voidaan käyttää
laitteen kaikkia toimintoja. Laitteen etupuolella olevien painikkeiden merkinnät
ja toiminnot ovat samat kuin IR-kaukoohjaimen painikkeissa. Jotta kaikki sujuu moitteettomasti, kohdista infrapunakauko-ohjain käytön aikana infrapuna-anturia N kohti. Jos DVP 01 C laitteelle tehdään piiloasennus ja sitä on
tarkoitus käyttää IR-kauko-ohjaimella,
voidaan asentaa ulkoinen infrapunavastaanotin (erikoislisätarvike) näkyvälle paikalle ajoneuvossa ja kytkeä se
laitteen takana olevaan EXT.IR -liitäntään R.
IR-kauko-ohjaimen sijasta voidaan kytkeä laitteen takana olevaan WIREREMOTE -liitäntään T myös
Blaupunktin valikoimaan kuuluva
kaapelikauko-ohjain. Kaapelikaukoohjaimen toiminnot ovat rajoitetut.
DVP 01 C -laitteen tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää myös Blaupunktin linja-autojärjestelmän BCA/CPA ... etupaneelin avulla.

Ohjeita:
Käytä kiinnitykseen laitteen mukana
toimitettuja ruuveja. Muut ruuvit saattavat vahingoittaa DVP 01 C:n osia.
Huolehdi siitä, että liitäntäjohto ei
litisty asennuksen yhteydessä.

Sähköliitäntä
Jos virtakytkentään tarvittava pistoke ei
kuulu Blaupunkt-liitäntäjohdon toimitukseen (erikoislisätarvike "Professional
Line"), käytä kytkentään laitteen mukana toimitettavaa 6-napaista Molexpistoketta ja kontakteja.
Huomioi liitäntäjohdon valmistuksen
yhteydessä oikea napajärjestys. Kytke
johto virtalähteeseen ja työnnä Molexpistoke DVP 01 C -laitteen takana olevaan liitäntään DC 12 V / 24 V S.

Audio/video-liitäntä
Kytke DVP 01 C-laite linja-autojärjestelmään Blaupunktin liitäntäjohdolla (erikoislisätarvike). Liitä johdot laitteen takana oleviin liitäntöihin P ja Q.
Tarkista, että video- ja audiojohdot vastaavat laitteen liitäntöjä.

Paristojen asennus
Infrapunakauko-ohjaimen käyttöön tarvitaan kaksi luokan AA paristoa, jotka
kuuluvat laitteen toimitukseen.

➮ Avaa kauko-ohjaimen takana oleva
paristolokero.

➮ Aseta paristot paikoilleen lokerossa
olevan kuvan mukaisesti.

➮ Sulje paristokotelo.
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➮ painamalla painiketta POWER 1.
Jos laitteen sisällä on jo DVD-levy, kun
laite kytketään päälle, näyttöön tulee automaattisesti DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta DVDlevystä.

DVD:n asettaminen sisään
➮ DVD asetetaan sisään painamalla
ensin painiketta OPEN/CLOSE J.
DVD-aseman kelkka tulee ulos.
➮ Aseta DVD-levy kelkan
syvennykseen tekstipuoli ylöspäin.
➮ Paina uudelleen painiketta
OPEN/CLOSE J.
DVD-aseman kelkka vedetään sisään.
Näyttöön ilmestyy DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta
DVD-levystä.
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ITALIANO

Kytke laite päälle/pois

NEDERLANDS

Kytkeminen päälle/pois

SVENSKA

DVP 01C -laitteella voidaan toistaa
DVD- ja VCD-levyjä, standardin mukaisia SVCD-levyjä (ei XSVCD), tavallisia
ääni-CD-levyjä ja MP3-CD-levyjä. Tässä ohjeessa kuvataan DVD-levyjen
käyttöä. Ääni-CD-levyjen kuunteluun
tarvittavat näppäintoiminnot ovat samat..
DVP 01 C on tarkoitettu aluekoodilla 2
varustettujen DVD-levyjen toistoon. Jos
laite on tarkoitettu jollekin muulle
aluekoodille, tämä on merkitty tämän
ohjeen takasivulle ja laitteeseen tarralla
(aluekoodilla 1 = US).

