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VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote.
    Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen.
  Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä.
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POWER SUPPLY:100-240V~50/60Hz

POWER CONSUMPTION:15W/hour

STANDBY CONSUMPTION:<0.5W/hour
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HDMI-lähtöliitäntä
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Aseta "PARENTAL CONTROL" kohdassa "Rating", paina "Enter" ja syötä koodi 8888 (alkuperäinen tehtaan
 koodi on 8888). Kun olet syöttänyt ja vahvistanut koodin, paina " PARENTAL  CONTROL" ja valitse 

Phaluamasi luokitus. Siirry kohtaan "SET
 uusi koodi kohdassa "SE
CONTROL" on nyt käytössä.

ASSWORD", paina ENTER ja anna koodi "8888", syötä sitten
T PASSWORD", syötä koodi uudelleen ja vahvista. Toiminto "PARENTAL 
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KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Pysäytä soitin ja katkaise virta painamalla POWER.

Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE uudelleen.
Katso DVD-otsikkovalikko tai toista ensimmäinen nimike painamalla TITLE DVD-toiston aikana.
Huomautus: Tämä toiminto riippuu levystä.
Painamalla DVD:n toiston aikana MENU näet nykyisen levyn valikon.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.

Paina tätä painiketta pysäytystilassa kytkeäksesi videon 1. RGB 2.S-video 3. YUV 

Painamalla VCD:n/DVD:n toiston aikana OSD näet nykyisen laskurin aseman seuraavasti.

Painamalla PCB VCD:n/SVCD:n toiston aikana pääset tilaan PBC On tai PBC Off.
PBC on: toistonhallinta, jota käytetään VCD/SVCD-tiloissa navigointiin.

Näillä näppäimillä syötetään kellonaika sekä nimike, osio ja kappaleen numero.
Kun CD-, DVD-tai VCD-levyä toistetaan (PBC pois päältä), voit valita kappaleen suoraan painamalla 
näppäimiä 0 - 10.
Kun näyttöön ilmestyy numero, voit valita haluamasi kappaleen painamalla näppäimiä 0 - 10.
Jos AVI-, DVD-, VCD- tai SVCD-toiston aikana painat SLOW-painiketta, voit hidastaa toistonopeutta.
Kun painat SLOW-painiketta, levy toistetaan 1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16 normaalista nopeudesta.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
Kun painat PREV-painiketta AVI-, DVD-, CD-tai VCD-toiston aikana, pääset edelliseen osioon, 
nimikkeeseen tai kappaleeseen.
Kun painat NEXT-painiketta AVI-, DVD-, CD-tai VCD-toiston aikana, pääset seuraavaan
osioon, nimikkeeseen tai kappaleeseen.
Jokainen REPEAT-painikkeen painallus muuttaa toistotilaa.
VCD- ja CD-toiston aikana on käytettävissä kolme tilaa: toista yksi, toista kaikki ja toisto pois.
AVI/DVD-toiston aikana on käytettävissä kolme tilaa: toista osio, toista nimike ja toisto pois.
Huomaa: VCD-toiston aikana PBC-tilan tulee olla pois päältä.
Paina toiston aikana A - B valitaksesi kohdan A.
Paina sitä uudelleen valitaksesi kohdan B. Soitin toistaa osion A:sta B:hen automaattisesti.
Paina A - B kolmannen kerran peruuttaaksesi A - B-toiston ja tyhjentääksesi kohdat A ja B.
Huomaa: AVI/CD/VCD/SVCD-toiston aikana kohtien A ja B on oltava samassa kappaleessa.
AVI-/DVD-toiston aikana kohdat A ja B voidaan valita eri osioista.
AVI-, DVD-, CD-, tai VCD-toiston aikana, paina REV kelataksesi taaksepäin.
Levy toistetaan 2-, 4-, 8-,16- ja 32-kertaisella nopeudella.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
AVI-/DVD-, CD- tai VCD-toiston aikana paina FWD kelataksesi eteenpäin. Levy toistetaan 2-,4-, 8-,16- ja 
32-kertaisella nopeudella.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
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KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

MUTE
Painamalla MUTE voit mykistää äänen.
Painamalla MUTE uudelleen pääset normaaliin ääneen.

L/R
Painamalla VCD-/SVCD-toiston aikana L/R toistuvasti voit valita äänilähdön kanavan: Mono vasen/Mono
oikea/Mix-Mono/Stereo.

