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Предупреждения, предостережения и прочее /
Попередження, застереження та інше

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для уменьшения возможности поражения электрическим током, возгорания и пр.:
1. Не удаляйте винты, крышки, и не открывайте корпус.
2. Не подвергайте устройство воздействию дождя или повышенной влажности.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Для того, щоб знизити ризик враження електричним струмом, виникнення пожежі і т.д.:
1. Не видаляйте гвинти та не знімайте кришки або корпус.
2. Не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вологи.

Предостережение
• Не закрывайте вентиляционные отверстия этого устройства.
(Если вентиляционные отверстия закрыты газетой или тканью и пр., выход тепла будет
затруднен.)
• Не помещайте источники открытого огня (например, горящие свечи) на это устройство.
• При утилизации батарей необходимо помнить о защите окружающей среды и строго соблюдать
соответствующие постановления и законы, действующие в Вашей стране.
• Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги и капель воды, а также следите за тем,
чтобы на это устройство не ставились сосуды с жидкостями, например, вазы.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не блокуйте вентиляційні або інші отвори.
(Якщо вентиляційні або інші отвори будуть заблоковані газетою, ганчіркою або ще чимось, тепло
не зможе виходити назовні.)
• Не ставте на пристрій будь-які джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
• При утилізації батарейок слід враховувати стан навколишнього середовища та діяти згідно з
відповідною місцевою юрисдикцією або законами.
• Не піддавайте пристрій впливу дощу, вологи, крапель або бризк, і слідкуйте за тим, щоб на
пристрій не ставились предмети з рідиною, такі як вази.

1.
2.

3.
4.

ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ /
ВАЖЛИВО ДЛЯ ЛАЗЕРНИХ ПРИСТРОЇВ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку или корпус. Внутри устройства нет
частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться
квалифицированным обслуживающим персоналом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение
лазера класса 1М. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты.
ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ
УСТРОЙСТВА.

1. ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАС 1
2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не відкривайте верхню кришку або корпус. Всередині немає деталей, які
могли би бути відремонтовані користувачем; залиште ремонт кваліфікованому обслуговуючому
персоналу.
3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При відкритті - видиме та/або невидиме лазерне випромінювання класу 1М.
Не роздивляйтесь прямо, за допомогою оптичних інструментів.
4. КОПІЮВАННЯ НАКЛЕЙКИ: НАКЛЕЙКА З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ, КЛАДЕТЬСЯ УСЕРЕДИНУ
ПРИСТРОЮ.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — О необходимой вентиляции
Для уменьшения возможности поражения электрическим током, возгорания, и для
предотвращения возможных повреждений, устанавливайте устройство следующим образом:
Верхняя/Передняя/Задняя/Боковые стороны: Не должно быть никаких препятствий в областях
указанных ниже.
Нижняя сторона:
Поместите устройство на ровную поверхность.
Необходимая циркуляция воздуха обеспечивается
при установке устройства на расстоянии более 10
см от пола.
Кроме того, постарайтесь обеспечить максимально возможную циркуляцию воздуха.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ — Відповідна вентиляція
Для того, щоб уникнути ризику враження електричним струмом або пожежі, та захистити пристрій
від пошкоджень, встановіть його наступним чином:
Верх/Перед/Зад/Боки: У місцях, вказаних нижче у розмірах, не повинно бути жодних перешкод.
Низ:
Встановіть на рівну поверхню. Встановіть пристрій на стійку висотою у
10 см, щоб забезпечити достатній для вентиляції рух повітря.
До того ж, забезпечте найкращу циркуляцію повітря.
Вид спереди
Вид зпереду

Вид сбоку
Вид збоку

Передняя
сторона
Перед

Стена или
препятствие
Стіна або
перешкоди
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Предупреждения, предостережения и прочее (продолжение) /
Попередження, застереження та інше (продовження)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – кнопка F!
Для полного обесточивания системы отсоедините кабель питания (индикатор STANDBY погаснет).
При установке устройства убедитесь в том, что сетевой штепсель легкодоступен.
Кнопка F в любом положении не отключает систему от сети питания.
• Когда система работает в режиме ожидания, индикатор STANDBY горит красным.
• Когда система включена, индикатор STANDBY горит зеленым светом.
Подача питания на систему может включаться дистанционно.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ — кнопка F!
Відключіть кабель живлення від розетки для того, щоб повністю вимкнути живлення (the STANDBY
lamp goes off). При встановленні пристрою треба впевнитись, що вилка знаходиться у легко
доступному місці.
Кнопка F у будь-якій позиції не відключає пристрій від лінії електроживлення.
• Якщо система знаходиться у режимі очікування, індикатор STANDBY світиться червоним.
• Якщо система увімкнена, індикатор STANDBY гасне.
Живленням можна керувати дистанційно.
В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав
потребителей” срок службы (годности) данного товара, “по
истечении которого он может представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или
окружающей среде” составляет семь (7) лет со дня производства.
Этот срок является временем, в течение которого потребитель
данного товара может безопасно им пользоваться при условии
соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя
необходимое обслуживание, включающее замену расходных
материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в
специализированном сервисном центре.
Дополнительные косметические материалы к данному товару,
поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет
со дня производства.
Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных
косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух
пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в
частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может
получить в соответствии с законом о правах потребителя или
другими законами, связанными с ним.
Kомпанія JVC встановлює термін служби виробів JVC, що дорівнює 7 рокам, за умови дотримання
правил експлуатаціЇ. Eксплуатацію даного виробу може бути продовжено після закінчення терміну
служби.
Aле ми радимо Bам звернутись до найближчого уповноваженого сервісного центру JVC для перевірки
стану даного виробу. Tакож, якщо є потреба утилізації цього виробу, зверніться за консультацією до
найближчого уповноваженого сервісного центру JVC.
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Информация для пользователей, выбрасывающих
старое оборудование

Внимание:
Действие этого
символа
распространяется
только на
Европейский
Союз.

Русский

[Европейский Союз]
Это символ указывает, что после окончания срока службы соответствующего
электрического или электронного оборудования, нельзя выбрасывать его
вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого, оно подлежит сдаче на
утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного
оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с
национальным законодательством.
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете
сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей
среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего
обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации
данного продукта можно получить в местных муниципальных органах, на
предприятии по вывозу бытового мусора или по месту приобретения
продукта.
Нарушение правил утилизации данного типа отходов в соответствии с
национальным законодательством является административным
правонарушением.
(Организации-пользователи)
Прежде чем выбрасывать данный продукт, ознакомьтесь с информацией о
приемке отработавших продуктов, приведенной на веб-узле
www.jvc-europe.com.
[Страны, не входящие в Европейский Союз]
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, руководствуйтесь
национальным законодательством или другими правилами, действующими в
Вашей стране по отношению к переработке старого электрического и
электронного оборудования.

нформація для користувачів про утилізацію старого
устаткування

УКРАЇНА

[Європейський союз]
Цей символ вказує на те, що на прикінці терміну служби електронне та
електроустаткування не повинне утилізуватися разом із звичайними
побутовими відходами. Замість цього, ця продукція має бути передана до
відповідного пункту збору та утилізації електронного та електроустаткування,
для переробки та утилізації згідно з вашим національним законодавством.
Правильно утилізуючи цю продукцію, ви допомагаєте збереженню природніх
ресурсів, та запобігаєте потенційно негативним впливам на навколишнє
середовище та здоров’я людей, які інакше могли би бути викликані
невідповідною переробкою цієї продукції. За додатковою інформацією
стосовно пунктів збору та утилізації цієї продукції, звертайтеся до вашого
місцевого муніципального управління, служби утилізації побутових відходів
або магазина, де була придбана ця продукція.

Увага:
Цей символ
дійсний тільки у
Європейському
союзі

За невідповідну утилізацію цих відходів можливі штрафи згідно з
національним законодавством.
(Промислові користувачі)
Якщо ви бажаєте утилізувати цю продукцію, будь ласка, зайдіть на наш вебсайт www.jvc-europe.com для того, щоб отримати інформацію стосовно
повертання продукції.
[Інші країни за межами Європейського союзу]
Якщо ви бажаєте утилізувати цю продукцію, будь ласка, робіть це згідно з
відповідним національним законодавством або іншими правилами, які
існують у вашій країни стосовно поводження зі старим електронним та
електроустаткуванням.
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Как использовать это руководство
• При объяснении с помощью этого
руководство предполагается, что Вы
используете пульт ДУ. Некоторые кнопки
на основном блоке являются такими же,
как и кнопки на пульте ДУ. В этом случае
Вы можете использовать любую из
кнопок.
• С целью объяснения некоторые
диаграммы в этом руководстве являются
упрощенными или специально
выделенными.
• Вы можете управлять некоторыми
функциями иначе, чем объяснено в этом
руководстве.
• В зависимости от диска/файла Вы
можете не получить ожидаемый
результат даже после выполнения
операций, приведенных в этом
руководстве.
• Для объясняемой функции следующие
обозначения указывают на доступные
для использования диски.

Поиск и устранение
неисправностей .........................59
2
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Описание компонентов
Числа указывают номера страниц, на которых объясняются компоненты.

Вид спереди

Введение

Обращайтесь к разделу “Дисплейное окно”, приведенному ниже.
Сенсор пульта ДУ

Вид сзади
Для дальнейшего использования

Дисплейное окно

3
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Назначение основных опор и штырей

Основные опоры (3)
Штырь
(1)

Кроме этого два штыря снизу аппарата
помогают стабилизировать основной блок от
качания или опрокидывания при нажатии
сверху. Так как штыри немного короче, чем
основные опоры, штыри не касаются
установочной поверхности, и основной блок
удерживают только основные опоры.

Введение

Использование трех основных опор на нижней
части основного блока обеспечивает высокое
качество звука и одновременно устойчивость
основного блока.

Штырь (1)

Основной
блок
(вид снизу)
Штырь
Основные опоры

Высота штырей немного меньше,
чем высота основных опор.
Основной блок (вид сзади)

4

Использование пульта ДУ
Числа указывают номера страниц, на которых
объясняются компоненты.

Установка батареек в пульт
ДУ

Введение

Русский
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Сухие батарейки типа R6P (SUM-3)/
AA (15F) (поставляются)
• Если эффективный диапазон действия
пульта ДУ уменьшается, замените обе
батарейки.
ВНИМАНИЕ
• Не подвергайте батарейки воздействию
тепла или пламени.

Управление системой с
использованием пульта ДУ
Направляйте пульт ДУ
непосредственно на переднюю
часть основного блока.
• Не закрывайте сенсор пульта ДУ на основном
блоке.

5

Вы можете управлять Вашим телевизором,
используя пульт ДУ этой системы.

Переключатель
режимов пульта
ДУ

JVC

01

Akai
Blaupunkt
Daewoo
Fenner

02, 05
03
10, 31, 32
04, 31, 32

Fisher

05

Grundig

06

Hitachi
Inno-Hit
Irradio
Loewe

07, 08
09
02, 05
10

Magnavox 10
Mitsubishi 11, 33

Цифровые
кнопки/
TV RETURN/
100+

Установка кода производителя

1

2

Передвиньте
переключатель
режимов пульта ДУ
на [TV].
Удерживайте [F TV].
• Удерживайте [F TV] до тех пор, пока Вы
не закончите действия пункта 4.

3
4

Нажмите [ENTER] и высвободите.
Нажимайте цифровые кнопки,
чтобы ввести код
производителя.

Примеры:
Для телевизора Hitachi: Нажмите [0], а затем [7].
Для телевизора Toshiba: Нажмите [2], а затем [9].
Если производитель Вашего телевизора имеет
два или более кодов, выбирайте коды
производителя по порядку и определите тот,
который правильно управляет телевизором и
пультом ДУ.

Miver

03

Nokia

12, 34

5

Производитель Код
13, 14, 18,
Nordmende
26, 27, 28
Okano
09
Orion
15
Panasonic 16, 17
Philips
10
13, 14, 18,
Saba
26, 27, 28
10, 19, 32,
Samsung 35, 36, 37,
38
Sanyo
05
SEG
15
Schneider 02, 05
Sharp
20, 39, 40
21, 22, 23,
Sony
24, 25
13, 14, 18,
Telefunken
26, 27, 28
13, 14, 18,
Thomson
26, 27, 28
Toshiba
29

Введение

Производитель Код

Управление телевизором с
использованием пульта ДУ
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Высвободите [F TV].

ПРИМЕЧАНИЕ
• Коды производителя могут быть изменены
без уведомления. Возможно Вы не сможете
управлять телевизором, изготовленным
производителем.
• После замены батареек пульта ДУ снова
установите код производителя.

Использование пульта ДУ для
управления телевизором
Управляйте пультом ДУ, направляя его на
телевизор.
.

Кнопки
пульта ДУ
[F TV]
[TV/VIDEO]
[TV CH +/–]
[TV VOL +/–]
Цифровые
кнопки
(1-9, 0, 100+)

[TV RETURN]

Использование
Включает/выключает
телевизор.
Переключает между входом
телевизора и видео входом.
Изменяет каналы.
Регулирует громкость.
Заранее передвиньте Выбирает
переключатель
каналы.
режимов пульта ДУ
на [TV].
Переключает
между ранее
выбранным
каналом и
текущим
каналом.

6
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Подготовка

Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединения.

Подсоединение антенн

Подготовка

Рамочная антенна AM (поставляется)
Установка рамочной антенны AM.

Антенна FM (поставляется)
Основной блок (вид сзади)

Антенна FM

Вытяните антенну FM в
положение наилучшего
радиоприема.
Когда при использовании поставляемой
антенны FM или коммунальной антенны
радиоприем плохой
Основной блок (вид сзади)

Если концы шнура антенны
закрыты изоляцией, скрутите и
удалите ее.
Подсоединение рамочной антенны AM
Основной блок (вид сзади)

Шнур антенны
Разъем
(не поставляется) коммунальной
антенны
ил

Преобразователь
(не поставляется:
совместим с
300 C/75 C)

Наружная
антенна FM
(не поставляется)
Коаксиальный кабель
(не поставляется)

В зависимости от условий
радиоприема может использоваться
фидерная антенна FM ( не
поставляется: совместима с 300 C). В
этом случае требуется
преобразователь (не поставляется).
Поворачивайте рамочную антенну AM для
нахождения наилучшего положения
радиоприема.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Убедитесь, что провода антенны не касаются
никаких других разъемов. Это может
привести к плохому приему.

7

При использовании с данной системой
антенны, отличающейся от поставляемой,
относительно подробностей подсоединения
обращайтесь к руководствам по эксплуатации
антенны и конвертера.
При расположении антенн определите место
наилучшего радиоприема, прослушивая
реальную радиопрограмму (обращайтесь к
разделу “Прослушивание радиовещания” на
стр. 19).
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Подсоединение динамиков
Левый и правый динамики одинаковые.

Разъем динамика Кабель динамика

Кабель динамика
(поставляется)

Разъем динамика

Кабель динамика

Черная линия

Черная линия
Правый динамик (вид сзади)
Основной блок (вид сзади)
■ ВАЖНО
• Неправильное подсоединение кабеля
динамика ухудшает стереоэффект и качество
звука.
• Поставляемые динамики являются
магнитоэкранированными, но в зависимости
от некоторых условий в телевизоре может
искажаться цвет. Во избежание искажения
цвета устанавливайте динамики, следуя
приведенным ниже инструкциям.
1. Перед установкой динамиков выключите
сетевое питание телевизора.
2. Расположите динамики на достаточном
расстоянии от телевизора так, чтобы они
не вызывали искажения цвета на
телевизоре.
3. Перед тем, как снова включить сетевое
питание телевизора, подождите
приблизительно 30 минут.

Подготовка

Перед подсоединением кабелей динамиков скрутите и снимите
изоляцию с конца каждого кабеля динамиков.

Левый динамик (вид сзади)

ВНИМАНИЕ
• Не закорачивайте разъемы динамиков ª и ·.
Это может повредить основной блок.
• Сопротивление динамиков, подсоединенных
к основному блоку, должно находиться в
пределах от 4 C до 16 C.
• Не подсоединяйте другие динамики вместе с
поставляемыми динамиками. Изменение
сопротивления может повредить основной
блок и динамики.

Вы можете снять крышку динамика.

Крышка
динамика

Для того, чтобы точно воспроизводить
оригинальное звучание, для
перегородок и корпуса динамиков
применяется натуральная древесина.
Поэтому для каждой системы внешний
вид будет отличаться.

8

Подготовка (продолжение) Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединение.

Подсоединение телевизора
Подсоединение телевизора с
разъемом [AV]

Подготовка

Русский
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Телевизор

Основной блок
(вид сзади)

■ ВАЖНО
• Подсоедините основной блок
непосредственно к телевизору (или
монитору), без прохождения через
видеокассетный магнитофон (ВКМ). В
противном случае во время воспроизведения
может происходить искажение изображения.
(Однако прохождение соединения через ВКМ
не оказывает влияние на качество звучания.)
Основной
блок

ВКМ

Телевизор
(или монитор)

К разъему SCART
Непосредственное подсоединение

Кабель SCART (не поставляется)
ПРИМЕЧАНИЕ
• Через разъем [AV] (SCART) аудио сигнал не
выводится.

Подсоединение телевизора с
разъемами [COMPONENT VIDEO
OUT]
Телевизор
Основной блок
(вид сзади)

К компонентным
разъемам

Компонентный видео кабель (не поставляется)

9

• Подсоединение основного блока к телевизору
со встроенным ВКМ также может привести к
искажению изображения во время
воспроизведения.

Нажмите 2 или 3, чтобы
выбрать тип видеосигнала,
подходящий для телевизора.
• Вы можете выбрать “RGB”, “Y/C” или
“PROGRESSIVE”.
• Выберите “RGB”, когда к разъему [AV]
подсоединен телевизор, совместимый с
компонентными видеосигналами.
• Выберите “Y/C” , когда к разъему [AV]
подсоединен телевизор, совместимый с
сигналами S-video.
• Выберите “PROGRESSIVE”, когда к
разъемам [COMPONENT VIDEO OUT]
подсоединен телевизор, совместимый с
построчным сканированием.

5

Нажмите [ENTER].

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чтобы проверить совместимость Вашего
телевизора, обратитесь в Ваш местный центр
поддержки покупателей JVC.
• Все телевизоры с построчной разверткой и
телевизоры высокой четкости,
произведенные компанией JVC, являются
полностью совместимыми с этой системой.
• Даже если сетевой шнур основного блока
отсоединен от штепсельной розетки или
произошел сбой питания, установка типа
видеосигнала сохраняется.

Выбор типа видеосигнала
После подключения основного блока к
телевизору для просмотра изображения на
экране телевизора правильно выберите тип
видеосигнала в соответствии с телевизором.

1

Включите основной блок.
• Обращайтесь к разделу “Подсоединение
сетевого шнура” на стр. 13 и “Включение
основного блока” на стр. 14.

2

Нажмите [DVD/CD 3].
• Когда загружен диск, нажмите 7, чтобы
остановить воспроизведение.

3

Нажмите [SCAN MODE].
• Мигает тип текущего видеосигнала.

10

Подготовка

4
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Подготовка
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Подготовка (продолжение) Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединение.