NORGE

DVD on tulevaisuuden teknologia, joka
on löytänyt paikkansa muuallakin kuin
videolevityksessä. Lyhenne DVD tulee
sanoista "Digital Versatile Disc", joista
"Versatile" tarkoittaa monipuolisuutta.
DVD-levylle, joka on saman kokoinen
kuin ääni-CD- ja CD-ROM-levyt, voidaan tallentaa enintään 17 Gt tietoa.
Vertailun vuoksi: Tavalliselle CDROMille voidaan tallentaa vain 650
megatavua.
Tämä suurempi muistikapasiteetti tarjoaa riittävästi tilaa korkealaatuisille audio- ja videotallenteille - ja muutamille
ylimääräisille makupaloille.
DVD-videolla ei ole enää pelkkä elokuva, vaan myös esim. elokuvan ennakkomainos tai sen tekemisestä kertova
dokumentti. Itse elokuvaa voidaan katsoa usealla eri kielellä ja eri tekstityksillä.
DVD-valikon avulla kaikkien toimintojen
käyttö on helppoa.

Perustoiminnot

SUOMI

DVD - tulevaisuuden
videoteknologia

PERUSTOIMINNOT

TÜRKÇE

JOHDANTO

PERUSTOIMINNOT
DVD-levyn poistaminen
➮ Paina painiketta
OPEN/CLOSE J.
DVD-aseman kelkka tulee ulos.

➮ Poista DVD-levy kelkasta.
Palauta kelkka jälleen sisään

➮ painamalla uudelleen painiketta
OPEN/CLOSE J.

Toiston käynnistäminen

●

T 01:07:12: Osion tähänastinen
toistoaika (time) on yksi tunti, seitsemän minuuttia ja kaksitoista sekuntia.

Kuvaruutunäyttö näkyviin

➮ Paina painiketta
DISPLAY 2.
Näyttö ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.

Toisto alkaa.

Ohje:
Jotkin DVD-levyt tarjoavat enemmän
asetuksia kuin kuvaruutunäyttöön kerralla mahtuu. Kun painat uudelleen
painiketta DISPLAY 2, saat kaikki käytettävissä olevat asetukset vuorotellen
näyttöön.
Jos kutsut tiettyjä toimintoja, kuvaruutunäyttö tulee näkyviin ja katoaa automaattisesti. Voit poistaa kuvaruutunäytön manuaalisesti.

Kuvaruutunäyttö

Kuvaruutunäytön poistaminen

Voit seurata DVD:n tarjoamia asetuksia ja laitteen ajankohtaista tilaa
kuvaruutunäytöltä.
Näytön ilmoittamat tiedot saattavat riippua laitteen sisällä olevasta DVD-levystä.
Yleisiä tietoja ovat mm.:
● T 1/3: Ensimmäistä DVD-levyn kolmesta osiosta (title) toistetaan parhaillaan.
● C 7/23: Seitsemättä osion 23
kappaleesta (chapter) toistetaan
parhaillaan.

➮ Paina näppäintä DISPLAY 2 niin

Kun laitteen sisään on asetettu DVDlevy, näyttöön tulee DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta
DVD-levystä.
Valitse tarvittaessa toiston kieli ja seuraa valikon ohjeita ("käynnistä elokuva").

➮ Paina painiketta PLAY ?.
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monta kertaa, että näyttö katoaa.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Voit käynnistää pikakelauksen kaksin-,
nelin-, kuusin- tai kahdeksankertaisella
nopeudella.
Pikakelaus eteenpäin
DVD-levyä voidaan kelata eteenpäin
tavallisella tai pikanopeudella
A niin monta
kertaa, että filmi näkyy
haluamallasi nopeudella.

➮ paina näppäintä

➮ Jos haluat alentaa toistonopeutta,
paina kerran tai useammin
painiketta SLOW <.
Toistonopeus puolittuu jokaisella
näppäimen painalluksella.

➮ Toistonopeus voidaan alentaa

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

Pysäytetty kuva
➮ Paina painiketta PAUSE =.
Toisto keskeytyy ja näyttöön jää pysäytetty kuva.
Jatka toistoa painamalla painiketta
PAUSE = tai PLAY ?.