CLEAR
Painamalla CLEAR poistat kaikki syöttämäsi numerot.
Painamalla kerran poistat yhden numeron, painamalla ja pitämällä alhaalla poistat kaikki numerot.

PLAY/PAUSE
Painamalla PAUSE toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.

STOP
Painamalla STOP kerran toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Paina PLAY jatkaaksesi toistoa siitä kohdasta, missä olet painanut STOP.
Paina STOP kahdesti lopettaaksesi toiston kokonaan.

RETURN
Kun PCB on päällä näytössä, voit painamalla RETURN palata takaisin juurivalikkoon. Paina uudelleen jatkaaksesi
toistoa. Tämä toiminto on käytettävissä vain VCD-/ DVD-toistossa.

ZOOM
Painamalla VCD-/SVCD-/DVD-/AVI-toiston aikana ZOOM voit suurentaa kuvaa seuraavasti: 2X,3X, 4X, 
1/2, 1/3, 1/4 
Tällä toiminnolla voi myös pienentää kuvaa

SETUP
Painamalla SETUP-painiketta pääset kaukosäätimen asetusvalikkoon. Asetusvalikko on monitasoinen valikko.
Käyttämällä      tai     -painiketta voit valita haluamasi valikkokohdan.
Käyttämällä ja     voit     siirtyä edelliselle valikkotasolle tai seuraavalle valikkotasolle.
Paina ENTER-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Paina SETUP-painiketta poistuaksesi asetuksista.

VOL
Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla VOL+.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla VOL-.

ANGLE
DVD-toiston aikana voit vaihdella kameran kuvakulmia painamalla ANGLE.
Painamalla ANGLE toistuvasti vaihdat yhdestä kuvakulmasta toiseen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

MUTE
Painamalla MUTE voit mykistää äänen.
Painamalla MUTE uudelleen pääset normaaliin ääneen.

L/R
Painamalla VCD-/SVCD-toiston aikana L/R toistuvasti voit valita äänilähdön kanavan: Mono vasen/Mono
oikea/Mix-Mono/Stereo.

CLEAR
Painamalla CLEAR poistat kaikki syöttämäsi numerot.
Painamalla kerran poistat yhden numeron, painamalla ja pitämällä alhaalla poistat kaikki numerot.

PLAY/PAUSE
Painamalla PAUSE toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.

STOP
Painamalla STOP kerran toiston aikana voit keskeyttää toiston.
Paina PLAY jatkaaksesi toistoa siitä kohdasta, missä olet painanut STOP.
Paina STOP kahdesti lopettaaksesi toiston kokonaan.

RETURN
Kun PCB on päällä näytössä, voit painamalla RETURN palata takaisin juurivalikkoon. Paina uudelleen jatkaaksesi
toistoa. Tämä toiminto on käytettävissä vain VCD-/ DVD-toistossa.

ZOOM
Painamalla VCD-/SVCD-/DVD-/AVI-toiston aikana ZOOM voit suurentaa kuvaa seuraavasti: 2X,3X, 4X, 
1/2, 1/3, 1/4 
Tällä toiminnolla voi myös pienentää kuvaa

SETUP
Painamalla SETUP-painiketta pääset kaukosäätimen asetusvalikkoon. Asetusvalikko on monitasoinen valikko.
Käyttämällä      tai     -painiketta voit valita haluamasi valikkokohdan.
Käyttämällä ja     voit     siirtyä edelliselle valikkotasolle tai seuraavalle valikkotasolle.
Paina ENTER-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Paina SETUP-painiketta poistuaksesi asetuksista.

VOL
Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla VOL+.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla VOL-.

ANGLE
DVD-toiston aikana voit vaihdella kameran kuvakulmia painamalla ANGLE.
Painamalla ANGLE toistuvasti vaihdat yhdestä kuvakulmasta toiseen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.



5

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

DVD-toiston aikana,
Painamalla SUBTITLE toistuvasti voit valita
korkeintaan 32:sta tekstityskielestä haluamasi kielen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä (kielivalikoima
vaihtelee).

Paina AVI-/DVD-, VCD-toiston aikana GOTO ja valikko näyttää seuraavalta:

Painamalla PROG lukiessasi DVD-ja VCD-levyjä saat ohjelmavalikon ja voit sitten ohjelmoida haluamasi
kappaleet.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP4.