Подсоединение
портативного цифрового
аудиоплеера
Прослушивание аналогового звучания
с портативного цифрового аудиоплеера
Основной блок (вид спереди)
Вход

Стереофонический кабель с
мини штекером
(не поставляется)

Подсоединение сабвуфера
Когда Вы подсоединяете эту систему к
сабвуферу со встроенным усилителем (не
поставляется), Вы можете наслаждаться более
динамичным низкочастотным звучанием.
Относительно подробностей обращайтесь к
руководству сабвуфера.
Аудиокабель (не поставляется)
(Вы можете использовать аудио
кабель, поставляемый с сабвуфером
со встроенным усилителем.)
Сабвуфер со встроенным
усилителем
(не поставляется)

Основной блок
(вид сзади)

К выходному аудиоразъему (например,
разъем головных телефонов)
Портативный цифровой
аудиоплеер или другое
аудиоустройство
Выход

Вывод аналогового звучания с
портативного цифрового аудиоплеера
Основной блок (вид спереди)
Выход

Воспроизведение звука с сабвуфера
Нажмите [S.WFR OUT] для выбора
“S WOOFER ON” (Сабвуфер
включен) в дисплейном окне.
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [S.WFR
OUT], дисплей переключается между
“S WOOFER ON” и “S WOOFER OFF”
(Сабвуфер выключен).
ПРИМЕЧАНИЕ

Стереофонический кабель с
мини штекером
(не поставляется)
К входному аудиоразъему

Вход

Портативный цифровой
аудиоплеер или другое
аудиоустройство

Выходной аудио сигнал с разъема [LINE1 OUT] или [LINE 2
OUT] обрабатывается таким образом, чтобы воспроизвести
окружающее звучание, когда активизирована функция K2,
функция четкости речи, функция 3D PHONIC или функция
режима окружающего звучания головных телефонов.
Чтобы записать оригинальный необработанный звук,
отключите эти функции. Не включайте и не выключайте
функцию K2 во время записи звука, так как это может
привести к прерыванию выхода звука.
• Аудио сигнал с устройства, подсоединенного
к разъему [LINE1 IN], не выводится через
разъем [LINE1 OUT].

11

• Когда выбрано “S WOOFER ON”,
низкочастотное звучание из левого и правого
динамиков автоматически выключается, и
низкочастотное звучание испускается
преимущественно из сабвуфера.
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Выход

MD плеер или
спутниковый приемник

Подсоединение другого
аналогового
аудиооборудования
Прослушивание звучания с
аналогового аудиооборудования

К оптическому
цифровому входному
разъему

Выход

Аналоговое
аудиооборудование

Оптический
цифровой кабель
(не поставляется)

Аудио кабель
(не поставляется)
Основной блок
(вид сзади)
Вход

Выход

Вход
Оптический
цифровой кабель
(не поставляется)
Основной блок (вид сзади)
К оптическому
цифровому
выходному
разъему
Вход

Аудио-видео усилитель со
встроенным декодером

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете выводить аудио сигнал с разъема
[LINE 3 DIGITAL OUT], когда в качестве
источника выбран загруженный диск или
подсоединенное запоминающее устройство
USB.
• Нажатие [3D PHONIC] во время вывода аудио
сигнала с разъема [LINE 3 DIGITAL OUT]
может привести к прерыванию выхода звука.

12

Подготовка

Подсоединение другого
цифрового
аудиооборудования

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 10.
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Подготовка (продолжение)

Не включайте питание до тех пор, пока Вы не завершите подсоединение.

Вывод звучания с аналогового
аудиооборудования

Подготовка

Вход

Проигрыватель
кассетных лент

Подсоединение сетевого
шнура
Штепсельная розетка
Основной блок
(вид сзади)

Аудио кабель
(не поставляется)

Выход

Основной блок (вид сзади)
Выходной аудио сигнал с разъема [LINE1 OUT]
или [LINE 2 OUT] обрабатывается таким
образом, чтобы воспроизвести окружающее
звучание, когда активизирована функция K2,
функция четкости речи, функция 3D PHONIC
или функция режима окружающего звучания
головных телефонов. Чтобы записать
оригинальный необработанный звук, отключите
эти функции. Не включайте и не выключайте
функцию K2 во время записи звука, так как это
может привести к прерыванию выхода звука.
• Аудио сигнал с устройства, подсоединенного
к разъемам [LINE 2 IN], не выводится через
разъемы [LINE 2 OUT].
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• Подсоедините сетевой шнур после того, как
Вы завершите другие подсоединения.
• Лампа [STANDBY] на основном блоке
загорается.

Основные операции
Использование цифровых
кнопок

Переключатель
режимов
пульта ДУ

Основные операции

Примеры:
5: [5]
15: [ 10] → [1] → [5]
150: [ 10] → [ 10] → [1] → [5] → [0]

Включение основного
блока
Нажмите [F AUDIO] (или F на
основном блоке).

Цифровые
кнопки

• Включится питание основного блока и
лампочка [STANDBY] на основном блоке
погаснет.
• Нажмите [F AUDIO] еще раз, чтобы
выключить питание основного блока.
• При выключенном питании нажатие любой из
следующих кнопок также включает основной
блок.
- [DVD/CD 3], [USB MEMORY 3], [FM/AM],
[LINE/TV SOUND] или 0 на пульте ДУ.
- s[DVD/CD 3/8], [USB MEMORY 3/8], [FM/
AM/LINE/TV SOUND] или 0 на основном
блоке.

■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

Русский
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Функция, предписанная кнопке, начинает
работать в то же самое время.
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Установка часов

6

Основные операции

Вы можете установить часы при включенном
или выключенном основном блоке.

Нажмите 2 или 3, чтобы
выбрать день недели.
• Удерживайте 2 или 3 для изменения
установки дня недели.

Пример: Чтобы установить часы на 10:30
до полудня в среду

1

Нажмите [CLOCK/TIMER].
• Для дней недели используются
сокращения.
SUN→Воскресенье

2

MON→Понедельник

Нажмите 2 или 3, чтобы
выбрать час.

TUE→Вторник

• Удерживайте 2 или 3 для ускоренного
увеличения значения часа.

THU→Четверг

• Вы можете использовать цифровые
кнопки для определения часа.

SAT→Суббота

WED→Среда
FRI→Пятница

7

Нажмите [ENTER].
• Часы начинают работу с 0 секунд той
минуты, которую Вы установили.

ПРИМЕЧАНИЕ

3

Нажмите [ENTER].

4

Нажмите 2 или 3, чтобы
выбрать минуты.
• Удерживайте 2 или 3 для ускоренного
увеличения значения минут.
• Вы также можете использовать
цифровые кнопки для определения
минут.

5

Нажмите [ENTER].

• При установке часов Вы можете вернуться к
предыдущему шагу, нажав [CANCEL].
• Дисплей часов на основном блоке является
часами в 24-часовом формате.
• Часы будут спешить или отставать
приблизительно на 1 минуту в месяц.
• Даже если сетевой шнур основного блока
отсоединен от штепсельной розетки или
произошел сбой питания, установка часов
сохраняется приблизительно в течение 1
минуты.

Настройка часов
Нажимайте повторно [CLOCK/
TIMER], чтобы отобразить часы, а
затем настройте часы, начиная с
действий шага 2.

Отображение часов при
использовании системы
Нажмите [DISPLAY].
• Обращайтесь к разделу “Изменение дисплея
в дисплейном окне”. (Обращайтесь к стр. 29.)

15
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Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 14.

Регулировка громкости
• Вы также можете отрегулировать громкость
при помощи поворота регулятора [VOLUME]
на основном блоке.

Временное выключение звука
Нажмите [FADE MUTING].
• Нажмите [FADE MUTING] еще раз или [AUDIO
VOL +], чтобы восстановить звук. Звук также
восстанавливается, когда основной блок
выключается и снова включается.

Регулировка низкочастотного/
высокочастотного звучания
Низкие частоты: Нажмите [BASS +/–].
Высокие частоты: Нажмите
[TREBLE +/–].

Улучшение
воспроизводимого звука (K2)
Функция K2 создана для обеспечения
натурального звучания с помощью улучшения
звука воспроизведения от цифровых
источников с низкой скоростью передачи битов.
Функция компенсирует звуковые волны,
рассеянные во время цифрового сжатия
записи, для приближения к оригинальному
аналоговому звуку. Звук воспроизводится с
большим числом битов (24 бита) и с более
широким диапазоном частот (128 кГц, 176,4 кГц
или 192 кГц).

Нажмите [K2] на пульте ДУ или на
основном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Начальной установкой является “K2 OFF”.
• Если [K2] нажимается, когда активизирована
функция четкости речи, функция режима
окружающего звучания или 3D PHONIC, эти
функции отключаются, и активизируется
функция K2.
• Если [K2] нажимается, когда в качестве
источника выбрано AM/FM радиовещание или
аналоговое аудиооборудование,
подсоединенное к разъему [LINE1 IN] или
[LINE 2 IN], в дисплейном окне отображается
“ANALOG SOURCE”, и функция K2 не
активизируется. Функция K2 активизируется,
когда в качестве источника выбран
загруженный диск, подсоединенное
запоминающее устройство USB или цифровое
аудиооборудование, подсоединенное к
разъему [LINE 3 DIGITAL IN].
• Оригинальный диапазон частот
автоматически определяется и расширяется
до определенного диапазона. Когда
оригинальным диапазоном частот является
32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц, то диапазон
расширяется соответственно до 128 кГц,
176,4 кГц или 192 кГц.
• Эта функция доступна, когда для
“ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД” выбрано
“ТОЛЬКО PCM” (обратитесь к стр. 46). Когда
выбрано “ЦИФРОВОЙ DOLBY/PCM” или
“ПОТОК/PCM”, в дисплейном окне
появляется “NO OPERATION”, и невозможно
использовать функцию K2.

• Когда активизирована функция K2, на
основном блоке загорается лампочка (кнопка)
[K2].
• При каждом нажатии кнопки [K2] инцикация
изменяется следующим образом.
- “K2 Mode 1”:
Воспроизводится цифровой источник с
несжатыми звуковыми сигналами
(линейная ИКМ).
- “K2 Mode 2”:
Воспроизводится цифровой источник со
сжатыми звуковыми сигналами (Dolby
digital, DTS, MP3 или WMA).
- “K2 OFF”:
Функция K2 отменяется.
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Основные операции

Нажмите [AUDIO VOL +/–].

Основные операции
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Основные операции (продолжение)

Функция автоматического
перехода в режим
ожидания
Если в течение 3 минут звук не выводится,
основной блок автоматически выключается.
Эта функция доступна, когда в качестве
источника выбран загруженный диск,
подсоединенное запоминающее устройство
USB или цифровое аудиооборудование,
подсоединенное к разъему [LINE1 IN].
Вы не можете использовать эту функцию, когда
в качестве источника выбрано радиовещание,
звук с телевизора или устройства,
подсоединенного к разъемам [LINE 2 IN] или
разъему [LINE 3 DIGITAL IN].

Активизация функции автоматического
перехода в режим ожидания
■Когда в качестве источника выбран
загруженный диск, подсоединенное
запоминающее устройство USB или
оборудование, подсоединенное к
разъему [LINE1 IN].

Нажмите [A.STANDBY].
.

Индикатор “A. STBY”

• Еще одно нажатие [A.STANDBY] отменяет
функцию. (Дисплейное окно изменится на
“A STBY CANCEL”.)

17

Действие функции автоматического
перехода в режим ожидания
Когда завершается воспроизведение
загруженного диска, подсоединенного
запоминающего устройства USB или
оборудования, подсоединенного к разъему
[LINE1 IN], функция автоматического перехода
в режим ожидания начинает обратный отсчет
времени.
В это время начинает мигать индикатор
“A.STBY”.

За 20 секунд до выключения основного
блока начинает мигать “AUTO STANDBY”.

Если в течение 3 минут не выполняется
никакой операции, основной блок
автоматически выключается.
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■Когда основной блок включен

Повторно нажимайте [DIMMER].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [DIMMER],
установка в дисплейном окне изменяется
следующим образом.
“DIMMER 1” *1

Блокировка извлечения
диска
Вы можете заблокировать лоток для дисков,
чтобы не допустить извлечения диска.

Установка блокировки извлечения диска

“DIMMER 2” *2

“DIMMER OFF” *4
“DIMMER AUTO” *3
*1 Дисплейное окно становится темнее по
сравнению с нормальной яркостью
отображения.
*2 Дисплейное окно становится темнее по
сравнению с “DIMMER 1”.
*3 Когда воспроизводится диск/файл,
дисплейное окно автоматически становится
темнее.
*4 Восстанавливается нормальная яркость
отображения.

Выключение дисплейного
окна
Вы можете выключить дисплейное окно при
выключении основного блока.

■Когда основной блок выключен

Нажмите 0 на основном блоке,
удерживая 7 на основном блоке.

L OCK E D
ПРИМЕЧАНИЕ
• Повторите действия этого пункта для отмены
блокировки извлечения диска. (Отображается
“UNLOCKED”.)

■Когда основной блок выключен

Повторно нажимайте [DIMMER].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [DIMMER],
установка в дисплейном окне переключается
между “DISPLAY ON” и “DISPLAY OFF”.

18

Основные операции

Изменение яркости
дисплейного окна

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 14.

Прослушивание радиовещания
Пример: Во время приема
радиовещания диапазона FM
Индикатор стерео

Прослушивание радиовещания

Русский
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Переключатель
режимов пульта
ДУ

Предварительно
Частота
установленный номер
(Обращайтесь к стр. 20.)

2

Повторно нажимайте
[ TUNING] или [ TUNING],
чтобы выбрать радиостанцию
(частоту).

Цифровые
кнопки*

• Когда основной блок принимает
стереофоническое радиовещание в
диапазоне FM, на дисплейном окне горит
индикатор “ST” (стерео).
• Вы можете также выбрать радиостанцию,
используя автоматическую настройку.
■ Автоматическая настройка:
Удерживайте [ TUNING] или [ TUNING]
до тех пор, пока частота не начнет
изменяться, а затем отпустите кнопку.

* Относительно использования цифровых
кнопок обращайтесь к разделу
“Использование цифровых кнопок” на стр. 14.
■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

Выбор радиостанции

1

Нажмите [FM/AM], чтобы
выбрать в дисплейном окне
“FM” или “AM”.
• Нажатие [FM/AM] выбирает радиовещание
в качестве источника звука.
• Повторным нажатием [FM/AM/LINE/TV
SOUND] на основном блоке также можно
выбрать в качестве источника
радиовещание.
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [FM/
AM], диапазон переключается между “FM”
и “AM”.

19

• Когда основной блок настроится на
радиостанцию, частота автоматически
перестанет изменяться.
• Вы можете выбрать нужную
радиостанцию во время поиска
радиовещания. Нажмите [ TUNING] или
[ TUNING], чтобы остановить
автоматическую настройку, когда на
дисплейном окне появится нужная
частота.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если стереофоническое радиовещание в
диапазоне FM плохо слышно из-за помех,
возможно Вам будет легче прослушивать
радиовещание, нажав [PLAY/TUNER MODE]
для переключения звука на монофонический
прием. В этом случае на дисплейном окне
загорается индикатор
“MONO”(монофонический). Для возвращения
звучания к стереофоническому приему снова
нажмите [PLAY/TUNER MODE].
• Если во время приема радиовещания в
диапазоне AM Вас беспокоят звуковые
помехи, Вы можете их уменьшить. Нажатие
[PLAY/TUNER MODE] ненадолго отображает
“AM BEAT CUT” на дисплейном окне и
уменьшает помехи.

Предварительная установка радиостанций на
основном блоке позволяет Вам легко
настроиться на радиостанцию.

Предварительная установка радиостанций
Вы можете сохранить до 30 радиостанций
диапазона FM и до 15 радиостанций диапазона AM.

1
2

Выберите радиостанцию,
которую Вы хотите сохранить.
• Обращайтесь к разделу “Выбор
радиостанции” на стр. 19.

Нажмите [ENTER].
• Предварительно установленный номер
мигает на дисплейном окне в течение
приблизительно 5 секунд.

3

4

Пока мигает предварительно
установленный номер, нажмите
[PRESET ] или [PRESET ] для
выбора предварительно
установленного номера, который
Вы хотите использовать.
• Вы также можете выбирать
предварительно установленный номер,
используя цифровые кнопки.

Пока мигает предварительно
установленный номер, нажмите
[ENTER].
• Появляется “STORED”, и выбранная
радиостанция сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если Вы сохраняете радиостанцию под
предварительно установленным номером, на
котором ранее уже была сохранена другая
радиостанция, заново устанавливаемая
радиостанция заменяет ранее сохраненную
радиостанцию.

Настройка на предварительно установленную станцию
■Когда в качестве источника выбрано
радиовещание FM или AM

Система радиоданных
Прием радиовещания диапазона
FM с системой радиоданных
Система радиоданных позволяет
радиостанциям диапазона FM посылать
дополнительные сигналы вместе с сигналами
регулярных программ.
Например, радиостанция посылает название
своей радиостанции или информацию о типах
передаваемых программ, такую как спорт или
музыка.
Вы можете принимать следующие типы
сигналов системы радиоданных.
PS (Служба программ):
Показывает общеизвестные названия
радиостанций.
PTY (Тип программы):
Показывает типы передаваемых программ.
RT (Радиотекст):
Показывает текстовые сообщения,
посылаемые радиостанцией.
Расширенная сеть вещания:
Обращайтесь к стр. 23.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Основной блок может не принимать сигнал
системы радиоданных от радиостанции, если
радиостанция не передает сигналы
соответствующим образом или если сигнал
слабый.
Функция сообщений о чрезвычайных
ситуациях
Если при прослушивании Вами радиовещания
FM с системой радиоданных принимается сигнал
“Alarm !” (Чрезвычайная ситуация), основной
блок автоматически переключается на
радиовещание, посылающее сигнал “Alarm !”.
(Радиовещание с системой радиоданных не
передается никакими радиостанциями
диапазона AM, и только некоторыми
радиостанциями диапазона FM.)

Нажмите цифровые кнопки, чтобы
выбрать предварительно
установленный номер радиостанции,
на который Вы хотите настроиться.
• Вы также можете выбирать предварительно
установленный номер, нажимая [PRESET ]
илиr [PRESET ].
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Прослушивание радиовещания

Настройка на
предварительно
установленную станцию
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Прослушивание радиовещания (продолжение)

Изменение информации системы
радиоданных

2

Вы можете обращаться к информации системы
радиоданных на дисплейном окне во время
прослушивания радиовещания диапазона FM.

■Во время прослушивания радиовещания
диапазона FM

Нажимайте повторно [DISPLAY
(Radio Data System)].
PS (Служба программ):
Во время поиска основным блоком информации
системы радиоданных появляется “WAIT PS”, а
затем на дисплейном окне отображается
название радиостанции. Если никакой сигнал не
принимается, появляется “NO PS”.
PTY (Тип программы):
Во время поиска основным блоком
информации системы радиоданных появляется
“WAIT PTY”, а затем на дисплейном окне
отображается тип передаваемой программы.
Если никакой сигнал не принимается,
появляется “NO PTY”.
RT (Радиотекст):
Во время поиска основным блоком
информации системы радиоданных появляется
“WAIT RT”, а затем на дисплейном окне
отображаются текстовые сообщения,
посылаемые радиостанцией. Если никакой
сигнал не принимается, появляется “NO RT”.

Пока на дисплейном окне мигает
“PTY SELECT”, нажимайте
повторно [PTY SELECT +] или
[PTY SELECT –] для выбора кода
PTY.

Пример: Когда в качестве кода PTY
выбрано “Document”

• Относительно кодов PTY обращайтесь к
стр.22.

3

Нажмите [PTY SEARCH].
• Во время выполнения основным блоком
поиска радиопрограммы на дисплейном
окне отображаются “SEARCH” и
выбранные коды PTY.

Пример: Когда в качестве кода PTY
выбрано “Document”

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если для показа основным блоком
информации системы радиоданных,
принимаемых от радиостанции, требуется
время, на дисплейном окне может появиться
“PS”, “PTY” или “RT”.
• Если на дисплейном окне появляются
сигналы PS, PTY или RT, необычные
символы и обозначения могут отображаться
неправильно.

Поиск программы по кодам PTY
(Поиск PTY)
Вы можете определить тип радиопрограммы,
задавая соответствующий код PTY.
Поиск PTY возможен только для
предварительно установленных радиостанций.