Kappaleen ohittaminen
DVD:n osiot (title) on mahdollisesti jaettu
useampaan pienempään kappaleeseen
(chapter).
Voit siirtyä seuraavaan tai johonkin
muuhun kappaleeseen

➮ painamalla kerran tai useammin

enintään yhteen kahdeksasosaan
normaalista nopeudesta painamalla painiketta SLOW < kolme kertaa.
Kun haluat toistaa DVD-levyä jälleen
normaalilla nopeudella,

C.
painiketta
Laite siirtyy seuraavan tai myöhemmän
kappaleen alkuun.
Voit siirtyä juuri toistettavan tai jonkin
muun kappaleen alkuun

➮ paina painiketta PLAY ?.

➮ painamalla kerran tai useammin
painiketta
B.
Laite siirtyy nykyisen tai halutun sitä
edeltävän kappaleen alkuun.
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PORTUGUÊS

DVD-levyä voidaan toistaa puoleen,
neljännekseen tai kahdeksasosaan
hidastetulla nopeudella.

Toisto jatkuu.

ITALIANO

Hidastus

➮ Paina painiketta PLAY ?.

NEDERLANDS

DVD:n toisto jatkuu normaalilla nopeudella.

Toiston uudelleenkäynnistys

SVENSKA

➮ painamalla painiketta PLAY ?.

➮ Paina painiketta STOP >.
Toisto keskeytyy.

NORGE

Eteen-/taaksepäinkelauksen
lopettaminen
Eteen-/taaksepäinkelaus lopetetaan

Toiston keskeytys

SUOMI

@ niin monta
kertaa, että filmi näkyy
haluamallasi nopeudella.

➮ paina näppäintä

Toiston keskeytys ja
uudelleenkäynnistys

TÜRKÇE

Pikakelaus taaksepäin
DVD-levyä voidaan kelata taaksepäin
tavallisella tai pikanopeudella

DEUTSCH

PERUSTOIMINNOT

PERUSTOIMINNOT
Kappaleen, osion tai jakson
jatkuva toisto
Kappaleen tai osion jatkuva toisto
(REPEAT)

➮ Kun painetaan painiketta REPEAT
D, ajankohtaista kappaletta toistetaan jatkuvasti.

➮ Kun painetaan painiketta REPEAT
D toisen kerran, koko osiota toistetaan jatkuvasti.
REPEAT-toiminnon lopettaminen

Toiston jatkaminen DVD:n
ensimmäisen osion alusta
➮ Paina kaksi kertaa painiketta
STOP >.

➮ Paina painiketta PLAY ?.
Toisto jatkuu jälleen DVD:n alusta.

Tekstityksen näyttö/kielen
valinta
Jos haluat näyttöön tekstityksen,

➮ paina painiketta

Itse valittujen jaksojen jatkuva
toisto

SUBTITLE 4.
Tekstitys tulee näyttöön. Kuvaruutunäyttö ilmestyy näkyviin. Näyttöön tulee valittuna oleva kieli ja tekstityksen
kielivaihtoehtojen lukumäärä.
Jos haluat vaihtaa tekstityksen kieltä,

➮ Merkitse jakson alku painamalla

➮ paina kerran tai useammin

➮ Paina näppäintä REPEAT D niin
monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "REPEAT OFF".

toiston aikana painiketta A-B ;.

➮ Merkitse jakson loppu painamalla
toiston aikana uudelleen painiketta
A-B ;.
Laite toistaa jatkuvasti valittua jaksoa.
Jakson toiston keskeytys

➮ Päätä jakson toisto painamalla
painiketta A-B ;.
Toisto jatkuu normaalisti.
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painiketta SUBTITLE 4, kunnes
halutun kielinen tekstitys tulee
näyttöön.
Ohje:
Voit määrätä myös DVD-valikossa, haluatko tekstityksen näkyvän ja millä kielellä (ks. DVD-valikko).
Tekstityksen poisto

➮ Paina näppäintä SUBTITLE 4
niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SUBTITLE OFF".

Ohje:
Voit valita äänitoiston kielen myös DVDvalikossa (ks. DVD-valikko).

Kuva-alueen suurentaminen
Voit suurentaa jonkin kuva-alueen kolmessa vaiheessa enintään nelinkertaiseksi.
Jos haluat suurentaa kuva-alueen 1,5kertaiseksi,

➮ paina kerran painiketta ZOOM 6.
Jos haluat suurentaa kuva-alueen kaksinkertaiseksi,

➮ paina painiketta ANGLE 3.
Kohtaus näytetään seuraavasta kuvakulmasta. Kuvaruutunäyttö ilmestyy
näkyviin.
Ohje:
Asetusvalikossa voit valita asetuksen,
jonka aikana näyttöön tulee kamerasymboli, mikäli kohtaukselle on olemassa useampia kuvakulmia. Lue kohta
"Kuvakulmien
näyttö"
luvusta
"Asetusvalikko".