Paina SETUP-painiketta kaukosäätimessä, valitse "VIDEO", käytä sitten alas-suuntanäppäintä valitaksesi 
"Resolution". Näkyviin tulee useita HDMI-tarkkuuksia, joista voit valita painamalla oikeaa ja UP/DOWN-
suuntapainiketta. Vahvista valinta painamalla ENTER.
Siirrä osoitin kohtaan "HDMI Setup" "VIDEO"-vaihtoehdon alla. Voit valita HDMI-toiminnon päälle tai pois päältä,
vahvista valinta painamalla ENTER.

USB
Valitse tämä painike asettaaksesi DISC-, USB-tilan
Vain LEVY:
Jos toistat LEVYÄ (mutta ei USB), laite aloittaa toiston automaattisesti, kun laitat levyn levykelkkaan.
Vain USB:
Jos toistat vain USB (mutta ei levyä),laite aloittaa USB-toiston automaattisesti, kun asetat USB:n USB-porttiin.
LEVY/USB molemmat:
Jos laitat levyn kelkkaan ja sillä välin asetat USB:n USB-porttiin, laite toistaa ensisijaisesti LEVYN.
Jos haluat vaihtaa toistotilaksi USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta, laite tunnistaa ja lukee silloin USB:n.
Jos haluat vaihtaa toistotilaksi LEVY eikä USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta uudelleen, laite kytkeytyy
takaisin levyn lukemiseen.

Huomaa: Sähköstaattisten purkauksien testissä (ESD) EN61000, todettiin, että manuaalinen käyttäminen (virran
kytkeminen ON/OFF-kytkimellä) tarvitaan normaaliin toimintaan pääsemiseksi, kuten haluttiin testin jälkeen.

Painamalla LANGUAGE toistuvasti voit valita
korkeintaan 11:sta kielestä/formaatista haluamasi 
kielen DVD-toiston aikana.
Painamalla toistuvasti voit valita korkeintaan 4:stä
kielestä/formaatista haluamasi kielen SVCD-toiston
aikana.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä LANGUAGE.

Käytä ▼ tai ▲ valitaksesi valikon, paina "Enter" syötä sitten haluamasi
otsikko, aika, osio.

Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi haluamasi levyn tai luvun ajan,
haluamasi kappaleen ja vahvista sitten painamalla ENTER. Huomaa:
1) Kappale: tietty kappale levyllä.
2) Levyn aika: tarkka ajankohta levyllä.
3) Kappaleen aika: tarkka aika kappaleessa.

HDMI-toiminto

USB-toiminto
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DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKIJÄNOIKEUS: 
DENVER ELECTRONICS A/S

www.facebook.com/denverelectronics
www.denver-electronics.com

Tarkista kaukosäätimen paristot ja varmista, että niissä on tehoa ja ne johtavat hyvin.
Suuntaa kaukosäädin soittimen IR-anturiin.
Tarkista, onko kaukosäätimen ja IR-anturin välillä joitakin esteitä.

Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen.

Levyä ei voi poistaa kelkasta kun soitin lukee sitä, sinun täytyy katkaista virta ja kytkeä se päälle uudelleen, paina
sitten OPEN/CLOSE-näppäintä välittömästi kelkan avaamiseksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sis-
ältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 
vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 
heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä 
asianmukaisesti.

Sähkö-ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yliviivatun 
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähköja elektroniikkalaitteita
tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on 
hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan ker-
äyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään 
lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai
ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä
osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero 

LEVY ON LUKITTUNUT KELKKAAN

KAUKOSÄÄDIN ON EPÄHERKKÄ TAI EI TOIMI

EPÄNORMAALI TOIMINTA

VIANETSINTÄ

Levytyyppi
DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI,
WMA, MP3
Kodak Picture CD

Taajuusvaste

CD: 4 Hz 20 KHz (EIAT)
DVD:
4 Hz 22 KHz (48 K)
4 Hz 44 KHz (96 K)

Videoformaatti AVI
S/N-radio > 92 dB
THD < 0,04 %

Ääniformaatti
MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2 ,
LAYER 3

Lähtöliitännät

HDMI-lähtö X1
Videolähtö                              X1
2.0ch-lähtö X1
koaksiaalinen lähtö                 X1

Signaalilähtö

Värijärjestelmä: PAL/NTSC/MULTI
Äänijärjestelmä: AC-3 Digitaalinen lähtö

Audio DAC 16
bittiä/48 KHz

Videolähtö: 1 Vpp (75 ohmia)
Äänilähtö: 2 Vpp

Syöttöteho AC100-240V!50/60Hz    15W

Mitat
Rungon koko: L 225 × S 230 × K
38 mm
Nettopaino: 0.895KG
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