■Когда в качестве источника выбрано
радиовещание FM

1

Нажмите [PTY SEARCH].

Отображение на основном блоке

• Основной блок выполняет поиск 30
предварительно установленных
радиостанций диапазона FM и прекращает
поиск, когда основной блок находит одну из
выбранных Вами. В это время мигают
выбранные частота и код PTY.
Пока мигают выбранная частота и код PTY,
для поиска следующей радиостанции
нажмите [PTY SEARCH]. После того, как
частота и код PTY перестанут мигать, или
если нажата кнопка, основной блок
автоматически настраивается на
радиостанцию.
• Чтобы остановить поиск, нажмите [PTY
SEARCH] или [CANCEL].
• Если никакая программа не найдена, на
дисплейном окне появляется “NONE”, и
основной блок возвращается к последней
принимаемой радиостанции.
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None:

Не определено.

Finance:

News:

Новости.

Children:

Affairs:

Аналитическая или дискуссионная
тематическая программа о текущих
событиях.
Программы, дающие советы по
самому широкому кругу вопросов.
Программы, посвященные всем
аспектам спорта.

Social:

Info:
Sport:

Educate:
Drama:
Culture:

Science:

Varied:

Pop M:
Rock M:

Phone In:

Вовлечение слушателей в открытое
выражение своей точки зрения по
телефону либо в ходе
общественной дискуссии.
Информация о путешествиях.
Программы о развлечениях.
Джазовая музыка.

Используется в основном для
разговорного жанра, например,
викторины, игры с денежными
призами и интервью.
Коммерческая современная
популярная музыка.
Рок-музыка.

Nation M:

Light M:

Инструментальная музыка и
вокальные или хоровые
композиции.

Classics:

Исполнение основной оркестровой
музыки, симфоний и камерной
музыки.
Музыка, не подходящая ни под
какую другую категорию.
Информация о погоде и прогноз
погоды.

Weather:

Религиозные программы.

Travel:
Leisure:
Jazz:

Современная легкая музыка, так
называемая музыка “easy-listening”.

Other M:

Religion:

Образовательные программы.
Все радиопостановки и сериалы.
Программы, касающиеся любых
аспектов национальной и
региональной культуры, включая
языки и театр.
Программы об естественных науках
и технике.

Easy M:

Сообщения с фондовых бирж,
коммерция и торговля.
Программы, предназначенные для
молодежной аудитории.
Программы о социологии, истории,
географии, психологии и обществе.

Country:

Песни, возникшие в южных штатах
США, или продолжающие
музыкальные традиции этих штатов.
Современная популярная музыка
страны или региона.

Oldies:

Музыка так называемого “золотого
века” популярной музыки.
Folk M:
Музыка, основанная на
музыкальной культуре
определенного народа.
Document: Программы, основанные на
реальных событиях,
представленные в форме
расследования.
TEST:
Трансляции для проверки
передающего и принимающего
оборудования для сообщений о
чрезвычайных ситуациях или для
проверки основного блока.
Alarm !:
Объявление о чрезвычайной
ситуации.

Классификация кодов PTY для некоторых
радиостанций диапазона FM может
отличаться от приведенного выше списка.
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Прослушивание радиовещания

Коды PTY

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 19.

Прослушивание радиовещания

Русский

EX-A3[EE]RU.book Page 23 Wednesday, February 14, 2007 5:22 PM

Прослушивание радиовещания (продолжение)

Временное переключение на
выбранный Вами тип программы
Функция расширенной сети вещания позволяет
основному блоку временно переключаться на
выбранную Вами радиовещательную
программу (TA, News, или Info) с другой
радиостанции при прослушивании Вами
радиостанции с системой радиоданных.
• Функция расширенной сети вещания
применима только для предварительно
установленных радиостанций.

Нажимайте повторно [TA/News/Info]
до тех пор, пока на дисплейном окне
не появится индикатор нужного Вам
типа программы (TA/News/Info).
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [TA/News/Info],
индикатор на дисплейном окне изменяется.
Пример: Отображение на основном блоке

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 19.

Как на самом деле работает функция
расширенной сети вещания
ВАРИАНТ 1
Если нет радиостанции, передающей
выбранную Вами программу:
Основной блок продолжает оставаться
настроенным на текущую радиостанцию.

Когда радиостанция начинает передавать
выбранную Вами программу, основной блок
автоматически переключается на
радиостанцию. На дисплейном окне начинает
мигать тип программы.

Когда программа заканчивается, основной блок
возвращается к ранее настроенной
радиостанции, но функция расширенной сети
вещания все еще остается активизированной.
TA:
News:
Info:

Сообщения о дорожном движении
Новости
Программы, дающие советы по
самому широкому кругу вопросов.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для отмены функции расширенной сети вещания
нажимайте повторно [TA/News/Info] до тех пор,
пока с дисплейного окна не исчезнет индикатор
программы (TA/News/Info). Изменение источника
или выключение основного блока также отменяет
функцию расширенной сети вещания.
• Данные функции расширенной сети вещания,
посылаемые некоторыми радиостанциями, могут
быть не совместимы с этим основным блоком.
• При прослушивании программы, настроенной
с помощью функции расширенной сети
вещания, радиостанция не изменяется, даже
если другая сетевая радиостанция начинает
радиовещание такой же программы с
функцией расширенной сети вещания.
• При прослушивании программы, настроенной
с помощью функции расширенной сети
вещания, в качестве кнопок управления
тюнером Вы можете использовать только [TA/
News/Info] и [DISPLAY (Radio Data System)].
Если Вы нажмете любую другую кнопку, на
дисплейном окне появляется “LOCKED!”.
• Если радиостанции периодически
переключаются между радиостанцией,
настроенной с помощью функции
расширенной сети вещания, и настроенной в
настоящее время радиостанцией, нажмите
[TA/News/Info], чтобы отменить функцию
расширенной сети вещания.
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ВАРИАНТ 2
Если есть радиостанция, передающая
выбранную Вами программу:
Основной блок настраивается на программу. На
дисплейном окне начинает мигать тип
программы.

Когда программа заканчивается, основной блок
возвращается к ранее настроенной
радиостанции, но функция расширенной сети
вещания все еще остается активизированной.

Воспроизведение диска
В этом разделе объясняется, как воспроизвести
диски приведенных выше типов.
Переключатель
режимов пульта
ДУ

1

Нажмите 0 на пульте ДУ или на
основном блоке.
• Выдвинется лоток для дисков.

2

Поместите диск в лоток для
дисков.

Отпечатанная
поверхность

Цифровые
кнопки*
Лоток для
дисков
• Для прослушивания 8 см диска
поместите его во внутреннее углубление
лотка для дисков.

3
* Относительно использования цифровых
кнопок обращайтесь к разделу
“Использование цифровых кнопок” на стр. 14.
■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

Нажмите [DVD/CD 3] на пульте
ДУ или [DVD/CD 6] на
основном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• После начала воспроизведения DVD на
экране телевизора может появиться экран
меню. В таком случае управляйте экраном
меню, используя 5, /, 2, 3, цифровые
кнопки и [ENTER]. (Обращайтесь к разделу
“Выбор дорожки с экрана меню” на стр. 33.)
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Основные операции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Воспроизведение файла
В этом разделе объясняется, как воспроизвести
1) файлы. записанные на загруженном диске, и
2) файлы, записанные на запоминающем
устройстве USB, подсоединенном к основному
блоку. В качестве примера объясняются
операции с отображением, относящемся к
файлам MP3.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Также обращайтесь к разделу “Примечания
относительно файлов, записанных на
запоминающем устройстве USB” на стр. 57.
• Когда на загруженный диск или
подсоединенное запоминающее устройство
USB записаны файлы разных типов (аудио/
неподвижное изображение/видео), перед
воспроизведением выберите тип файла.
(Обращайтесь к разделу “ТИП ФАЙЛА” на
стр. 45.)

3

Нажмите 7 для остановки
воспроизведения.
• На экране телевизора появится экран
меню.

Когда в качестве источника выбран файл,
записанный на подсоединенном запоминающем
устройстве USB, отображается “USB”.
Номер текущей группы и количество всех
групп, записанных на загруженном диске
или подсоединенном запоминающем
устройстве USB.
Номер текущей дорожки (файла) и
количество всех дорожек (файлов),
включенных в данную группу.
Истекшее время
воспроизведения текущей
дорожки (только файл MP3/
WMA/WAV/ASF)
Статус воспроизведения.

1
(Для воспроизведения файлов на диске)

Поместите диск в лоток для
дисков.
• Обращайтесь к пунктам 1 и 2 на стр. 24.
(Для воспроизведения файлов на
запоминающем устройстве USB)

Подсоедините запоминающее
устройство USB.
Основной блок (вид спереди)

Количество всех дорожек
(файлов), записанных на
загруженном диске или
подсоединенном
запоминающем устройстве
USB
Текущая дорожка (файл)
Информация о теге (только файл MP3/WMA)

Устройство Flash memory,
портативный цифровой
аудиоплеер или другое
запоминающее устройство USB
ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы не можете подсоединить компьютер к
разъему [USB MEMORY] системы.

2
(Для воспроизведения файлов на диске)

Нажмите [DVD/CD 3].
(Для воспроизведения файлов на
запоминающем устройстве USB)

Нажмите [USB MEMORY 3].
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Текущая группа
ПРИМЕЧАНИЕ
• В зависимости от типа файла экран меню
появляется без нажатия 7. В это время Вы
можете выбрать переход к пункту 3.
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Нажмите 5, /, 2 или 3 для
выбора группы и дорожки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дисплейное окно на
основном блоке для типов
диска/файла

• Вы можете также использовать [GROUP/
TITLE / ] для выбора группы, а цифровые
кнопки, [PREVIOUS 4] или [NEXT ¢] для
выбора дорожки.

5

Нажмите [DVD/CD 3] или [USB
MEMORY 3].

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
■Когда воспроизводится диск

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если Вы пропустили действия пункта 3, Вам
не нужно переходить к действиям пункта 5.

Воспроизведение показа слайдов
• Файлы JPEG последовательно
воспроизводятся, начиная с выбранного
файла.
• Время отображения файла при
воспроизведении показа слайдов составляет
приблизительно 3 секунды.
• Нажмите [ENTER] для просмотра только
выбранного файла.

Тип диска

Номер Номер главы
заголовка

• Когда воспроизводится DVD AUDIO, вместо
“DVDV” отображается “DVDA”, вместо “T”
(Заголовок) отображется “G” (Группа), а
вместо “C” (Глава) отображается “T”
(Дорожка).
• Когда воспроизводится DVD VR, вместо “T”
(Заголовок) отображается “PG”
(Оригинальная программа) или “PL” (Список
воспроизведения).
• Если во время воспроизведения DVD AUDIO
отображается “BONUS” или “B.S.P.”,
обращайтесь к стр. 41.

■Когда диск остановлен

Тип диска Полное количество заголовков
• Когда на дисплейном окне отображается
“RESUME”, обращайтесь к стр. 30.
• Когда DVD AUDIO остановлен, вместо
“DVDV” отображается “DVDA” и вместо
полного количества заголовков отображается
полное количество групп и дорожек.
• Когда DVD VR остановлен, вместо “DVDV”
отображается “VR”.
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Основные операции воспроизведения диска/файла

4

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 24.
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Основные операции воспроизведения диска/файла (продолжение)

VCD/SVCD

CD

■Когда воспроизводится диск

Номер дорожки Контроль воспроизведения
• Вы можете использовать экран меню, чтобы
контролировать воспроизведение диска,
совместимого с PBC.
• Чтобы отменить функцию PBC, следуйте
приведенным ниже инструкциям.
- Когда диск остановлен, задайте номер
дорожки, используя цифровые кнопки.
- Когда диск остановлен, задайте номер
дорожки, используя [PREVIOUS 4] или
[NEXT ¢], а затем нажмите [DVD/CD 3].
• Нажмите [RETURN], чтобы вернуться на
верхний уровень во время воспроизведения
PBC.

■Когда воспроизводится диск

Номер
дорожки

Истекшее время
воспроизведения

■Когда диск находится в режиме паузы

■Когда диск остановлен

■Когда диск остановлен
Тип диска Полное
количество
дорожек

Тип диска Полное
количество
дорожек

Полное время
воспроизведения
Через несколько
секунд

(Когда активизирована функция PBC)

• Когда на дисплейном окне отображается
“RESUME”, обращайтесь к стр. 30.
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Полное время
воспроизведения
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■Когда воспроизводится файл

Файл JPEG
■Когда воспроизводится файл

*1

Номер группы Номер файла
Тип файла

Номер
группы

Номер
дорожки

■Когда файл остановлен

*1 Когда воспроизводится файл MP3 или WMA,
появляется “MP3” или “WMA”.

■Когда файл остановлен

Номер группы Номер файла

*2

Тип файла

Номер
группы

Номер
дорожки

• Когда на дисплейном окне отображается
“RESUME”, обращайтесь к стр. 30.
*2 Когда файл MP3 или WMA остановлен,
появляется “MP3” или “WMA”.
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Основные операции воспроизведения диска/файла

Файл MP3/WMA/WAV/ASF/DivX/
MPEG1/MPEG2

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 24.

Основные операции воспроизведения диска/файла
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Основные операции воспроизведения диска/файла (продолжение)
■Файл VCD/SVCD/CD/JPEG

Изменение дисплея в
дисплейном окне

*3

Нормальный дисплей (как показано на
стр. 27)
Часы

Во время воспроизведения
повторно нажимайте [DISPLAY].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [DISPLAY],
дисплей изменяется.

■DVD VIDEO

■Файл MP3/WMA
Нормальный дисплей (как показано на
стр. 28)
Текст*2

Нормальный дисплей (как показано на
стр. 26)

*1
*1

Номер заголовка/номер главы/истекшее
время воспроизведения

Номер группы/номер дорожки/истекшее
время воспроизведения
Часы

■Файл WAV/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2

Часы

■DVD AUDIO

Нормальный дисплей (как показано на
стр. 28)

Нормальный дисплей (как показано на
стр. 26)
*1

Номер группы/номер дорожки/
истекшее время воспроизведения

Имя файла
*1

Номер группы/номер дорожки/истекшее
время воспроизведения

Часы
Часы

■DVD VR
Нормальный дисплей (как показано на
стр. 26)
*1

Номер оригинальной программы (списка
воспроизведения)/номер главы/истекшее
время воспроизведения
Часы
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*1 Отображается на дисплейном окне, когда
воспроизводится диск/файл.
*2 Когда в файле MP3/WMA записан текст,
например, информация о теге, то на
дисплейном окне появляется и
прокручивается текст.
*3 Когда функция PBC отменена (обращайтесь
к стр. 27), на дисплейном окне вместо “PBC”
отображается истекшее время
воспроизведения.
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СЧИТЫВАНИЕ:
Появляется, когда основной блок считывает
информацию на диске/файле. Подождите
немного.
ОШИБКА В КОДЕ РЕГИОНА:
Появляется, когда региональный код диска
не соответствует коду, поддерживаемому
основным блоком. (Обращайтесь к стр. 55.)

Остановка
воспроизведения

■Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите 7.

Возобновление
воспроизведения

НЕТ ДИСКА:
Появляется, когда не загружен диск.
НЕТ АППАРАТА USB:
Появляется, когда не подсоединено
запоминающее устройство USB.
ОТКРЫТО:
Появляется, когда открывается лоток для диска.
ЗАКРЫТО:
Появляется, когда закрывается лоток для диска.
НЕЛЬЗЯ ВОСПРОИЗВЕСТИ ДИСК:
Появляется, когда осуществляется попытка
воспроизведения диска, недоступного для
воспроизведения.
НЕЛЬЗЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ НА ЭТОМ
АППАРАТЕ:
Появляется, когда на запоминающем
устройстве USB нет файлов, доступных для
воспроизведения.
Справочные пиктограммы, отображаемые
на экране телевизора (экранный гид)
: Воспроизведение
: Пауза
: Быстрый поиск в прямом/
обратном направлении
: Замедленное воспроизведение
(в прямом/обратном
направлении)
: Содержащий много углов просмотра
(Обращайтесь к стр. 37.)
: Содержащий много языков
озвучивания (Обращайтесь к стр. 37.)
: Содержащий много языков
субтитров (Обращайтесь к стр. 37.)
: Диск/файл не может принять
операцию, которую Вы пытались
выполнить.

Когда воспроизведение останавливается в
середине, воспроизведение можно начать с
остановленной позиции.

Временная остановка воспроизведения
■Когда воспроизводится диск/файл

Следуйте любой из операций,
приведенных ниже.
Нажмите 7 один раз.*1 *2
Нажмите [F AUDIO], чтобы выключить
основной блок.
Выберите источник, отличный от диска/файла.*2
*1 На дисплейном окне отображается “RESUME”.
Если 7 нажать два раза, позиция, в которой
воспроизведение было остановлено,
очищается.
*2 После этой операции позиция, в которой
воспроизведение было остановлено,
сохраняется, даже если основной блок
выключить, нажав [F AUDIO].

Начало воспроизведения с
сохраненной позиции
Нажмите [DVD/CD 3] или [USB
MEMORY 3].
ПРИМЕЧАНИЕ
• Эта функция не работает при программном
воспроизведении или случайном воспроизведении.
• Сохраненная позиция очищается, если
открывается лоток для дисков или
отсоединяется запоминающее устройство USB.
• Вы можете отключить функцию
возобновления воспроизведения.
(Обращайтесь к разделу “ВОЗОБНОВЛЕНИЕ”
на стр. 46.)
• Когда в качестве источника выбран файл на
запоминающем устройстве USB, эта функция
может не работать так, как объяснено выше.
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Сообщения на экране телевизора
Когда в качестве источника выбрано DVD
VIDEO или запоминающее устройство USB,
на экране телевизора отображаются
приведенные ниже сообщения, чтобы
показать его статус.

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 24.
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Основные операции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Пауза воспроизведения

Быстрый поиск в прямом/
обратном направлении

■Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите 8.

Существует два способа.

• Чтобы вернуться к нормальному
воспроизведению, нажмите [DVD/CD 3] или
[USB MEMORY 3].

■Когда воспроизводится диск/файл

Покадровое перемещение
изображения вперед

• Нажмите 1 или ¡.
Каждый раз, когда Вы нажимаете ¡x,
скорость увеличивается. Чтобы восстановить
нормальную скорость, нажмите [DVD/CD 3]
или [USB MEMORY 3].

• Удерживайте 4 или ¢.
(только для движущихся изображений)

■Когда диск/файл находится в режиме
паузы

Нажимайте повторно 8.
• Вы не можете использовать эту функцию,
нажав [DVD/CD 3/8] на основном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для некоторых дисков/файлов во время
быстрого поиска в прямом/обратном
направлении звук прерывается или звук не
воспроизводится.
• Доступные для выбора скорости и
отображения различаются в зависимости от
типа диска/файла.

Воспроизведение с
позиции, находящейся на
10 секунд раньше
■Когда воспроизводится диск

Нажмите

.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы не можете перейти к предыдущему
заголовку и оригинальной программе (списку
воспроизведения).
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Выбор главы/дорожки с
использованием
цифровых кнопок

(только для движущихся изображений)

■Когда диск находится в режиме паузы

Нажмите [

SLOW] или [SLOW

• Каждый раз, когда Вы нажимаете [
или [SLOW

].

SLOW]

], скорость увеличивается.

• Нажмите 8, чтобы выполнить паузу
воспроизведения, и нажмите [DVD/CD 3],
чтобы вернуться к нормальному
воспроизведению.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Звук не воспроизводится.
• Движение изображения в обратном
направлении может быть не плавным.
• Для VCD, SVCD или DVD VR замедленное
воспроизведение может использоваться
только в прямом направлении.