➮ paina toisen kerran painiketta

➮ paina kolme kertaa painiketta

NORGE

ZOOM 6.
Jos haluat liikuttaa suurennettua aluetta horisontaalisesti tai vertikaalisesti
kuvan yli,

➮ paina painikkeita
E.

SUOMI

7/
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G tai

DEUTSCH
SVENSKA

ZOOM 6.
Jos haluat suurentaa kuva-alueen
nelinkertaiseksi,

8/

ENGLISH

painiketta AUDIO 5.
Äänitoiston kieli vaihtuu. Kuvaruutunäyttö ilmestyy näkyviin. Näytössä näkyy valittuna oleva kieli, sen numero ja
valittavissa olevien kielien lukumäärä.

NEDERLANDS

➮ painamalla kerran tai useammin

FRANÇAIS

Jotkin DVD-levyt tarjoavat mahdollisuuden valita kaksi tai useampia erilaisia
kuvakulmia.
Kuvaruudulla näkyy kamerasymbolin
vieressä ajankohtaisen kuvakulman
numero ja mahdollisten kuvakulmien
lukumäärä.
Jos haluat vaihtaa kuvakulmaa,

ESPAÑOL

Kuvakulman vaihto

Voit valita äänitoiston kielen

PORTUGUÊS

Äänitoiston kielen valinta

ITALIANO

PERUSTOIMINNOT

ASETUSVALIKKO
Asetusvalikko (setup)
Asetusvalikossa
voidaan
laitekohtaisia asetuksia.

tehdä

Asetusvalikon kutsuminen

Tekstityksen kielen valinta
➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PREFERENCES".

Jos laitteen sisällä on DVD-levy ja sen
toisto on käynnissä, pysäytä toisto.

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E

➮ Paina kaksi kertaa painiketta

valikkokohta "SUBTITLE".
Valikkokohdan "SUBTITLE" jälkeen
näkyy valittuna oleva tekstityskieli ja
mahdolliset kielivaihtoehdot.
Jos haluat valita jonkin toisen kielen

STOP >.
Kutsu asetusvalikko näyttöön

➮ painamalla painiketta
SETUP F.

Äänitoiston kielen valinta
➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PREFERENCES".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "AUDIO".
Valikkokohdan "AUDIO" jälkeen näkyy
valittuna oleva kieli ja mahdolliset kielivaihtoehdot.
Jos haluat valita jonkin toisen kielen,

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi kieli näppäimillä
7/

E.

➮ Vahvista painamalla SETUP F.
Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.
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laite

poistuu

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi kieli näppäimillä
7/

E.

➮ Vahvista painamalla SETUP F.
Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

laite

poistuu

DVD-valikon kielen valinta
➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PREFERENCES".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "DISC MENU".

Kuvasuhteen valinta
➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "GENERAL SETUP".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "TV DISPLAY".
Valikkokohdan "TV DISPLAY" jälkeen
näkyvät käytettävissä olevat kuvaruutuasetukset:
● NORMAL/LB: DVD-laite on kytketty
4:3 kuvaruutuun. Laajakangaskuva
näkyy kuvaruudulla täydessä
leveydessään, kuvaruudun ylä- ja
alareunassa on musta reuna.
● NORMAL/PS: DVD-laite on kytketty 4:3 kuvaruutuun. Laajakangaskuva näkyy kuvaruudulla täydessä
korkeudessaan. Laajakangaskuvan vasen ja oikea reuna
leikkautuvat automaattisesti.

7/

Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

E.
laite

DEUTSCH
FRANÇAIS

näppäimillä

➮ Vahvista painamalla SETUP F.
poistuu

Ikärajaluokitus
Voit estää laitteen asiattoman käytön
salasanalla.
Voit määrätä sille myös ns. "Rating
Level" -luokituksen. Rating Level tarkoittaa joillekin DVD-levyille määrättyä ikärajaluokituksen koodia. Jos
säädät Rating Level -arvon, joka on alhaisempi kuin laitteen sisällä olevan
DVD:n luokitus, sitä voidaan käyttää
vain salasanan avulla.
Ohje:
Kaikki DVD-levyt eivät tue Rating
Level -toimintoa.