Пропуск к началу главы/
дорожки/файла

■Когда воспроизводится диск/файл

Нажимайте повторно [PREVIOUS
4] или [NEXT ¢].
• Нажмите [GROUP/TITLE / ], чтобы
выбрать заголовок или группу.

(PBC выключена)

■Когда воспроизводится диск/файл

Используйте цифровые кнопки,
чтобы выбрать номер главы или
номер дорожки.

Пропуск с интервалами
приблизительно в 5 минут
Вы можете выполнять пропуск в пределах
файла с интервалами приблизительно в 5
минут. Это особенно полезно, когда Вы хотите
выполнить пропуск внутри длинного файла.

■Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите 2 или 3.
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 2 или 3,
позиция воспроизведения пропускается к
началу предыдущего или следующего
интервала. Каждый интервал составляет
приблизительно 5 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Интервалы автоматически задаются от
начала файла.
• Вы можете использовать эту функцию только
в пределах одного и того же файла.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время произвольного воспроизведения Вы
не можете выполнить пропуск к предыдущей
дорожке, даже нажимая [PREVIOUS 4].
(Обращайтесь к стр. 36.)
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Замедленное
воспроизведение

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 24.
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Основные операции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Выбор дорожки с экрана
меню
■Когда диск остановлен или
воспроизводится

1

■Когда диск остановлен или
воспроизводится

1

Нажмите [MENU/PL] или [TOP
MENU/PG].
• Отображается экран меню.

2

Нажмите 5, /, 2, 3 или
цифровые кнопки для выбора
нужной дорожки.

3

Нажмите [ENTER].

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 24.

Нажмите [TOP MENU/PG], чтобы
отобразить оригинальную
программу, или нажмите [MENU/
PL], чтобы отобразить список
воспроизведения.

Оригинальная программа

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете использовать эту функцию, только
когда экран меню записан на диск.
• Для VCD/SVCD [MENU/PL] и [TOP MENU/PG]
могут быть недоступны в пункте 1. В таком
случае нажмите [RETURN] один или
несколько раз.
• Для VCD/SVCD Вы не можете использовать
5, /, 2 и 3 в пункте 2.
• Для VCD/SVCD, экран меню которых имеет
несколько страниц, Вы можете изменять
страницу нажатием [PREVIOUS 4] или
[NEXT ¢] в пункте 2.
• Для некоторых дисков воспроизведение
может начинаться без нажатия [ENTER] в
пункте 3.

Имя заголовка
Начальное время для
записи заголовка
Информация о канале
Дата записи
Список воспроизведения

Общее время воспроизведения
для заголовка
Количество глав, включенных
в заголовок
Дата записи
• Список воспроизведения не появляется,
когда список воспроизведения не записан
на диск.

2

Нажмите 5 или /, чтобы
выбрать нужный заголовок.

3

Нажмите [ENTER].
• Когда Вы выбрали оригинальную
программу нажатием [TOP MENU/PG] в
пункте 1, воспроизведение начинается с
выбранного заголовка до следующих
заголовков.
• Когда Вы выбрали список
воспроизведения нажатием [MENU/PL] в
пункте 1, воспроизводится только
выбранный заголовок.
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Переключатель
режимов пульта
ДУ

Воспроизведение диска/
файла в нужной
последовательности
(Программное
воспроизведение)

(только для загруженного диска)
Вы можете запрограммировать максимум до 99
глав или дорожек. Та же самая глава или
дорожка могут быть запрограммированы более
одного раза.

■Когда диск/файл остановлен

1
Цифровые
кнопки*

Нажмите [PLAY/TUNER MODE],
чтобы отобразить “PROGRAM”
на дисплейном окне.
• Если Вы случайно нажали [PLAY/TUNER
MODE] два раза или более, повторно
нажимайте [PLAY/TUNER MODE] до тех
пор, пока не отобразится “PROGRAM”.

Пример: Дисплей для DVD VIDEO

* Относительно использования цифровых
кнопок обращайтесь к разделу
“Использование цифровых кнопок” на стр. 14.

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO
(Экран программы)

■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].
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Удобные функции воспроизведения диска/файла (продолжение)

2

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO

Нажимайте цифровые кнопки,
чтобы запрограммировать
главы/дорожки.

(Экран программы)

Дисплей для DVD VIDEO
• Выберите номер заголовка, а затем номер
главы.
Индикатор
заголовка

Индикатор главы

Номер
Номер
заголовка главы

• Перед выбором призовой группы на DVD
AUDIO отмените индикатор “BONUS”
согласно объяснениям, приведенным в
разделе “Воспроизведение бонусной группы”
на стр. 41.
• Вы можете запрограммировать до 99 глав/
дорожек.

Номер
программы

ПРИМЕЧАНИЕ

Дисплей для файла DVD AUDIO/MP3/WMA/
WAV
• Выберите номер группы, а затем номер
дорожки.
.

Индикатор Индикатор
группы
дорожки

Номер
группы

Номер
дорожки

Номер
программы

3

Дисплей для VCD/SVCD/CD

Нажмите [DVD/CD 3].

Подтверждение программы

• Выберите номер дорожки.

■Когда воспроизводится диск/файл

• После того, как Вы закончите выбор дорожки,
отображается общее время для програмного
воспроизведения.

Нажмите 7.
.

Индикатор дорожки

• Вместо использования цифровых кнопок,
когда Вы нажимаете [ENTER] в колонке
“Track/Chapter” на экране телевизора,
появляется “ALL”, и программируются все
главы/дорожки в выбранном заголовке/
группе.
• Вы можете стирать запрограммированные
дорожки по одной сверху списка на экране
программы, повторно нажимая [CANCEL].
• Вы можете стереть целую программу,
удерживая [CANCEL].
• Открытие лотка для дисков также стирает
программу.

• Воспроизведение останавливается, и на
экране телевизора появляется экран
программы.

Отмена программного
воспроизведения
■Когда диск/файл остановлен
Номер
дорожки

Номер
программы

Нажимайте повторно [PLAY/TUNER
MODE], чтобы отобразить пункт,
отличный от “PROGRAM”, на
дисплейном окне.
• Эта операция не стирает программу.
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Воспроизведение диска/
файла повторно
(Повторное
воспроизведение)

(PBC выключена)
(только для загруженного диска)

■Когда воспроизводится диск/файл

■Когда диск/файл остановлен

Нажмите [REPEAT].

1

• Каждый раз, когда Вы нажимаете [REPEAT],
режим повтора изменяется.

Нажимайте повторно [PLAY/
TUNER MODE], чтобы
отобразить “RANDOM” в
дисплейном окне.
Этот индикатор горит, когда
активизирована функция
произвольного воспроизведения.

Отобража- Отобража- Индика- Использоется на
ется в
тор в вание для
экране
дисплей- дисплей- режима
телевизора ном окне. ном окне повтора
Повторяет
REPEAT
ALL
текущий
TITLE
TITLE
заголовок.
ALL или REPEAT
REPEAT
ALL
ALL
GROUP*2 REPEAT
или REPEAT GROUP*2
GROUP

2

Нажмите [DVD/CD 3].

• Каждая глава или дорожка воспроизводится
только один раз.

Отмена произвольного
воспроизведения
■Когда диск/файл остановлен

Нажимайте повторно [PLAY/TUNER
MODE], чтобы отобразить пункт,
отличный от “RANDOM”, на
дисплейном окне.
• Извлечение диска также отменяет
произвольное воспроизведение.

GR

Повторяет
все
дорожки*1.
Повторяет
текущую
группу*3.

REPEAT
CHAP*4

Повторяет
текущую
главу.

TRACK*
REPEAT
или
TRACK*4
REPEAT
TRACK

Повторяет
текущую
дорожку.

OFF или REPEAT
нет
OFF
индикации

Отменяет
повтор.

CHAP*4
4

ПРИМЕЧАНИЕ

ALL

*1 Повторяет

целую программу во время
программного воспроизведения.
*2 Для DVD VR, во время оригинального
программного воспроизведения
отображается “PG”, а во время
воспроизведения списка воспроизведения
отображается “PL”.
*3 Повторяет текущую оригинальную программу или
текущий список воспроизведения для DVD VR.
*4 Во время программного/произвольного
воспроизведения отображается “STEP”.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете также использовать строку меню
для установки повторного воспроизведения.
(Обращайтесь к стр. 42.)
• Вы также можете указать часть для
повторного воспроизведения, используя
повторное воспроизведение фрагмента A-B.
(Обращайтесь к стр. 43.)
• Режим повтора автоматически отменяется,
если имеется файл, который невозможно
воспроизвести.
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Воспроизведение диска/
файла в произвольной
последовательности
(Произвольное воспроизведение)

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 34.
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Удобные функции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Выбор языка озвучивания,
языка субтитров и угла
просмотра
■Когда воспроизводится диск/файл

1

Нажмите нужную кнопку,
показанную ниже.

Функция
Кнопка
Язык
[AUDIO]
озвучивания
Язык
субтитров

[ANGLE]
(только для движущихся
изображений)

: Язык озвучивания
: Язык субтитров
: Угол просмотра

Нажмите 5 или /, чтобы
выбрать нужный язык или угол
просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Повторное нажатие [SUBTITLE] включает и
выключает отображение субтитров.
• Также язык озвучивания и угол просмотра
могут изменяться при повторном нажатии
[AUDIO] или [ANGLE].
• Вы можете выбрать только установки этих
функций, когда диск/файл содержит
несколько языков озвучивания, языков
субтитров или углов просмотра.
• Когда отображается код языков, такой как
“AA” и “AB”, обращайтесь к разделу “Коды
языков” на стр. 47.
• Вы можете также использовать строку меню
для установки функций. Обращайтесь к стр.
42.
• “ST”, “L” и “R”, отображаемые на экране
телевизора при воспроизведении VCD или
SVCD, означают соответственно “Стерео”,
“Левый звук” и “Правый звук”.
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■Когда диск/файл воспроизводится или
находится в режиме паузы

1

Нажмите [ZOOM].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [ZOOM],
в дисплейном окне изменяется
увеличение изображения.

2

[SUBTITLE]

Пример: Экран телевизора для языка
субтитров

2

(только для движущихся изображений)

Доступный диск/файл

(только для движущихся
изображений)
Угол
просмотра

Увеличение изображения

Выберите область изображения,
которую Вы хотите увеличить,
используя 5, /, 2 или 3.
• Чтобы вернуться к нормальному
воспроизведению, нажмите “ZOOM OFF”
в пункте 1.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы не сможете изменить увеличение
изображения во время воспроизведения
показа слайдов JPEG файлов.
• Во время воспроизведения файла ASF 5, /,
2 или 3 могут не работать в пункте 2.
• Когда Вы увеличиваете изображение,
качество может ухудшиться, или же
изображение может стать искаженным.

EX-A3[EE]RU.book Page 38 Wednesday, February 14, 2007 5:22 PM

■Когда диск/файл воспроизводится или
находится в режиме паузы

Нажмите [VFP].

• Отображаются текущие установки.
Пример: Экран телевизора для режима VFP

4

Нажмите [ENTER].

Пример: Экран телевизора для “ГАММА”

Выбранный режим VFP

5

Нажмите 5 или / для
изменения величины.

6

Нажмите [ENTER].
• Для регулировки других пунктов
перейдите обратно к пункту 3.

2

Нажмите 2 или 3 для выбора
режима улучшенного
видеопроцессора (VFP).
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 2 или
3, режим VFP изменяется на экране
телевизора следующим образом.
- “ОБЫЧНЫЙ”
Для нормального воспроизведения. (Вы
не можете регулировать качество
изображения.) Перейдите к пункту 7.
- “КИНОТЕАТР”
Подходит для просмотра фильмов в
темном помещении. (Вы не можете
регулировать качество изображения.)
Перейдите к пункту 7.
- “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2”
(Вы не можете регулировать качество
изображения.)
Перейдите к пункту 3.

3

7

Нажмите [VFP].

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если во время выполнения процедуры нет
никаких операций в течении нескольких
секунд, установка, выполненная до
настоящего времени, будет автоматически
сохранена.

Нажмите 5 или / для выбора
пункта, который Вы хотите
отрегулировать.
• Каждый раз, когда Вы нажимаете 5 или
/, пункт изменяется на экране
телевизора следующим образом.
- “ГАММА”
Контролирует яркость нейтральных
оттенков, сохраняя при этом яркость
темных и светлых участков.
(Диапазон установок: от –3 до +3)
- “ЯРКОСТЬ”
Контролирует яркость отображения.
(Диапазон установок: от –8 до +8)
- “КОНТРАСТ.”
Контролирует контрастность
отображения.
(Диапазон установок: от –7 до +7)
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- “НАСЫЩЕНИЕ”
Контролирует насыщенность
отображения.
(Диапазон установок: от –7 до +7)
- “ОКРАСКА”
Контролирует окрашенность
отображения.
(Диапазон установок: от –7 до +7)
- “ЧЕТКОСТЬ”
Контролирует четкость отображения.
(Диапазон установок: от –8 до +8)

Регулировка качества
изображения (VFP)

1

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 34.

Удобные функции воспроизведения диска/файла

Русский
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Удобные функции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Усиление четкости
звучания голоса

Эта функция позволяет Вам легко
прослушивать диалоги, записанные на диске/
файле, даже при низком уровне громкости. Эта
функция полезна при просмотре фильмов.

Нажмите [CLEAR VOICE].
Этот индикатор горит, когда
активизирована функция
четкости речи.

Выбор режима
окружающего звучания
головных телефонов
Вы можете прослушивать окружающее
звучание через головные телефоны,
подсоединенные к разъему [PHONES].
• Эта функция активизирована, когда в
качестве источника выбран загруженный диск
или подсоединенное запоминающее
устройство USB.

■Когда к разъему [PHONES]
подсоединены головные телефоны

Нажмите [HP SURROUND].
Этот индикатор горит, когда
активизирована функция режима
окружающего звучания головных
телефонов.
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [CLEAR
VOICE], функция четкости речи включается и
выключается.
• Эта функция активизирована, когда в
качестве источника выбран загруженный диск
или подсоединенное запоминающее
устройство USB.
• Если функция четкости речи активизирована
при уже активизированной функции K2,
функция K2 автоматически отключается, и
включается функция четкости речи.

• Каждый раз, когда Вы нажимаете [HP
SURROUND], установка в дисплейном окне
переключается между “HP SURR ON” и “HP
SURR OFF”.
• Если функция режима окружающего звучания
головных телефонов активизирована при уже
активизированной функции K2, функция K2
автоматически отключается, и включается
функция режима окружающего звучания
головных телефонов.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Разъем [PHONES] предназначен для
подключения головных телефонов,
оборудованных стереофоническим
миништекером (не поставляются). Когда
подсоединены головные телефоны, звук из
динамиков не выводится.
• Когда головные телефоны отсоединяются от
разъема [PHONES], а затем подсоединяются
к разъему [PHONES] при включенной
функции режима окружающего звучания
головных телефонов, на дисплейном окне
ненадолго отображается “HP SURR ON”.
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Два динамика могут создавать эффект,
подобный окружающему звучанию.

■Когда воспроизводится диск/файл

Повторно нажимайте [3D PHONIC],
чтобы выбрать нужный эффект
звучания.
Этот индикатор горит, когда
активизирована функция 3D PHONIC.

Выбор уровня громкости
DVD
Когда громкость DVD VIDEO/DVD AUDIO ниже
громкости другого источника, Вы можете
увеличить уровень громкости DVD.

■Когда воспроизводится диск

Нажмите [DVD LEVEL].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [DVD
LEVEL], отображение уровня громкости в
дисплейном окне изменяется на “NORMAL”,
“MIDDLE” или “HIGH”.
• Выберите уровень громкости при
прослушивании реального звука для
подтверждения отличия.

• “ACTION” подходит для боевиков,
спортивных программ и других динамичных
программ.
• Выберите “DRAMA”, чтобы наслаждаться
звуковым эффектом с расслабляющей
естественной атмосферой.
• Выберите “THEATER”, чтобы наслаждаться
звуковым эффектом таким, как будто Вы
смотрите фильм в кинотеатре.
• Выберите “3D PHONIC OFF”, чтобы отменить
функцию 3D PHONIC (начальная установка).
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если возникают помехи или искажается звук,
выберите “3D PHONIC OFF ”.
• Если 3D PHONIC активизирована при уже
активизированной функции K2, функция K2
автоматически отключается, и включается 3D
PHONIC.
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Создание реалистичного
звучания (3D PHONIC)

Русский

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 34.

Удобные функции воспроизведения диска/файла

Русский
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Удобные функции воспроизведения диска/файла (продолжение)

Уникальные функции DVD
AUDIO

Воспроизведение бонусной
группы
Имеются некоторые DVD AUDIO с записанной
специальной группой, называемой “бонусной
группой”. Вы можете использовать эту
функцию, когда на дисплейном окне горит
индикатор “BONUS”.

Неподвижные изображения с
возможностью просмотра (B.S.P.)
На некоторых DVD AUDIO могут быть
изображения, называемые неподвижными
изображениями с возможностью просмотра
(B.S.P.). Изображения можно просматривать,
как будто Вы перелистываете страницы. Вы
можете использовать эту функцию, когда на
дисплейном окне горит индикатор “B.S.P.”.

■Когда воспроизводится диск

1

• На экране телевизора и на дисплейном
окне появится “KEY_ _ _ _”.

2

Нажимайте цифровые кнопки,
чтобы ввести персональный
идентификационный номер
(четыре цифры).
• Метод получения личного
идентификационного номера отличается
в зависимости от диска.

3

Нажмите [ENTER].
• Когда введен правильный личный
идентификационный номер, индикатор
“BONUS” исчезает на дисплейном окне, и
начинается воспроизведение бонусной
группы.
• Если введен неправильный личный
идентификационный номер, попытайтесь
ввести личный идентификационный
номер еще раз.
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• Вы можете также переключить
изображение с помощью 5 или /.

Нажимайте повторно [GROUP/
TITLE
] для выбора бонусной
группы.

Нажмите [PAGE].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [PAGE],
неподвижное изображение изменяется.

■Когда воспроизводится диск

1

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 34.

2

Нажмите [ENTER] или немного
подождите.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете использовать эту функцию со
строкой меню. (Обращайтесь к стр. 42.)

Список функций
■Когда воспроизводится диск/файл

1

Нажмите дважды [ON SCREEN].

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO
Строка состояния

Строка меню

2

Нажмите 2 или 3 для выбора
пункта, которым Вы хотите
управлять, а затем нажмите
[ENTER].
• Чтобы отключить строку меню, нажмите
[ON SCREEN].

Информация, отображаемая на
строке состояния
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
Пример: Строка состояния для DVD VIDEO
(DVD VIDEO/DVD AUDIO)
Номер текущего заголовка/группы
(DVD VR)
Номер текущей оригинальной
программы (PG)/номер текущего
списка воспроизведения (PL)
Статус воспроизведения*
Время
(DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR)
Режим кодирования аудио
Номер текущей главы/дорожки
Файл VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
Пример: Строка состояния для CD
Статус воспроизведения*
Статус режима
воспроизведения

Чтобы выбрать установки, пункты которых
приведены в списке ниже без описания их
операции, нажмите 5 или / для выбора
пункта, а затем нажмите [ENTER].
Изменяет информацию о времени в
дисплейном окне и в строке
Выбор дисплея состояния. Каждый раз, когда Вы
нажимаете [ENTER], отображение в
времени
строке меню изменяется.
DVD VIDEO/DVD AUDIO
(управление во время
воспроизведения)
TOTAL : Истекшее время
воспроизведения
текущего заголовка/
группы.
T.REM : Оставшееся время
текущего заголовка/группы.
TIME
: Истекшее время
воспроизведения
текущей главы/дорожки.
REM
: Оставшееся время
текущей главы/дорожки.
DVD VR (управление во время
воспроизведения)
TOTAL : Истекшее время
воспроизведения
текущей оригинальной
программы/списка
воспроизведения.
T.REM : Оставшееся время
воспроизведения
текущей оригинальной
программы/списка
воспроизведения.
CD (управление во время
воспроизведения)/VCD/SVCD
TIME
: Истекшее время
воспроизведения
текущей дорожки.
REM
: Оставшееся время
текущей дорожки.
TOTAL : Истекшее время
воспроизведения диска.
T.REM : Оставшееся время диска.
TIME

Обращайтесь к стр. 36.
(Для повторного воспроизведения
Режим повтора фрагмента A-B обращайтесь к стр. 43.)
Обращайтесь к стр. 43.
Поиск по времени

Поиск главы/
поиск дорожки

Время

(VCD/SVCD/CD)
Номер текущей дорожки
(Файл ASF/DivX/MPEG1/MPEG2)
Статус режима повтора

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR/
VCD/SVCD/DivX
Язык озвучивания Обращайтесь к стр. 37.
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR/
SVCD/DivX
Язык субтитров Обращайтесь к стр. 37.
DVD VIDEO/DVD AUDIO
Обращайтесь к стр. 37.

ПРИМЕЧАНИЕ
* Статус воспроизведения имеет такое же
значение, что и справочные пиктограммы на
экране телевизора. (Обращайтесь к стр. 30.)

DVD VIDEO/DVD VR (поиск главы)/
DVD AUDIO (поиск дорожки)
Выбирает главу/дорожку.
Нажимайте цифровые кнопки,
чтобы ввести номер главы/дорожки,
и нажмите [ENTER].
Примеры:
5 : [5]
24 : [2] → [4]

Угол просмотра
DVD AUDIO
Обращайтесь к стр. 41.
Выбор страницы
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Использование строки текущего состояния и строки меню

Русский
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Использование строки состояния и строки меню (продолжение)

Повторное
воспроизведение
определенного фрагмента
(Повторное
воспроизведение
фрагмента A-B )

Указание времени (Поиск
по времени)
(PBC
выключена)

■Когда воспроизводится диск

(PBC
выключена)
Вы можете повторно воспроизводить нужный
фрагмент, определив начальную точку (A) и
конечную точку (B).

■Когда воспроизводится диск

1

1

• Появится строка меню. (Обращайтесь к
стр. 42.)

Нажмите 2 или 3 для выбора
.
Нажмите [ENTER].
Нажмите 5 или / для выбора
“A-B”.

3
4

5

Нажмите [ENTER] в начальной
точке фрагмента, который Вы
хотите повторить (определение
точки А).

2

Нажмите 2 или 3 для выбора
.

3

Нажмите [ENTER].

4

Введите время, используя
цифровые кнопки.

Пример:
Когда Вы хотите воспроизводить DVD VIDEO с
позиции (0 часов) 23 минуты 45 секунд,
нажимайте кнопки по порядку: [ 0 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]
и [ 5 ].
• Вы можете пропустить ввод установок
минут и секунд.

• Пиктограмма в строке меню имеет вид
.

6

Нажмите [ENTER] в конечной
точке фрагмента, который Вы
хотите повторить (определение
точки B).
• Пиктограмма в строке меню имеет вид
.
• В дисплейном окне горят индикаторы “ ”
и “A-B”, и повторно воспроизводится
фрагмент между точками A и B.

Отмена повторного
воспроизведения фрагмента A-B
Существует два способа.

• Нажмите 7.
• Выберите
. (Выберите
нажмите дважды [ENTER].)
ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете использовать повторное
воспроизведение фрагмента A-B только в
пределах того же самого заголовка или
дорожки.
• Вы не можете использовать повторное
воспроизведение фрагмента A-B во время
программного воспроизведения,
произвольного воспроизведения или
повторного воспроизведения.
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и

Нажмите дважды [ON SCREEN].
• Появится строка меню. (Обращайтесь к
стр. 42.)

Нажмите дважды [ON SCREEN].

2

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 34.

• Если введено неправильное значение,
нажмите 2, чтобы удалить значение, и
введите значение еще раз.

5

Нажмите [ENTER].
• Чтобы отключить строку меню, нажмите
[ON SCREEN].

ПРИМЕЧАНИЕ
• Эта функция не работает во время
программного воспроизведения или
произвольного воспроизведения.
• Для CD Вы всегда можете использовать эту
функцию.
• Поиск по времени для DVD VIDEO
осуществляется с начала заголовка.
• Поиск по времени для DVD AUDIO
осуществляется с начала воспроизводимой в
настоящее дорожки.
• Поиск по времени для VCD, SVCD и CD
осуществляется следующим образом:
- Когда диск остановлен, поиск по времени
осуществляется с начала диска.
- Когда диск воспроизводится, поиск по
времени осуществляется в пределах
воспроизводимой в настоящее время
дорожки.

Основные операции
Вы можете использовать экран предпочтений,
чтобы изменить начальные установки
основного блока, в соответствии со средой, в
которой используется основной блок.

■Когда диск/файл остановлен или диск не
загружен (в дисплейном окне
отображается “NO DISC”)

1

Нажмите [SET UP].
• На экране телевизора появится экран
предпочтений.

Переключатель
режимов пульта
ДУ

2

Используйте 5, /, 2, 3 и
[ENTER] для управления
экраном предпочтений.
• Для управления экраном предпочтений
следуйте описаниям на экране
телевизора.

ЯЗЫК
Пункты
МЕНЮ
ЯЗЫКОВ
ЯЗЫК ДЛЯ
ОЗВУЧИВАНИЯ
СУБТИТРЫ
ЯЗЫК НА
ЭКРАНЕ

Содержание
Выберите язык для экрана меню
DVD VIDEO.
Выберите язык озвучивания для
DVD VIDEO.
Выберите язык субтитров для DVD
VIDEO.
Выберите язык, отображаемый на
экране предпочтений.

ПРИМЕЧАНИЕ
■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если выбранный язык не записан на диске/
файле, отображается оптимальный язык,
установленный для диска/файла.
• Относительно кодов языков, таких как “AA”,
обращайтесь к разделу “Коды языков” на стр.
47.

• На широкоэкранном телевизоре верхняя и
нижняя части экрана предпочтений могут не
отображаться. Подрегулируйте размер
изображения на телевизоре.
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Удобные функции воспроизведения диска/файла

Пункты

Содержание (
: начальная
установка)

ТИП
Выберите способ отображения,
МОНИТОРА подходящий для Вашего телевизора.
4 : 3 PAN SCAN :
Для телевизора с обычным
соотношением сторон 4:3. Когда на
вход подается широкоформатное
изображение, левый и правый края
изображения не показаны на экране.
(Если диск/файл не совместим с Pan
Scan, изображение будет показано с
соотношением сторон в стиле
почтового ящика.)

4 : 3 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК :
Для телевизора с обычным
соотношением сторон 4:3. Когда на
вход подается широкоформатное
изображение, вверху и внизу экрана
появляются черные полосы.

16 : 9 ОБЫЧНЫЙ :
Для широкоэкранного телевизора с
фиксированным соотношением сторон
16:9. Когда на вход подается обычное
экранное изображение с
соотношением сторон 4:3, с левой и
правой сторон экрана появляются
черные полосы.
16:9 АВТО :
Для широкоэкранного телевизора с
автоматическим определением
соотношения сторон подаваемого на
вход экранного изображения.
Когда на вход подается обычное
экранное изображение

Когда на вход подается
широкоэкранное изображение

45

Пункты

Содержание (
: начальная
установка)

ИСТОЧНИК
Выберите пункт, подходящий для
ИЗОБРАЖЕНИЯ видеоисточника.
АВТО :
Тип видеоисточника (видео или
фильм) выбирается автоматически.
ФИЛЬМ :
Для просмотра фильма или видео,
записанного с помощью метода
построчного сканирования.
ВИДЕО :
Подходит для воспроизведения видео.
ЗАЩИТА
ЭКРАНА

Вы можете установить
положение ВКЛЮЧЕНО или
ВЫКЛЮЧЕНО для хранителя экрана.
Хранитель экрана активизируется,
когда в течение приблизительно 5
минут с момента последнего
отображения неподвижного
изображения не выполняются никакие
операции.

ТИП
ФАЙЛА

Когда на диск или подсоединенное
запоминающее устройство USB
записаны файлы разных типов, перед
воспроизведением выберите тип
файла.
АУДИО :
Для файлов MP3/WMA/WAV.
НЕПОДВИЖ. КАРТИНКА :
Для файлов JPEG.
ВИДЕО :
Для файлов ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.

АУДИО
Пункты

Содержание (
: начальная
установка)

ЦИФРОВОЙ Выберите тип выходного сигнала,
АУДИО
подходящий для оборудования,
ВЫХОД
подсоединенного к разъему [LINE 3
DIGITAL OUT]. Обращайтесь к разделу
“Список взаимозависимостей пунктов
предпочтений ЦИФРОВОЙ АУДИО
ВЫХОД и выходных сигналов” на стр.
47.
ТОЛЬКО PCM :
Оборудование, относящееся только к
линейной ИКМ.
ЦИФРОВОЙ DOLBY/PCM :
Декодер Dolby Digital или
оборудование, имеющее такую же
функцию.
ПОТОК/PCM :
Декодер DTS/Dolby Digital или
оборудование, имеющее такую же
функцию.

?

ДРУГИЕ
Пункты

Содержание (
: начальная
установка)

Выберите ВКЛЮЧЕНО или
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО. (Обращайтесь к стр.
30.)
ГИД ПО
ЭКРАНУ

Выберите ВКЛЮЧЕНО или
ВЫКЛЮЧЕНО. (Обращайтесь к стр.
30.)

РЕЖИМ AV Этот пункт в настоящее время не
COMPULINK используется. (Он предусмотрен для
использования в дальнейшем.)
DivX(R)
Основной блок имеет собственный
РЕГИСТРАЦИЯ регистрационный код. При
необходимости Вы можете
подтвердить регистрационный код. Как
только Вы воспроизвели диск/файл, на
котором записан регистрационный код,
регистрационный код основного блока
перезаписывается с целью защиты
авторских прав.

СМЕШЕНИЕ Выберите сигнал, подходящий для
оборудования, подсоединенного к
разъему [LINE 3 DIGITAL OUT].
Установите “СМЕШЕНИЕ”, только
когда “ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД”
установлено на “ТОЛЬКО PCM”.
DOLBY SURROUND :
Оборудование со встроенным
декодером Dolby Pro Logic.
СТЕРЕО :
Обычное аудиооборудование.

СЖАТИЕ
ДИН.
ДИАПАЗОНА

Для уменьшения различия между
высокой громкостью и низкой
громкостью при воспроизведении на
низком уровне громкости (только для
DVD, записанных с Dolby Digital).
АВТО :
Функция СЖАТИЕ ДИН. ДИАПАЗОНА
включается автоматически.
ВКЛЮЧЕНО :
Функция СЖАТИЕ ДИН. ДИАПАЗОНА
всегда включена.
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Список взаимозависимостей пунктов предпочтений ЦИФРОВОЙ АУДИО
ВЫХОД и выходных сигналов
Предпочтение ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД
ПОТОК/PCM
ЦИФРОВОЙ DOLBY/PCM
ТОЛЬКО PCM

Доступный для
воспроизведения диск/файл
48 кГц, 16/20/24 бит DVD VIDEO
с линейной ИКМ
96 кГц DVD VIDEO с линейной
ИКМ
48/96/192 кГц, 16/20/24 бит DVD
AUDIO с линейной ИКМ
44,1/88,2/176,4 кГц, 16/20/24 бит
DVD AUDIO с линейной ИКМ
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/
DVD AUDIO

48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ

48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ
44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ
Поток битов DTS

48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ
48 кГц, 16 бит стерео
Поток битов DOLBY DIGITAL
линейная ИКМ
44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ
48 кГц, 16 бит линейная ИКМ
Поток битов DTS
44,1 кГц, 16 бит линейная ИКМ
32/44,1/48 кГц, 16 бит линейная ИКМ

CD/VCD/SVCD
DTS CD
Файл MP3/WMA/WAV/DivX

ПРИМЕЧАНИЕ
• Среди DVD VIDEO без защиты от копирования могут быть некоторые DVD VIDEO, которые выводят
20- или 24-битовые сигналы через разъем [LINE 3 DIGITAL OUT].

Коды языков
Код

Язык

Код

Язык

Код

Язык

Код

Язык

AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DZ
EL
EO
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FY
GA

Афар
Абхазский
Африкаанс
Амхарский
Арабский
Ассамский
Аймара
Азербайджанский
Башкирский
Белорусский
Болгарский
Бихарский
Бислам
Бенгальский, Бангла
Тибетский
Бретонский
Каталонский
Корсиканский
Чешский
Валлийский
Датский
Бутанский
Греческий
Эсперанто
Эстонский
Баскский
Персидский
Финский
Фиджи
Фарерский
Фризский
Ирландский

GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
IE
IK
IN
IS
IW
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG

Шотландский
Галисийский
Гуарани
Гуджарати
Хауса
Хинди
Хорватский
Венгерский
Армянский
Интерлигва
Интерлигва
Инупиак
Индонезийский
Исландский
Иврит
Идиш
Яванский
Грузинский
Казахский
Гренландский
Камбоджийский
Каннада
Корейский (КОР)
Кашмирский
Курдский
Киргизский
Латинский
Лингала
Лаосский
Литовский
Латвийский, Латышский
Малагасийский

MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK

Маори
Македонский
Малайский
Монгольский
Молдавский
Маратхи
Малайский (МАУ)
Мальтийский
Бирманский
Науру
Непальский
Голландский
Норвежский
Провансальский
(Афан) Оромо
Ория
Пенджабский
Польский
Пашто, Пушту
Португальский
Кечуа
Ретороманский
Кирунди
Румынский
Русский
Руанда
Санскрит
Синдхи
Сангхо
Сербохорватский
Сингальский
Словацкий

SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZU

Словенский
Самоа
Шона
Сомали
Албанский
Сербский
Сисвати
Сесото
Сунданский
Шведский
Суахили
Тамильский
Телугу
Таджикский
Тайский
Тигринья
Туркменский
Тагалог
Сетсвана
Тонга
Турецкий
Тсонга
Татарский
Тви
Украинский
Урду
Узбекский
Вьетнамский
Волапюк
Волоф
Кхоса
Йоруба
Зулу
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2

Начните воспроизведение на
подсоединенном устройстве.

3

Подрегулируйте громкость или
качество звука по Вашему
предпочтению.
• Обращайтесь к стр. 16.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Обращайтесь также к инструкции по
эксплуатации подсоединенного устройства.
• Аудио сигнал с устройства, подсоединенного
к разъему [LINE1 IN], не выводится через
разъем [LINE1 OUT].
• Аудио сигнал с устройства, подсоединенного
к разъемам [LINE 2 IN], не выводится через
разъемы [LINE 2 OUT].
• Аудио сигнал с устройства, подсоединенного
к разъему [LINE 3 IDIGITAL IN], не выводится
через разъем [LINE 3 DIGITAL OUT].
• Когда к разъему [LINE 3 DIGITAL IN] не
подсоединено никакое оборудование или
питание подсоединенного оборудования
выключено, после выбора “LINE 3 DIGITAL”
дисплей изменяется на “LINE 3 UNLOCK”.

Выбор коэффициента
усиления сигнала
Воспроизведение
источников с других
устройств

1

Нажмите [LINE/TV SOUND].
• Каждый раз, когда Вы нажимаете [LINE/
TV SOUND], отображение в дисплейном
окне изменяется следующим образом.
- Выберите “LINE1” для оборудования,
подсоединенного к разъему [LINE1 IN]
- Выберите “LINE2” для оборудования,
подсоединенного к разъемам [LINE 2 IN]
- Выберите “LINE3 DIGITAL” для
цифрового аудио оборудования,
подсоединенного к разъему [LINE 3
DIGITAL IN].
- Выберите “TV SOUND” для телевизора,
подсоединенного к разъему [AV].

Вы можете выбрать коэффициент усиления
сигнала с разъема [LINE1 IN]. Для нормального
функционирования используйте
первоначальные установки. Если звук слишком
тихий или слишком громкий, измените
установки.

1

Нажимайте повторно [LINE/TV
SOUND], чтобы выбрать в
дисплейном окне “LINE1”.

2

Нажмите [INPUT LEVEL].
• При каждом нажатии [INPUT LEVEL],
дисплей изменяется следующим
образом.
“INPUT LEVEL1” : начальная
установка
“INPUT LEVEL2”
“INPUT LEVEL3”
• Коэффициент усиления сигнала
уменьшается в последовательности
“INPUT LEVEL1”, “INPUT LEVEL2” и
“INPUT LEVEL3”.
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Воспроизведение источников с других устройств (продолжение)

Выбор уровня выходного
сигнала
При выводе аудиосигнала с разъема [LINE1
OUT] на другое аудиооборудование Вы можете
выбрать уровень аудио.

Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 48.

Использование QP LINK
■Когда выбрано “QP LINK ON”

1

Нажмите [OUTPUT LEVEL].

Подсоедините портативный
цифровой аудиоплеер к разъему
[LINE1 IN], используя
аудиокабель.

• При каждом нажатии [OUTPUT LEVEL]
дисплей изменяется следующим образом.

Основной блок (вид спереди)

“OUTPUT LOW” : начальная
установка
“OUTPUT HIGH”
ПРИМЕЧАНИЕ

Стереофонический
кабель с мини
штекером (не
поставляется)

• Вы не можете использовать эту функцию,
когда в качестве источника выбрано
устройство, подсоединенное к разъему
[LINE1 IN].

QP LINK
Когда Вы начинаете аналоговое
воспроизведение портативного цифрового
аудиоплеера, подсоединенного к разъему
[LINE1 IN], при выключенном основном блоке
или при другом выбранном источнике,
основной блок автоматически включается, и
источник изменяется на подсоединенный
портативный цифровой аудиоплеер. Эта
функция называется функцией быстрой
портативной связи (QP LINK).

Активизация QP LINK
Нажимайте повторно [QP LINK],
чтобы выбрать в дисплейном окне
“QP LINK ON”.
• Для отмены QP LINK, выберите “QP LINK
OFF”.
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Выход

2

Портативный цифровой
аудиоплеер или другое
аудиоустройство

Начните воспроизведение на
портативном цифровом
аудиоплеере.
• Если основной блок выключен, основной
блок автоматически включится.
• Автоматически выбирается источник с
портативного цифрового аудиоплеера,
отображается “LINE1” и выводится звук.
• Функция QP LINK не активизирована,
когда выбрано “DISPLAY OFF”.
(Обращайтесь к стр. 18.)

ПРИМЕЧАНИЕ
• QP LINK работает, когда отображается
индикатор “QPL”.
• Даже когда выбрано “QP LINK ON”, индикатор
“QPL” может не гореть. Например, когда Вы
завершили действия пункта 2, остановили
воспроизведение, а затем выбрали в
качестве источника другое устройство,
индикатор “QPL” отключается на 30 секунд. В
это время, тем не менее, Вы можете
использовать QP LINK, отсоединив
стереофонический кабель с мини штекером и
снова подсоединив его.
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Использование таймера
сна
Когда истекает заданное Вами время, основной
блок автоматически выключается.