ESPAÑOL

poistuu

PORTUGUÊS

laite

ITALIANO

Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

NEDERLANDS

➮ Vahvista painamalla SETUP F.

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi asetus

SVENSKA

E.

NORGE

7/

SUOMI

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi kieli näppäimillä

WIDE: DVD-laite on kytketty 16:9
kuvaruutuun. Laajakangaskuva näkyy kuvaruudulla täydessä
koossaan.
Jos haluat valita jonkin toisen asetuksen,
●
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Valikkokohdan "DISC MENU" jälkeen
näkyy valittuna oleva kieli ja DVDvalikon mahdolliset kielivaihtoehdot.
Jos haluat valita jonkin toisen kielen,

ENGLISH

ASETUSVALIKKO

ASETUSVALIKKO
Seuraavasta luettelosta näet Rating
Level -luokkien merkitykset:
Taso 1:
DVD-levyjen toisto on estetty.
Taso 2-7: Lapsille tarkoitettuja DVDlevyjä voidaan toistaa.
Kaikki muut on estetty.
Taso 8:
Kaikkia DVD-levyjä voidaan toistaa.

Näyttöön tulee kehoitus syöttää salasana. Jos et vielä ole määrännyt salasanaa,

➮ syötä numeronäppäimillä 0-9 I
numero 3308.
Ohje:
Koodi 3308 on aina voimassa. Sitä voidaan käyttää myös, jos olet unohtanut
salasanasi.
7/ E
haluamasi Rating Level -arvo, 1 ... 8.

Ohje:
Jotkin lukitut DVD-levyt voidaan vapauttaa heti käynnistyksen jälkeen valitsemalla KYLLÄ (ENTER) ja syöttämällä
salasana. Muita levyjä käytettäessä on
ennen DVD-levyn toistoa muutettava
Rating Level -arvo asetusvalikossa.
Tämä riippuu DVD-levystä.

➮ Valitse painikkeilla

Ikärajaluokituksen asetus
Jos haluat määrätä Rating Level luokituksen,

➮ kutsu asetusvalikko näyttöön
➮ Valitse painikkeilla 7/ E

➮ kutsu asetusvalikko näyttöön
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PREFERENCES".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PARENTAL".
Jos haluat muuttaa Rating Level luokitusta,

➮ paina painiketta

G.

➮ Vahvista painamalla SETUP F.
Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

poistuu

Salasanan muuttaminen
Jos haluat muuttaa salasanaa,

valikkokohta "PREFERENCES".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "PASSWORD".
Jos haluat muuttaa salasanaa,

➮ paina painiketta

G.

Näyttöön tulee kehoitus syöttää salasana. Jos et vielä ole määrännyt salasanaa,

➮ syötä numeronäppäimillä 0-9 I
numero 3308.
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laite

Jotta kuvan laatu on paras mahdollinen,
DVD-soittimeen tulisi asettaa sama TVstandardi, jota laitteeseen kytketty monitori käyttää.

➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "GENERAL SETUP".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "TV TYPE".
Tekstin "TV TYPE" jälkeen näkyy valittu TV-standardi "PAL" tai "NTSC".
PAL on eurooppalainen ja NTSC amerikkalainen/aasialainen TV-standardi.
Ohje:
Jos laitteeseen säädetään monitorista
poikkeava standardi, voi olla, että kuvaa ei näy lainkaan.

poistuu

Kuvakulmien näyttö
Voit valita asetuksen, jonka aikana
näyttöön tulee kamerasymboli " ",
mikäli kohtaukselle on olemassa useampia kuvakulmia. Valitse asetus "ON".

➮ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "GENERAL SETUP".

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Valitse painikkeilla 7/ E
valikkokohta "ANGEL MARK".
Jos haluat valita jonkin toisen asetuksen,

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi asetus
näppäimillä

7/

E.

➮ Vahvista painamalla SETUP F.
Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

laite

poistuu

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

laite

ESPAÑOL

TV-standardin valinta

Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

PORTUGUÊS

poistuu

E.

ITALIANO

laite

7/

NEDERLANDS

Asetus tallentuu,
asetusvalikosta.

näppäimillä

➮ Vahvista painamalla SETUP F.

NORGE

uusi salasana kaksi kertaa.

➮ Vahvista painamalla SETUP F.