Нажмите [SLEEP].
Переключатель
режимов пульта
ДУ

• Каждый раз, когда Вы нажимаете [SLEEP],
время, указанное в дисплейном окне,
изменяется (в минутах).
Пример: Когда таймер сна установлен на 60
минут

Цифровые
кнопки*

Через несколько секунд таймер сна будет
автоматически установлен, и отображение
исчезнет. Индикатор “SLEEP” продолжает
гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ

* Относительно использования цифровых
кнопок обращайтесь к разделу
“Использование цифровых кнопок” на стр. 14.
■ ВАЖНО
• Передвиньте переключатель
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

• Когда установлен таймер сна, дисплейное
окно автоматически становится темнее.
• Основной блок может заряжать
запоминающее устройство USB, когда в
качестве источника выбрано запоминающее
устройство USB. При помощи комбинации
этой функции зарядки с таймером сна Вы
можете заряжать устройство, пока Вы
отсутствуете.

Изменение времени
Снова выберите время, повторно
нажимая [SLEEP].

Подтверждение времени
Пока таймер сна установлен,
нажмите один раз [SLEEP].

Отмена таймера сна
Повторно нажимайте [SLEEP], пока
не появится “SLEEP OFF”.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Таймер сна также отменяется, если
выключается питание.
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Таймер (продолжение)

Использование таймера
воспроизведения

4

Нажмите 2 или 3 для выбора
“ONCE” или “WEEKLY”, а затем
нажмите [ENTER].

Заранее установите часы. (Обращайтесь
к стр. 15.)

ONCE

1

WEEKLY

Нажмите [CLOCK/TIMER].

5

Таймер воспроизведения
срабатывает один раз.
Таймер воспроизведения
срабатывает еженедельно или
каждый день.

Нажмите 2 или 3, чтобы
выбрать нужный день недели, а
затем нажмите [ENTER].

• Каждый раз, когда Вы нажимаете 2 или
3, дисплей изменяется следующим
образом.
Когда выбрано “ONCE”

2
3

• Если Вы случайно нажали [CLOCK/
TIMER] два раза или больше, повторно
нажимайте [CLOCK/TIMER] до тех пор,
пока не отобразится показанный выше
дисплей.

Когда выбрано “WEEKLY”

Нажмите [CLOCK/TIMER].

*1 Таймер воспроизведения срабатывает
каждый день.
*2 Таймер воспроизведения срабатывает с
понедельника по субботу.
*3 Таймер воспроизведения срабатывает с
понедельника по пятницу.

Установите время начала и
время окончания с помощью 2
или 3, а затем нажмите [ENTER].

Пример:
Когда время начала устанавливается на
8:45

*1
*2

6

7

• Вместо 2 или 3 Вы можете
использовать цифровые кнопки.
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Нажмите 2 или 3 для выбора
нужного источника, а затем
нажмите [ENTER].
• Если в этом пункте Вы выбрали “FM” или
“AM”, нажмите 2, 3 или цифровые
кнопки, чтобы выбрать предварительно
установленный номер радиостанции,
радиовещание которой Вы хотите
прослушивать, а затем нажмите [ENTER].

Когда время окончания устанавливается
на 9:45

• Нажмите 2 или 3, чтобы выбрать
значение, и нажмите [ENTER], чтобы
установить значение.

*3

Нажмите 2 или 3 для
регулировки громкости
воспроизведения, а затем
нажмите [ENTER].
• Вы можете использовать цифровые
кнопки для определения громкости.
• Установки появляются в дисплейном окне
основного блока.
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Нажмите [F AUDIO], чтобы
выключить основной блок.
Индикатор горит, когда активизирован
таймер воспроизведения.

Повторная активизация таймера
воспроизведения

1
2

Нажмите [CLOCK/TIMER].
Нажмите [ENTER].
• На дисплейном окне появляется текущая
установка таймера воспроизведения.

• Таймер воспроизведения доступен
только тогда, когда выключен основной
блок.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Выключите основной блок по крайней мере
за 1 минуту до времени начала, которое Вы
выбрали в пункте 3.
• Во время установки таймера
воспроизведения Вы можете вернуться к
предыдущему пункту, нажав [CANCEL], или
Вы можете прекратить установку, нажав
[CLOCK/TIMER].
• Когда начинается воспроизведение,
громкость постепенно увеличивается до
выбранного уровня.
• Вы можете выполнить разнообразные
установки воспроизведения, комбинируя
таймер воспроизведения и установки для
программного воспроизведения,
произвольного воспроизведения или
повторного воспроизведения. (Обращайтесь
к стр. 34-36.)
• Когда в качестве источника выбрано “LINE1”
и выбрано “QP LINK ON”, таймер
воспроизведения активизируется, даже если
основной блок включен. (Обращайтесь к стр.
49.)

3

Нажмите [F AUDIO], чтобы
выключить основной блок.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Когда сетевой шнур основного блока
отсоединен от штепсельной розетки или
произошел сбой питания, установки часов и
таймера воспроизведения могут быть
утеряны. Если установки утеряны, снова
установите часы и таймер воспроизведения.

Подтверждение установок
таймера воспроизведения

1
2

Нажмите [CLOCK/TIMER].
Нажмите [ENTER].
• Каждая из установок таймера
воспроизведения последовательно
отображается каждые 2 секунды.

Изменение установок таймера
воспроизведения
Снова установите таймер
воспроизведения сначала.
• Обращайтесь к пунктам 1 - 8 на стр. 51 и 52.

Отмена таймера воспроизведения

1
2

Нажмите [CLOCK/TIMER].
Нажмите [CANCEL].

ПРИМЕЧАНИЕ
• Даже после отмены таймера
воспроизведения установки сохраняются.
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Относительно расположения кнопок
пульта ДУ обращайтесь к стр. 50.
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Примечания относительно операций
Места, подходящие для
размещения основного
блока
Чтобы уменьшить затраты на обслуживание и
поддерживать высокое качество этой системы, не
размещайте основной блок в следующих местах:
• В местах, подверженных воздействию
высокой влажности, или достаточно пыльных
• На неровной или неустойчивой поверхности
• Вблизи источников тепла
• Вблизи компьютера, флуоресцентных ламп
или других электрических приборов
• В небольшом помещении с недостаточной
вентиляцией
• В местах, подверженных воздействию
прямого солнечного света
• В местах, подверженных воздействию
чрезмерного холода
• В местах, подверженных воздействию
сильной вибрации
• Близи телевизора, других усилителей или
тюнеров
• Вблизи источников электромагнитного
излучения
ВНИМАНИЕ
• Рабочая температура системы находится в
пределах от 5°C до 35°C. Использование при
температурах вне этого диапазона может
привести к неисправности или повреждению
системы.

Конденсация
При следующих условиях вследствии
конденсации, образовавшейся на линзах
основного блока, Вы возможно не сможете
правильно использовать эту систему.
• Когда Вы только начали обогревать Вашу
комнату с помощью кондиционера
• Когда Вы разместили основной блок в месте
с повышенной влажностью
• Если Вы переместили основной блок из
холодного места в теплое место
Если образовалась конденсация, оставьте
основной блок включенным, подождите
приблизительно 1 или 2 часа, а затем
управляйте основным блоком.

Очищение основного блока
Когда рабочая панель станет грязной, очистите
ее с помощью мягкой сухой ткани. Если
рабочая панель очень грязная, протрите ее
тканью, смоченной в небольшом количестве
нейтрального моющего средства, а затем
вытрите насухо мягкой сухой тканью.
ВНИМАНИЕ
• Не протирайте рабочую панель
растворителями, бензином или другими
химическими веществами. Не распыляйте
инсектициды на рабочую панель. Это может
привести к обесцвечиванию и повреждению
поверхности.
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Лицензионные соглашения
и торговые марки
• Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.
“Dolby” и символ сдвоенной буквы D
являются торговыми марками Dolby
Laboratories.
• “DTS” является зарегистрированной торговой
маркой DTS, Inc, а “DTS 2.0 + Digital Out”
является торговой маркой DTS, Inc.
• Это изделие включает технологию защиты
авторских прав, которая защищена по методу
заявок определенных патентов США и других
прав интеллектуальной собственности,
являющихся собственностью Macrovision
Corporation и других владельцев авторских
прав. Использование этой технологии защиты
авторских прав должно быть одобрено
Macrovision Corporation, и она предназначена
для домашнего использования и другого
ограниченного использования для просмотра,
если только иное не одобрено Macrovision
Corporation. Запрещается копирование
технологии и демонтаж изделия.
• DVD Logo является зарегистрированной
торговой маркой DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• DivX, сертифицированные DivX Ultra и
соответствующие логотипы являются
торговыми марками DivX, Inc., и
используются по лицензии.
• Изделие является официально
сертифицированным изделием DivX® Ultra.
• Воспроизводит все версии DivX® видео
(включая DivX® 6) со стандартным
воспроизведением DivX® медиа файлов и
DivX®
• Microsoft и Windows Media являются
зарегистрированными торговыми марками
или торговыми марками Microsoft Corporation
в США и/или других странах.

Важные предостережения
Установка системы
• Выберите ровное сухое место с не слишком
высокой и не слишком низкой температурой
между 5°C и 35°C.
• Оставьте достаточное расстояние между
системой и телевизором.
• Не используйте систему в месте,
подверженном воздействию вибрации.
Сетевой шнур
• Не берите сетевой шнур влажными руками!
• Когда сетевой шнур подсоединен к сетевой
розетке, всегда потребляется небольшое
количество энергии.
• При отключении сетевого шнура от сетевой
розетки всегда тяните за вилку, а не за
сетевой шнур.
Для предотвращения возникновения
неисправностей в системе
• Внутри нет элементов, требующих
обслуживания пользователем. Если
происходит что-либо неправильное,
отключите сетевой шнур и
проконсультируйтесь с Вашим дилером.
• Не помещайте никакие металлические
предметы внутрь системы.
Примечание относительно законов о защите
авторских прав
Перед выполнением записи с CD ознакомьтесь
с законами о защите авторских прав в Вашей
стране. Запись материалов, защищенных
авторским правом, может нарушать законы о
защите авторских прав.

Меры безопасности
Избегайте влаги, воды и пыли
Не располагайте систему во влажных или
пыльных местах.
Избегайте высоких температур
Не подвергайте систему воздействию прямых
солнечных лучей и не располагайте ее вблизи
нагревательных приборов.
Когда Вы отсутствуете
Когда Вы отсутствуете в течение длительного
периода времени из-за путешествия или по
другим причинам, отсоедините вилку сетевого
шнура от сетевой розетки.
Не блокируйте вентиляционные отверстия
Блокирование вентиляционных отверстий
может повредить систему.
Уход за корпусом
При очистке системы используйте мягкую ткань
и следуйте соответствующим инструкциям по
использованию химически обработанной ткани.
Не используйте бензин, разбавители и другие
органические растворители, включая
дезинфицирующие средства. Они могут
привести к деформации или обесцвечиванию.
Если внутрь системы попадет вода
Выключите систему и отсоедините вилку
сетевого шнура от сетевой розетки, а затем
обратитесь в магазин, в котором Вы совершили
покупку. Использование системы в таком
состоянии может привести к пожару или
поражению электрическим током.
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Примечания относительно дисков/файлов
Доступные для воспроизведения типы дисков/файлов
Доступные для воспроизведения диски *1

DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD,
CD, CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R,
+RW

Доступные для воспроизведения файлы,
записанные на диск *1
Доступные для воспроизведения файлы,
записанные на запоминающее устройство USB *2
• Некоторые типы могут быть недоступны для
воспроизведения, даже если они приведены
в списке выше.
*1 Перед воспроизведением диски должны
пройти окончательную обработку.
*2 Эта система может не распознавать
некоторые запоминающие устройства USB.
Эта система не может воспроизводить
файлы, объем данных которых превышает 2
гигабайта, и файлы, скорость передачи
данных которых превышает 2 Мбит/с.
*3 DVD VR означает диск DVD-R/DVD-RW,
записанный в формате Video Recording (VR).
*4 CD-R/CD-RW, записанные в формате со
многими сессиями (до 20 сессий), доступны
для воспроизведения.
*5 DVD-R, записанные в формате с
несколькими границами, также доступны для
воспроизведения (за исключением
двухслойных дисков).
*6 Для файлов, записанных на DVD-R/DVD-RW,
диск должен быть отформатирован с
помощью UDF Bridge.
Возможно воспроизводить диски +R/+RW
(только DVD Video Format), прошедшие
окончательную обработку. Когда загружен диск
+R/+RW, на передней дисплейной панели горит
“DVD”.
Некоторые диски невозможно воспроизводить
из-за характеристик диска, условий записи,
либо повреждений или пятен на них.
Со следующих дисков может воспроизводиться
только звук:
MIX-MODE CD
CD-G
CD-EXTRA
CD TEXT
Эта система разработана для использования
со стандартом PAL, но Вы также можете
воспроизводить диски, записанные в формате
NTSC. Когда Вы воспроизводите диск,
записанный в формате NTSC, на основном
блоке, подсоединенном к телевизору с
использованием компонентного видеокабеля,
изображение может быть искажено. Для
предотвращения искажения изображения
используйте кабель SCART. (Относительно
подсоединения кабеля SCART обращайтесь к
стр. 9.)
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MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2

Региональный код DVD VIDEO
DVD VIDEO плееры и диски DVD VIDEO имеют
свои собственные номера региональных кодов.
Эта система может воспроизводить диски DVD
VIDEO, номер регионального кода которых
включает региональный код системы,
указанный на задней панели.
Примеры:

Если загружен диск DVD VIDEO с
неподходящим номером регионального кода,
воспроизведение не может начаться.
• Для некоторых DVD VIDEO, DVD AUDIO,
VCD, SVCD или файлов DivX
действительное функционирование может
отличаться от описанного в этом
руководстве. Это происходит из-за
программирования диска/файла и
структуры диска/файла, а не из-за
неисправности системы.

• Следующие диски не могут
воспроизводиться:
• DVD-ROM (за исключением формата MP3/
WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVDRAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD,
SACD и т.д.
• Воспроизведение таких дисков будет
создавать помехи и может повредить
динамики.
• Поврежденные диски и диски необычной
формы (отличающиеся от 12 см или 8 см в
диаметре) не могут воспроизводиться.
• JVC не гарантирует функционирование и
качество звука дисков, не авторизированных
CD-DA, которая является спецификацией CD.
Перед воспроизведением проверьте, что диск
удовлетворяет этой спецификации CD,
проверив обозначения и прочитав
примечания, напечатанные на упаковке.

Доступные для воспроизведения
диски/файлы MP3/WMA/WAV/
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
• Диски CD, записанные в формате ISO 9660,
могут воспроизводиться (за исключением CD,
записанных в формате “пакетной записи”
(формат UDF)).
• Файлы с расширением “.mp3”, “.wma”, “.wav”,
“.jpg”, “.jpeg”, “.asf”, “.divx”, “.div”, “.avi”, “.mpg”,
“.mpeg” или “.mod” (расширения со
смешанными буквами верхнего и нижнего
регистров также применимы) могут
воспроизводиться.

Примечания относительно
дисков/файлов MP3/WMA/WAV/
JPEG/ASF
• В зависимости от условий записи или свойств
диск может быть недоступным для
воспроизведения, или его чтение может
занимать продолжительное время.
• Время, необходимое для чтения, отличается
в зависимости от количества групп или
дорожек (файлов), записанных на диск.
• Если в имени файла для файла MP3/WMA/
WAV/JPEG/ASF используется символ,
отличающийся от однобитных алфавитноцифровых символов, имя дорожки/файла
будет отображаться неправильно.
• Порядок дорожек/групп, отображаемых на
экране меню MP3/WMA/WAV, и порядок
файлов/групп, отображаемых на экране

менюJPEG, может отличаться от порядка
файлов/папок, отображаемых на экране
монитора компьютера.
• Воспроизведение файла MP3/WMA,
содержащего неподвижное изображение,
может занять продолжительное время.
Истекшее время не отображается до тех пор,
пока не начнется воспроизведение. Истекшее
время может также отображаться
неправильно.
• Для файла MP3/WMA рекомендуется диск с
частотой выборки 44,1 кГц и скоростью
передачи 128 кбит/с.
• Эта система не совместима с файлом MP3i
или MP3PRO.
• Эта система может воспроизводить файлы
только основного (baseline) формата JPEG,
включая монохроматические файлы JPEG.
• Эта система может воспроизводить данные
JPEG, снятые цифровым фотоаппаратом,
удовлетворяющим стандарту DCF (Design
Rule for Camera File System) (когда
применяется функция цифрового
фотоаппарата такая, как функция
автоматического поворота изображения,
данные могут больше не удовлетворять
стандарту DCF, так что изображение
возможно не будет отображаться).
• Если данные были обработаны,
отредактированы или восстановлены с
помощью компьютерной программы
редактирования изображения, данные
возможно не будут отображаться.
• Эта система не может воспроизводить
анимацию, такую как MOTION JPEG,
неподвижные изображения (TIFF и т.д.),
отличные от JPEG, или данные изображения
со звуком.
• Для файлов JPEG рекомендуется
разрешение 640 x 480 пикселов. Если файл
записан с разрешением большим, чем 640 x
480 пикселов, отображение файла может
занять продолжительное время.
Изображение с разрешением большим, чем
8 192 x 7 680 пикселов, не может быть
отображено.
• Система поддерживает файлы ASF,
записанные с максимальной скоростью
передачи битов 384 кбит/c и декодером аудио
кодирующего устройства G.726.
• Рекомендуется файл WAV с частотой
выборки 44,1 кГц и скоростью дискретизации
16 кбит/с.
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Примечания относительно дисков/файлов (продолжение)

Примечания относительно
дисков/файлов DivX
• Система поддерживает DivX 5.x, 4.x и 3.11.
• Система поддерживает файлы DivX с
разрешением 720 x 480 пикселов или меньше
(30 кадров в секунду) и 720 x 576 пикселов
или меньше (25 кадров в секунду).
• Аудио поток должен удовлетворять MPEG1
Audio Layer-2, MPEG Audio Layer-3 (MP3) или
Dolby Digital.
• Система не поддерживает GMC (Global
Motion Compression).
• Файлы, закодированные в режиме
чересстрочного сканирования, могут
воспроизводиться неправильно.
• Воспроизведение файла DivX может занять
продолжительное время. Истекшее время не
отображается до тех пор, пока не начнется
воспроизведение. Истекшее время может
также отображаться неправильно.

Примечания относительно
дисков/файлов MPEG1/MPEG2
• Структура потока дисков и файлов MPEG1/
MPEG2 должна удовлетворять системе/
программному потоку MPEG.
• Для наибольшего разрешения рекомендуется
720 x 576 пикселов (25 кадров в секунду)/720
x 480 пикселов (30 кадров в секунду).
• Эта система также поддерживает
разрешение 352 x 576/480 x 576/352 x 288
пикселов (25 кадров в секунду) и 352 x 480/
480 x 480/352 x 240 пикселов (30 кадров в
секунду).
• Профиль и уровень должны быть MP@ML
(Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple
Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at
Low Level).
• Аудио поток должен удовлетворять MPEG1
Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 или Dolby
Digital (только файлы MPEG2).

Предостережение для
воспроизведения дисков DualDisc
Сторона диска DualDisc, отличная от DVD, не
совместима со стандартом “Compact Disc Digital
Audio”. Поэтому не рекомендуется
использовать сторону диска DualDisc, отличную
от DVD, на данном устройстве.
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Примечания относительно
файлов, записанных на
запоминающем устройстве USB
• Эта система совместима с USB 2.0 FullSpeed.
• Эта система может не воспроизводить
некоторые запоминающие устройства USB и
некоторые файлы.
• Эта система не поддерживает DRM (Digital
Rights Management).
• Эта система не может распознавать
запоминающее устройство USB, параметры
которого превышают 5В/500мА.
• При подсоединении запоминающего
устройства USB также обращайтесь к его
инструкции по эксплуатации.
• При использовании кабеля USB при
подсоединении запоминающего устройства
USB его длина должна быть не более 1 м.
• Подсоедините запоминающее устройство
USB непосредственно к основному блоку без
прохождения через концентратор USB.
• Отсоедините запоминающее устройство USB
после остановки воспроизведения или
выключения системы.
• Основной блок может заряжать
запоминающее устройство USB, когда в
качестве источника выбрано запоминающее
устройство USB.
• Используя эту систему, Вы не можете
записывать никакой звук на Ваше
запоминающее устройство USB.
• При подсоединении или отсоединении
запоминающего устройства USB всегда
устанавливайте на этой системе громкость на
минимум.
• JVC не несет ответственности ни за какие
потери данных на запоминающем устройстве
USB во время использования этой системы.

DVD VIDEO/DVD VR
DVD VIDEO состоит из “заголовков”, а каждый
заголовок может быть разделен на “главы”.
DVD VR состоит из “оригинальных программ” или
“списков воспроизведения”, а каждая
оригинальная программа/список воспроизведения
может быть разделен на “главы”.
Заголовок 1/Оригинальная Заголовок 2/Оригинальная
программа 1/Список
программа 2/Список
воспроизведения 1
воспроизведения 2
Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 1

Дорожка 2

Дорожка 3

Дорожка 1

Дорожка 2

VCD/SVCD/CD
VCD, SVCD и CD состоят из “дорожек”.
В общем случае каждая дорожка имеет
собственный номер дорожки. (На некоторых
дисках каждая дорожка может также затем
быть разделена индексами.)
Дорожка 1

Дорожка 2

Дорожка 3

Дорожка 4

• Не используйте имеющиеся в продаже диски
нестандартной формы (как, например, в виде
сердца, цветка или кредитной карты и т.д.),
так как они могут повредить систему.
• Не используйте диски с клейкой лентой,
наклейками или клеем на них, так как это
может повредить систему.
• Не сгибайте диск.
Наклейка с этикеткой

Глава 2

DVD AUDIO
DVD AUDIO состоит из “групп”, а каждая группа
может быть разделена на “дорожки”.
Некоторые диски содержат “бонусную группу”,
для воспроизведения которой требуется
пароль. (Обращайтесь к стр. 41.)
Группа 1
Группа 2
Дорожка 1

Обращение с дисками

Дорожка 5

Файлы MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/
MPEG1/MPEG2
Аудио, неподвижные изображения и видео,
записанные как дорожки/файлы на диске или
запоминающем устройстве USB. Дорожки/
файлы обычно группируются в папки. Папки
могут также содержать другие папки, создавая
иерархические уровни папок.
Такая система упрощает иерархическую конструкцию
файла и управляет папками по “группам”.
До 99 групп

Наклейка
Клей

Очищение дисков
Сигнальная поверхность

Протирайте диск от
центра к краям
сухой тканью.

Царапины,
сосредоточенные на
определенном
участке, могут
привести к
выпадению звука.

• Ни в коем случае не используйте
растворители, бензин, очистители для
аналоговых носителей записи или другие
химические вещества.

.

Группа 1
Дорожка 1 Дорожка 2
/Файл 1
/Файл 2

Группа 2
Группа 3

Группа 4

Группа 5

До 150 файлов
Эта система может распознавать до 4000 дорожек/
файлов на диске. Также система может
распознавать до 150 дорожек/файлов на группу и до
99 групп на диске. Так как система игнорирует
дорожки/файлы с номерами, превышающими 150, и
группы с номерами, превышающими 99, они не могут
быть воспроизведены.
Если на диске имеются любые типы файлов,
отличных от файлов MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/
DivX/MPEG1/MPEG2 , такие файлы также
учитываются при подсчете общего количества
файлов.
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Поиск и устранение неисправностей
■Общее
Проблема

Возможная причина

Возможное решение

Стр. для
справок

Питание не
включается.

Сетевой шнур не подсоединен к
сетевой розетке.

Правильно подсоедините
сетевой шнур.

13

Вы не можете
управлять никакими
кнопками.

Некоторые специальные
операции запрещены.

Это не является
неисправностью.

–

Пульт ДУ не работает.

Разрядились батарейки
пульта ДУ.

Замените батарейки.

5

Вы не можете
управлять основным
блоком, используя
пульт ДУ.

Переключатель режимов пульта Передвиньте переключатель
ДУ передвинут на [TV].
режимов пульта ДУ на [AUDIO].

Можно услышать
жужжащий шум.

Основной блок расположен
близко к телевизору,
компьютеру или другому
электрическому
оборудованию.

Воспроизведение
начинается
неожиданно.

Возможно работает QP LINK. Выберите “QP LINK OFF”.
Это не является
неисправностью.

49

Звук не
воспроизводится.

Неправильное
подсоединение.

Правильно подсоедините все
кабели.

9

Изображение
искажено.

Между основным блоком и
телевизором подсоединен
видеокассетный магнитофон.

Подсоединение основной блок
непосредственно к телевизору.

9

Несоответствующая установка
типа видеосигнала.

Выберите тип видеосигнала,
подходящий для Вашего телевизора.

10

Ненормальный
размер экрана.

Несоответствующая
установка размера экрана.

Выберите способ отображения,
подходящий для Вашего
телевизора.

45

Экран телевизора
затемнен.

Активизирована установка
хранителя экрана.

Нажмите любую кнопку.

–

Звук не
воспроизводится.

Динамики подсоединены
неправильно.

Правильно подсоедините
динамики.

8

Подсоединены головные
телефоны.

Отсоедините штекер головных
телефонов.

39

Звук приглушен.

Восстановите звук.

16

Если в дисплейном окне
отображается “NO AUDIO”,
возможно диск был
изготовлен при помощи
незаконного копирования.

Проверьте диск в магазине, в
котором Вы его приобрели.

Расположите основной блок
подальше от телевизора,
компьютера или другого
электрического оборудования.

14

53

–

Слабый и плохо
слышный звук.

Низкий уровень аудио диска. Выберите уровень аудио.
(только для DVD VIDEO/DVD
AUDIO)

40

Звук искажен.

Громкость включена
слишком сильно.

Уменьшите громкость.

16

На радиовещание
оказывают влияние
помехи.

Антенны подсоединены
неправильно.

Правильно подсоедините
антенны.

Невозможно
принимать
радиовещание.

59

7

■Для загруженного диска
Возможная причина

Возможное решение

Стр. для
справок

Если на экране телевизора
появляется “ОШИБКА В
КОДЕ РЕГИОНА”, номер
регионального кода диска
несовместим с этой
системой. (только для DVD
VIDEO)

Проверьте номер
регионального кода,
совместимого с этой системой.

Если на экране телевизора
появляется “НЕЛЬЗЯ
ВОСПРОИЗВЕСТИ ДИСК”,
диск нельзя воспроизвести
на этой системе.

Проверьте типы дисков,
доступные для
воспроизведения на этой
системе.

Диск установлен верхней
стороной вниз.

Поместите диск в лоток для
дисков отпечатанной стороной,
обращенной вверх.

24

На линзах образовалась
конденсация.

Оставьте основной блок
включенным, подождите
приблизительно 1 или 2 часа, а
затем управляйте основным
блоком.

53

Вы не можете
изменить язык
озвучивания/язык
субтитров/угол
просмотра.

Диск/файл не содержит
нескольких языков
озвучивания/языков
субтитров/углов просмотра.

Если на диск записан только
один язык озвучивания/язык
субтитров/угол просмотра, Вы
не можете изменить установку.

Не отображаются
субтитры.

Диск/файл не содержит
субтитров.

Если на диск/файл не записаны
субтитры, Вы не можете
отобразить субтитры.

Вы не выбрали язык
субтитров.

Выберите язык субтитров.

Диск не может
воспроизводиться.

Ссылки

Проблема

55

55

37

37
37

На дисплейном окне
отображается “LR
ONLY”. (только для
DVD AUDIO)

Это не является
Когда Вы воспроизводите
неисправностью.
дорожку с многоканальным
звучанием, запрещенную для
микширования, звук слева и
справа выводится в
оригинальном виде.

Определенный
фрагмент на диске не
может правильно
воспроизводиться.

Диск поцарапан или
загрязнен.

Очистите или замените диск.

Файлы MP3, WMA,
WAV, JPEG, ASF, DivX,
MPEG1 или MPEG2 не
могут
воспроизводиться.

Загруженный диск может
включать в себя файлы
различных типов (MP3, WMA,
WAV, JPEG, ASF, DivX,
MPEG1 или MPEG2).

Выберите “ТИП ФАЙЛА”. Вы
можете воспроизводить только
файлы, типы которых выбраны
в “ТИП ФАЙЛА”.
Если основной блок выполняет
считывание файла перед тем,
как Вы выполнили установку
“ТИП ФАЙЛА”, установите в
“ТИП ФАЙЛА” нужный тип
файла, а затем заново
загрузите диск.

45

Невозможно извлечь
диск.

Извлечение диска
заблокировано.

Разблокируйте извлечение
диска.
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Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
■Для подсоединенного запоминающего устройства USB
Проблема
Невозможно
воспроизвести файлы
на запоминающем
устройстве USB.

Возможная причина

Если на экране телевизора
появляется “НЕЛЬЗЯ
ВОСПРОИЗВОДИТЬ НА
ЭТОМ АППАРАТЕ”, файлы
нельзя воспроизводить на
запоминающем устройстве
USB.
Файлы MP3, WMA,
Подсоединенное
WAV, JPEG, ASF, DivX, запоминающее устройство
MPEG1 или MPEG2 не USB может содержать
могут
файлы различных типов
воспроизводиться.
(MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF,
DivX, MPEG1 или MPEG2).

Возможное решение
Проверьте, являются ли типы
файлов, записанные на
запоминающем устройстве
USB, доступными для
воспроизведения.

Выберите “ТИП ФАЙЛА”. Вы
можете воспроизводить только
файлы, типы которых выбраны
в “ТИП ФАЙЛА”.
Если основной блок выполняет
считывание файла перед тем,
как Вы выполнили установку
“ТИП ФАЙЛА”, установите в
“ТИП ФАЙЛА” нужный тип
файла, а затем отсоедините и
снова подсоедините
запоминающее устройство
USB.

Стр. для
справок

55

45

Если эта система работает неправильно, несмотря на описанное выше “Возможное решение”
Многие функции этой системы контролируются микропроцессорами, которые могут быть сброшены в
исходное состояние при отсоединении источника питания. Если нажатие каких-либо кнопок не
приводит к нормальному функционированию, отсоедините сетевой шнур от розетки, немного
подождите и снова подсоедините сетевой шнур.
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Основной блок (CA-EXA3)
Тюнер
Частота FM:
Частота AM:

87,50 МГц - 108,00 МГц
522 кГц - 1 629 кГц

Разъем (спереди основного блока)
• Входной цифровой разъем USB x 1
• Входной аналоговый разъем x 1
Стерео мини гнездо
• Выходной аналоговый разъем x 1
Стерео мини гнездо
• Выходной аудио разъем головных телефонов x 1
Сопротивление: от 16 Ω до 1 кΩ
Разъем (сзади основного блока)
• Выходные компонентные видео разъемы (3) x 1
Y: 1,0 Vp-p, с отрицательной синхронизацией,
75 Ω согласованное
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω согласованное
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω согласованное
• Выходной аудио разъем сабвуфера x 1
500 мВ/10 кΩ
• Разъем SCART x 1
• Выходной оптический цифровой разъем x 1
от –23 дБм до –15 дБм
• Входной оптический цифровой разъем x 1
от –23 дБм до –15 дБм
• Разъем AV COMPU LINK x 1 (для будущего
использования)
• Выходные аудио разъемы (2) x 1
500 мВ/47 кΩ
• Входные аудио разъемы (2) x 1
500 мВ/47 кΩ
• Разъем антенны FM x 1
• Разъем антенны AM x 1
• Выходные аудио разъемы динамиков (2) x 2
Выходная мощность: 80 Вт (40 Вт + 40 Вт)
при 4 Ω
(1 кГц, суммарный
коэффициент гармоник
10 %)
Сопротивление: от 4 Ω до 16 Ω

Общее
Источник питания: переменный ток 230 В
,
50 Гц
Потребляемая мощность (при работе): 28 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания):
1,0 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 245,6 мм x 103,8 мм x 283 мм
(включая выступающие
части)
Вес:
3,8 кг

Динамик (SP-EXA3)
Тип:

1-полосной
басоотражающего типа
Магнитноэкранированного
типа
Громкоговоритель: 8,5 см конусного типа
Допустимая входная мощность: 40 Вт
Сопротивление:
4Ω
Диапазон частот: от 55 Гц до 20 кГц
Уровень звукового давления: 83 дБ/Вт м
Размеры (Ш x В x Г): 120 мм x 161 мм x 266,5 мм
(включая выступающие
части)
Вес (1 блок):
1,8 кг
•

Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.

Поставляемые
принадлежности
Пульт дистанционного управления (ДУ) x 1
Батарейки x 2
Антенна FM x 1
Рамочная антенна AM x 1
Кабели динамиков x 2

USB
Совместимо с USB 2.0 Full-Speed.
Совместимые устройства: Запоминающее
устройство USB
Совместимая файловая система: FAT16, FAT32
Выходная мощность USB: Макс. 5 В/500 мА
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Технические характеристики

Русский
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Зміст
Дякуємо вам за те, що ви придбали продукцію JVC.
Будь ласка, перед початком експлуатації уважно прочитайте усі інструкції, щоб повністю розуміти
роботу пристрою та отримати максимум від його використання.

Вступ
Особливості основних ніжок та стійок ......... 4

Використання пульта
дистанційного керування ...........5
Установка батарейок пульта дистанційного
керування .................................................... 5
Користування системою за допомогою
пульта дистанційного керування ............... 5
Користування телевізором за допомогою
пульта дистанційного керування ............... 6

Вступ

УКРАЇНА

Загальний опис ............................3

Підготовка
Підготовка .....................................7
Підключення антен........................................ 7
Підключення колонок .................................... 8
Підключення телевізора ............................... 9
Підключення портативного цифрового
аудіоплеєра ............................................... 11
Підключення низькочастотної колонки ...... 11
Підключення інших цифрових аудіо пристроїв ..12
Підключення інших аналогових аудіо
пристроїв ................................................... 12
Підключення кабелю живлення.................. 13

Основні функції
Основні функції..........................14
Використання нумерованих кнопок............ 14
Вмикання головного пристрою................... 14
Установка годинника................................... 15
Настроювання гучності ............................... 16
Тимчасове вимикання звуку ....................... 16
Настроювання нижніх/верхніх частот ........ 16
Покращення відтворення звуку (K2) .......... 16
Функція автоматичного режиму очікування .... 17
Зміна яскравості панелі індикації ............... 18
Вимикання панелі індикації ........................ 18
Блокування вивантаження диска ............... 18

Прослуховування
радіопередач
Прослуховування радіопередач....19
Обрання радіостанції .................................. 19
Настроювання на попередньо встановлену
радіостанцію.................................................. 20
Система радіоданих .................................... 20
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Основні функції
відтворення дисків/файлів
Основні функції відтворення
дисків/файлів..............................24
Відтворення диска.......................................24
Відтворення файла .....................................25
Типи дисків/файлів на панелі індикації
головного пристрою ..................................26
Зміна відображення на панелі індикації ....29
Зупинення відтворення ...............................30
Продовження відтворення..........................30
Відтворення на паузі ...................................31
Перегляд зображення по кадрам ...............31
Швидкий пошук у прямому та зворотному
напрямках ..................................................31
Відтворення з позиції на 10 секунд раніше..31
Уповільнене відтворення ............................32
Перескакування до початку розділу/
доріжки/файлу ...........................................32
Обрання розділу/доріжки за допомогою
нумерованих кнопок..................................32
Перескакування інтервалів у приблизно 5
хвилин ........................................................32
Обрання доріжки з екрана меню ................33

Допоміжні функції
відтворення дисків/файлів
Допоміжні функції відтворення
дисків/файлів..............................34
Відтворення диска/файлів у бажаному
порядку (запрограмоване відтворення) ....34
Відтворення диску/файлів у випадковому
порядку (випадкове відтворення) ............36
Повторне відтворення диска/файлів
(повторне відтворення).............................36
Обрання мови відтворення, мови
субтитрів та кута перегляду .....................37
Збільшення зображення .............................37
Настроювання якості зображення (VFP) ...38
Збільшення різкості звуку голосу ...............39
Обрання режиму об'ємного звучання для
навушників .................................................39
Створення реалістичного звуку
(3D PHONIC)..............................................40
Обрання рівня гучності для дисків DVD ....40
Функції, унікальні для дисків DVD AUDIO ...41
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Використання рядка стану та
горизонтального меню .............42
Повторне відтворення заданої частини
(повторне відтворення від А до В).......... 43
Встановлення часу (пошук за часом) ........ 43

УКРАЇНА

Зміна початкових установок на
екрані параметрів ......................44
Основні функції ........................................... 44
LANGUAGE .................................................. 44
PICTURE ...................................................... 45
AUDIO........................................................... 46
OTHERS ....................................................... 46

Вступ

Коди мов......................................47

Відтворення джерел з
інших пристроїв
Відтворення джерел з інших
пристроїв.....................................48
Відтворення джерел з інших пристроїв ..... 48
Обрання коефіцієнту підсилення сигналу... 48
Обрання рівня вихідного сигналу............... 49
QP LINK........................................................ 49

Таймер
Таймер .........................................50
Використання таймера автоматичного
вимикання.................................................. 50
Використання таймера відтворення .......... 51

Довідкова інформація
Примітки стосовно експлуатації....53
Придатні місця для розташування головного
пристрою......................................................... 53
Конденсат .................................................... 53
Чищення головного пристрою .................... 53
Ліцензія та товарний знак ........................... 53
Примітки стосовно догляду ........................ 54

Примітки стосовно дисків/файлів ...55
Типи дисків/файлів, що можуть бути
відтворені................................................... 55
Ієрархія даних.............................................. 58
Догляд за дисками ...................................... 58

Усунення несправностей..........59
Технічні характеристики ...........62
Головний пристрій (CA-EXA3) .................... 62
Колонка (SP-EXA3)...................................... 62
Приналежності у комплекті......................... 62

Як читати ці інструкції
• При поясненні операцій у цих інструкціях
припускається, що ви будете
використовувати пульт дистанційного
керування. Деякі кнопки на головному
пристрої повністю відповідають кнопкам
на пульті дистанційного керування. У
такому випадку ви можете
використовувати будь-які з них.
• Для того, щоб полегшити пояснення,
деякі схеми у цих інструкціях подані у
спрощеному або перебільшеному
вигляді.
• Деякі з функцій можна використовувати
не так, як це пояснено у цих інструкціях.
• В залежності від диска/файлу, ви можете
не отримати наведеного результату,
навіть якщо ви додержуєтесь викладених
у цих інструкціях пояснень.
• Наведені позначки вказують на ті диски/
файли, з якими можна використовувати
функцію, що пояснюється.

2
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Загальний опис
Цифри позначають сторінки, на яких надається пояснення стосовно наведених елементів пристрою.

Вид спереду
“Панель індикації”, ознайомитись з якою можна нижче

Вступ

УКРАЇНА

Датчик пульта дистанційного керування

Вид ззаду
Для використання в майбутньому

Панель індикації

3
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При використанніі трьох основних ніжок, що
розташовані знизу головного пристрою, ви
покращуєте якість звуку і у той же час
підтримуєте стійкість головного пристрою.
Основні ніжки (3)
Стійка
(1)

Стійка (1)

На додаток, знизу є дві стійки, які допомагають
зробити головний пристрій більш стійким, та
запобігають хитанню або перекиданню
пристрою при штовханні зверху. Завдяки тому,
що стійки трохи коротші за основні ніжки, вони
не торкаються поверхні на якій встановлено
головний пристрій і він стоїть лише на основних
ніжках.