SUOMI

➮ Syötä numeronäppäimillä 0-9 I

Jos haluat valita toisen asetuksen,

➮ paina painiketta G.
➮ Valitse haluamasi asetus
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Näyttöön tulee kehoitus syöttää uusi
salasana kaksi kertaa.

SVENSKA

ASETUSVALIKKO

DVD-VALIKKO
DVD-valikko
DVD-valikko tulee laitteen sisällä olevalta DVD-levyltä. Kun asetat laitteen sisään DVD-levyn ja käynnistät sen toiston, DVD-valikko tulee näyttöön automaattisesti.
Ohje:
DVD-valikon tarjoamat mahdollisuudet riippuvat DVD-levystä.
DVD-videon DVD-valikossa saattaa olla
esim. seuraavia mahdollisuuksia:
● Voit valita äänitoiston tai
tekstityksen kielen.
● Varsinaisen elokuvan lisäksi voit
katsella myös ennakkomainoksen,
jolla elokuvaa mainostettiin TV:ssä
tai elokuvateattereissa, tai sen tekemisestä kertovan dokumentin.
● Elokuva on jaettu useampaan kappaleeseen (chapter). Voit valita tietyn kappaleen ja aloittaa toiston
suoraan siitä joutumatta ensin "kelaamaan" haluamaasi kohtaan kuten videokasetteja käytettäessä.
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DVD-valikon kutsuminen
➮ Paina painiketta MENU 9.
Näyttöön ilmestyy DVD-valikko.
Ohje:
Käynnissä olevaa toistoa ei tarvitse keskeyttää, kun DVD-valikko kutsutaan
näyttöön.

DVD-valikon valinnat
➮ Valitse painikkeilla
haluamasi DVD-valikon kohta.

➮ Vahvista painamalla ENTER H.
➮ Jos valinta johtaa alivalikkoon,
voit valita siitä seuraavan kohdan
samoin painikkeilla 8/ G tai
7/ E tai painamalla
ENTER H.

DVD-valikosta poistuminen
Kun valitset DVD-valikosta tietyn
toiminnon, esim. elokuvan toiston, laite
poistuu valikosta automaattisesti ja
käynnistää toiston.

Tekniset tiedot

Laitteella voidaan toistaa DVD- ja videoCD-levyjen lisäksi myös ääni-CD-levyjä ja MP3-CD-levyjä.
Jos laitteen sisällä on ääni-CD-levy,
soitto-, haku-, tauko- ja repeat-toimintoja voidaan käyttää samoin kuin DVDkäytön kohdalla on kuvattu.
Jos haluat kuunnella MP3-CD-levyjä,
niiden on oltava tyyppiä "Joliet" tai "ISO
9660".
Kun laitteen sisään asetetaan MP3-CDlevy, monitorilla näkyy navigointivalikko
(Smart Navi).
Smart Navi -valikossa voidaan valita
kappaleita ja hakemistoja painikkeilla
8/ G tai 7/ E ja ENTER H.

Käyttöjännite:

12 V/ 24 V

Tehonkulutus:

≤ 20 W

Ohje:
Toiston aikana ei voi vaihtaa hakemistoa.
DVD-käytön kohdalla kuvattuja soitto-,
haku-, tauko- ja repeat-toimintoja voidaan käyttää myös MP3:n kanssa.

Videokuvan tarkkuus:
720 pistettä horis. x 576 pistettä
vertik. (PAL)
720 pistettä horis. x 480 pistettä
vertik. (NTSC)

Laser:

650 nm

TV-standardit:

PAL ja NTSC

Taajuusalueet:
Video:
Audio:

5 MHz / - 2 dB
20 Hz - 20 kHz
1 V (huipusta
huippuun),
75 Ω

Audio-ulostulotaso:

2 V (teholl.) /
100 Ω

Paino:

2,3 kg

Mitat:

170 x 75 x
248 mm

FRANÇAIS
SUOMI

Videon ulostulotaso:

ESPAÑOL

10% ... 90%

PORTUGUÊS

Ilmankosteus:

ITALIANO

-15°C ... 60°C

NEDERLANDS

Käyttölämpötila:

SVENSKA

28,8 V:

950 mA
valmiustilassa
50 mA
600 mA
valmiustilassa
40 mA

NORGE

Virranotto:
14,4 V:

ENGLISH

CD- ja MP3-käyttö

DEUTSCH

TEKNISET TIEDOT

Oikeus muutoksiin pidätetään.
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