Вступ

Головний
пристрій
(вид знизу)

УКРАЇНА

Особливості основних ніжок та стійок

Стійка
Основні ніжки

У висоту стійки трохи коротші за
основні ніжки.
Головний пристрій (вид ззаду)

4
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Використання пульта дистанційного керування
Установка батарейок
пульта дистанційного
керування

УКРАЇНА

Цифри позначають сторінки, на яких надається
пояснення стосовно наведених елементів
пристрою.

Вступ

Сухі батарейки типу R6P (SUM-3)/
AA (15F) (у комплекті)
• Якщо ефективний радіус дії пульта
дистанційного керування зменшується,
замініть обидві батарейки.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Тримайте батарейки подалі від тепла або
вогню.

Користування системою за
допомогою пульта
дистанційного керування
Спрямуйте пульт дистанційного
керування на передню панель
головного пристрою.
• Не загороджуйте датчик пульта дистанційного
керування на головному пристрої.

5
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Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

01

Akai
Blaupunkt
Daewoo
Fenner

02, 05
03
10, 31, 32
04, 31, 32

Fisher

05

Grundig

06

Hitachi
Inno-Hit
Irradio
Loewe

07, 08
09
02, 05
10

Magnavox 10
Mitsubishi 11, 33
Miver

03

Nokia

12, 34

5
Нумеровані
кнопки/
TV RETURN/
100+

Установка коду виробника

1

2
3
4

Відпустіть [F TV].

Примітка
• Коди виробників можуть бути змінені без
попереднього повідомлення. Можливо, ви не
зможете керувати вашим телевізором за
допомогою пульта.
• Після заміни батарейок пульта дистанційного
керування знову встановіть код виробника.

Використання пульта з телевізором

Пересуньте
перемикач режиму
пульта дистанційного
керування на [TV].

Для використання пульта дистанційного
керування спрямуйте його на телевізор.

Натисніть і тримайте [F TV].

[TV/VIDEO]

• Тримайте [F TV] у натисненому
положенні поки не пройдете етап 4.

[TV CH +/–]
[TV VOL +/–]
Нумеровані
кнопки
(1-9, 0, 100+)

Натисніть [ENTER] і відпустіть.
Введіть код виробника за
допомогою нумерованих кнопок.

Приклади:
Для телевізора Hitachi: Натисніть [0], потім [7].
Для телевізора Toshiba: Натисніть [2], потім [9].
Якщо для виробника вашого телевізора існує два або
більше кодів, треба вводити їх по черзі, перевіряючи
який з них дозволяє користовуватися телевізором і
пультом дистанційного керування відповідним чином.

УКРАЇНА

Ви можете користуватися вашим телевізором
за допомогою пульта дистанційного керування
від цієї системи.

JVC

Виробник Код
13, 14, 18,
Nordmende
26, 27, 28
Okano
09
Orion
15
Panasonic 16, 17
Philips
10
13, 14, 18,
Saba
26, 27, 28
10, 19, 32,
Samsung 35, 36, 37,
38
Sanyo
05
SEG
15
Schneider 02, 05
Sharp
20, 39, 40
21, 22, 23,
Sony
24, 25
13, 14, 18,
Telefunken
26, 27, 28
13, 14, 18,
Thomson
26, 27, 28
Toshiba
29

Вступ

Виробник Код

Користування телевізором
за допомогою пульта
дистанційного керування

.

Кнопка
пульта
[F TV]

[TV RETURN]

Використання
Вмикання/вимикання телевізора.
Переключення між
телевізійним і відеосигналом.
Переключення каналів.
Настроювання гучності.
Заздалегідь
Обрання
пересуньте
перемикач режиму каналів.
пульта дистанційного
Переключення
керування на [TV].
між
попередньо
обраним і
поточним
каналами.

6
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Підготовка
Підключення антен
Рамкова АМ-антена (у комплекті)
УКРАЇНА

Встановлення рамкової АМ-антени

Не вмикайте живлення поки не закінчите підключення.

FM-антена (у комплекті)
Головний пристрій (вид ззаду)

FM-антена

Простягніть FM-антену
так, щоб забезпечити
найкращий радіоприйом.
Якщо у вас поганий радіоприйом при
використанні FM-антени, що іде у комплекті,
або якщо ви користуєтесь колективною
антеною

Підготовка

Головний пристрій (вид ззаду)
Якщо на кінцях кабеля антени
знаходиться ізоляція, зкрутіть
та зніміть її.

Кабель антени Вивод
(не у комплекті) колективної
антени
або

Підключення рамкової АМ-антени
Головний пристрій (вид ззаду)

Поверніть рамкову АМ-антену так, щоб
забезпечити найкращий радіоприйом.
Примітка
• Переконайтеся у тому, що дроти антени не
торкаються будь-яких інших виводів. Це може
погіршити радіоприйом.

7

Зовнішня
FM-антена
(не у
комплекті)
Коаксіальний
кабель
(не у комплекті)

Перетворювач (не
у комплекті:
сумісний з 300 C/
75 C)
У залежності від умов
радіоприйому, можна
використати антенний фідер (не
у комплекті: сумісний з 300 C).
У такому випадку буде потрібен
перетворювач (не у комплекті).

При використанні антени яка не іде в одному
комплекті з цією системою, за інформацією про
підключення звертайтесь до інструкцій з
експлуатації антени та перетворювача.
Під час встановлення антен, для того, щоб
знайти положення з найкращим
радіоприйомом, слухайте справжню
радіопрограму. (ознайомтеся з розділом
“Прослуховування радіопередач” на
сторінці 19).

EX-A3[EE]UK-03.fm Page 8 Thursday, February 15, 2007 1:15 PM

Підключення колонок
Ліва і права колонки однакові.

Кабель колонки

Кабель колонки
(у комплекті)

Чорний дріт

Чорний дріт
Права колонка (вид ззаду)
Головний пристрій (вид ззаду)
■ ВАЖЛИВО
• Неправильне підключення кабелю колонки
зменшую стереоефект та якість звуку.
• Колонки, що йдуть у комплекті, є
екранованими, проте у деяких умовах вони
можуть викликати неоднорідність кольорів на
екрані телевізора. Для того, щоб запобігти
появі неоднорідності кольорів, встановіть
колонки за наведеними нижче інструкціями.
1. Перед встановленням колонок вимкніть
живлення телевізора.
2. Розмістіть колонки на такій дальності від
телевізора, щоб вони не викликали
неоднорідності кольорів.
3. Перед увімкненням телевізора почекайте
приблизно 30 хвилин.

Кабель колонки

Вивод колонки

Підготовка

Вивод колонки

УКРАЇНА

Перед тим як підключати кабелі колонок, зкрутіть та зніміть ізоляцію
з кінців усіх кабелів.

Ліва колонка (вид ззаду)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не закоротіть виводи колонок ª і ·. Це може
пошкодити головний пристрій.
• Імпеданс підключених до головного пристрою
колонок має бути у межах від 4 Ω до 16 Ω.
• Не підключайте інші колонки разом з
колонками, що ідуть у комплекті. Зміна в
імпедансі може пошкодити головний пристрій
та колонки.

Ви можете від’єднати ковпак колонки.

Ковпак колонки

Для точного відтворення оригінального
звуку діафрагма та корпус колонок
виконані з натуральної деревини.
Тому в кожної системи вони виглядають
по-різному.

8
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Підготовка (продовження)

Не вмикайте живлення поки не закінчите підключення.

Підключення телевізора
Підключення телевізора до
виводу [AV].

Підготовка

УКРАЇНА

Телевізор

Головний
пристрій
(вид ззаду)

■ ВАЖЛИВО
• Підключіть головний пристрій прямо до
телевізора (або монітора), не спрямовуючи
сигнал через касетний відеомагнитофон
(КВМ). Інакше, під час відтворення можлива
деформація зображення. (Проте,
підключення через КВМ не впливає на якість
звуку)
Головний
пристрій

КВМ

Телевізор
(чи монітор)

Пряме підключення

До виводу SCART

• Підключення головного пристрою до КВМ,
убудованого у телевізор, може також
привести до деформації зображення.
Кабель SCART (не у комплекті)
Примітка
• Через вивод [AV] (SCART) аудіосигнали не
виводяться.

Підключення телевізора до
виводів [COMPONENT VIDEO
OUT]
Телевізор

Головний
пристрій
(вид ззаду)

До виводів
компонентного
відеосигналу
Кабель компонентного відеосигналу (не у
комплекті)

9
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4

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
тип відеосигналу, що відповідає
типу телевізора.
• Ви можете обрати “RGB”, “Y/C” або
“PROGRESSIVE”.

• Оберіть “Y/C”, якщо на вивод [AV]
підключено телевізор сумісний з
роздільними відеосигналами.
• Оберіть “PROGRESSIVE”, якщо на вивод
[COMPONENT VIDEO OUT] підключено
телевізор сумісний з прогресивною
розгорткою.

5

Натисніть [ENTER].

Примітка
• Для того, щоб перевірити сумісніть вашого
телевізора, зверніться до місцевого центру
підтримки клієнтів JVC.
• Всі телевізори в яких застосовано технологію
прогресивної розгортки, та телевізори з
високою роздільною здатністю виробництва
JVC є повністю сумісними з цією системою.
• Навіть після відключення кабелю живлення
головного пристрою від розетки, або при
перериванні постачання живлення, установки
типу відеосигналу будуть збережені.

Обрання типу відеосигналу
Для того, щоб побачити зображення на екрані
телевізора, після підключення головного
пристрою оберіть тип відеосигналу відповідно
до типу телевізора.

1

Увімкніть головний пристрій.
• Ознайомтеся з розділами “Підключення
кабелю живлення” на сторінці 13 і
“Вмикання головного пристрою” на
сторінці 14.

2

Натисніть [DVD/CD 3].
• Після завантаження диска для зупинення
відтворення натисніть 7.

3

Натисніть [SCAN MODE].
• Почне блискати поточний тип
відеосигналу.

10

Підготовка

УКРАЇНА

• Оберіть “RGB”, якщо на вивод [AV]
підключено телевізор сумісний з
компонентними відеосигналами.
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Підготовка (продовження)

Не вмикайте живлення поки не закінчите підключення.

Прослуховування аналогового звуку з
портативного цифрового аудіоплеєра
Головний пристрій (вид спереду)
Вхід

Підключення
низькочастотної колонки
Після підключення цієї системи до
низькочастотної колонки з убудованим
підсилювачем (не у комплекті), ви зможете
насолоджуватись більш динамічним
низькочастотним звуком. Якщо вам потрібна
більш докладна інформація, ознайомтеся з
інструкціями до низькочастотної колонки.
Аудіокабель (не у комплекті)
(Ви можете використати аудіокабель,
що іде у комплекті з низькочастотною
колонкою з убудованим підсилювачем.)

Кабель стерео
з мініштекером
(не у комплекті)

Підготовка

УКРАЇНА

Підключення портативного
цифрового аудіоплеєра

До виводу аудіовиходу (наприклад,
вивод навушників)
Портативний цифровий
аудіоплеєр або інший аудіо
пристрій

Низькочастотна колонка з
убудованим підсилювачем
(не у комплекті)

Головний
пристрій
(вид ззаду)

Вихід

Виведення аналогового звуку на
портативний цифровий аудіоплеєр
Головний пристрій (вид спереду)
Вихід

Кабель
стерео з мініштекером (не
у комплекті)
До виводу аудіовходу

Вхід

Портативний цифровий
аудіоплеєр або інший аудіо
пристрій

Під час роботи функцій K2, чистий голос, 3D
PHONIC або об’ємний звук у навушниках,
аудіосигнал з виводів [LINE1 OUT] або [LINE 2
OUT] обробляється таким чином, щоб
нагадувати об’ємний звук. Для запису
необробленого звуку вимкніть ці функції. Не
вмикайте та не вимикайте функцію К2 під час
запису звуку, тому що це може викликати скачки
на виході звуку.
• Аудіосигнал з пристрою підключеного до
виводу [LINE1 IN] не виводиться через вивод
[LINE1 OUT].

11

Отримання звуку з
низькочастотної колонки
Для того, щоб на панелі індикації
обрати “S WOOFER ON”
(низькочастотна колонка увімкнена)
натисніть [S.WFR OUT].
• Щораз як ви натискаєте [S.WFR OUT], панель
індикації переключається між “S WOOFER
ON” та “S WOOFER OFF” (низькочастотна
колонка вимкнена).
Примітка
• Після того як обрано “S WOOFER ON”,
низькочастотний звук починає в основному
надходити з низькочастотної колонки, а його
рівень на лівій та правій колонках
автоматично зменшується.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 10.

Підключення інших
цифрових аудіо пристроїв
Міні-дисковий плеєр або
приймач супутникового зв’язку

Прослуховування звуку з
аналогового аудіо пристрою

До виводу
оптичного
цифрового входу

Вихід

УКРАЇНА

Вихід

Підключення інших
аналогових аудіо пристроїв

Аналоговий
аудіо пристрій

Підготовка

Оптичний
цифровий кабель
(не у комплекті)

Аудіокабель
(не у комплекті)

Головний
пристрій
(вид ззаду)
Вхід

Вихід

Вхід
Оптичний
цифровий кабель
(не у комплекті)
Головний пристрій (вид ззаду)
До виводу
оптичного
цифрового виходу
Вхід

Аудіо-відеопідсилювач з
убудованим декодером

Примітка
• Ви можете вивести аудіосигнал з виводу
[LINE 3 DIGITAL OUT], якщо у якості джерела
обрано завантажений диск або підключений
USB-пристрій великої ємності.
• Натиснення [3D PHONIC] під час виведення
аудіосигналу з виводу [LINE 3 DIGITAL OUT]
може викликати скачки на виході звуку.

12
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Підготовка (продовження)

Не вмикайте живлення поки не закінчите підключення.

Виведення звуку на аналоговий
аудіо пристрій
Касетний
плеєр

Вхід

Підключення кабелю
живлення
Розетка

УКРАЇНА

Головний пристрій
(вид ззаду)

Підготовка

Аудіокабель
(не у комплекті)

Вихід

Головний пристрій (вид ззаду)
Під час роботи функцій K2, чистий голос, 3D
PHONIC або об’ємний звук у навушниках,
аудіосигнал з виводів [LINE1 OUT] або [LINE 2
OUT] обробляється таким чином, щоб
нагадувати об’ємний звук. Для запису
необробленого звуку вимкніть ці функції. Не
вмикайте та не вимикайте функцію К2 під час
запису звуку, бо це може викликати скачки на
виході звуку.
• Аудіосигнал з пристрою підключеного до
виводів [LINE 2 IN] не виводиться через
виводи [LINE 2 OUT].

13

• Після того як усі інші підключення будуть
завершені, підключіть кабель живлення.
• На головному пристрої засвітиться індикатор
[STANDBY].
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Основні функції
Використання
нумерованих кнопок
Приклади:
5: [5]

УКРАЇНА

15: [ 10] → [1] → [5]
150: [ 10] → [ 10] → [1] → [5] → [0]

Вмикання головного
пристрою
Натисніть [F AUDIO] (або F на
головному пристрої).

Нумеровані
кнопки

• Головний пристрій увімкнеться, а
розміщенний на головному пристрої
індикатор [STANDBY] вимкнеться.
• Для того, щоб вимкнути головний пристрій,
знову натисніть [F AUDIO].
• Якщо головний пристрій вимкнено, його
можна увімкнути натиснувши будь-яку з
наступних кнопок.
- [DVD/CD 3], [USB MEMORY 3], [FM/AM],
[LINE/TV SOUND] або 0 на пульті
дистанційного керування

■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

- [s DVD/CD 3/8], [USB MEMORY 3/8], [FM/
AM/LINE/TV SOUND] або 0 на головному
пристрої
У той самий час почне працювати та функція,
кнопка якої була натиснута.

14

Основні функції

Перемикач режиму
пульта дистанційного
керування
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Основні функції (продовження)

Установка годинника

6

Ви можете установити годинник коли головний
пристрій увімкнен або вимкнен.

Натисніть 2 або 3, щоб
установити день тижня.
• Тримайте натисненою 2 або 3, щоб
змінити установлений день тижня.

УКРАЇНА

Приклад: Для того, щоб установити
годинник на середу, 10:30 ранку

1

Натисніть [CLOCK/TIMER].
• Для днів тижня використовуються
абревіатури.

Основні функції

SUN→Неділя

2

MON→Понеділок

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
годину.

TUE→Вівторок

• Тримайте натисненою 2 або 3, щоб
збільшувати годину по наростаючої.

THU→Четвер

• Ви також можете ввести годину за
допомогою нумерованих кнопок.

SAT→Субота

WED→Середа
FRI→П’ятниця

7

Натисніть [ENTER].
• Годинник почне працювати з 0 секунд
установленої хвилини.

Примітка

3

Натисніть [ENTER].

4

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
хвилини.
• Тримайте натисненою 2 або 3 , щоб
збільшувати хвилини по наростаючої.
• Ви також можете ввести хвилини за
допомогою нумерованих кнопок.

5

Натисніть [ENTER].

• Під час установки годинника ви можете
повернутися до попереднього етапу
натиснувши [CANCEL].
• Час на головному пристрої відображається за
24-годинною шкалою.
• За місяць годинник починає поспішати або
запізнюватися на 1 хвилину.
• Після того як кабель живлення головного
пристрою відключено від розетки, або
перервано постачання живлення, установки
годинника зберігаються ще близько 1
хвилини.

Настроювання годинника
Декілька раз натисніть [CLOCK/
TIMER], щоб відобразити годинник,
після чого настройте його
починаючи з етапу 2.

Відображення годинника під час
користування системою
Натисніть [DISPLAY].
• Ознайомтеся з розділом “Зміна відображення
на панелі індикації”. (Ознайомтеся
зі сторінкою 29.)

15
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 14.

Настроювання гучності
Натисніть [AUDIO VOL +/–].

Натисніть [FADE MUTING].
• Для того, щоб відновити звук натисніть знову
[FADE MUTING] або [AUDIO VOL +]. Також,
звук можна відновити якщо вимкнути і знову
увімкнути головний пристрій.

Настроювання нижніх/
верхніх частот
Нижні частоти:Натисніть [BASS +/–].
Верхні частоти:Натисніть [TREBLE +/–].

Покращення відтворення
звуку (K2)
Функція К2 надає природне звучання за рахунок
покращення відтворення звуку з джерел із
низькою швидкістю передачи даних.
Ця функція компенсує звукові хвилі, що
розсіялись під час компресії цифрового запису, і
таким чином приблизно відтворює оригінальний
аналоговий звук. Звук відтворюється з більшою
кількістю бітів (24 біта) і ширшим частотним
діапазоном (128 кГц, 176,4 кГц або 192 кГц).

Примітка
• Начальною установкою є “K2 OFF”.
• Якщо натиснути [K2] під час роботи функцій
чистого голосу, об’ємного звуку у навушниках
або 3D PHONIC, вони будуть вимкнені і
активується функція К2.
• Якщо натиснути [K2] коли у якості джерела
обрано AM/FM-передачу або аналоговий
аудіо пристрій, підключений до виводу [LINE1
IN] або [LINE 2 IN], на панелі індикації
відобразиться “ANALOG SOURCE”, а функція
K2 активована не буде. Функція К2 може бути
активована якщо у якості джерела обрано
завантажений диск, підключений USBпристрій великої ємності або цифровий аудіо
пристрій підключений до виводу [LINE 3
DIGITAL IN].
• Оригінальний частотний діапазон
автоматично визначається і розширюється до
встановленого значення. Оригінальний
діапазон у 32 кГц, 44,1 кГц або 48 кГц
розширюється до 128 кГц, 176,4 кГц або
192 кГц відповідно.
• Ця функція стає доступною після того як для
“DIGITAL AUDIO OUTPUT” обрано “PCM
ONLY” (ознайомтеся на сторінці 46). Якщо
обрано “DOLBY DIGITAL/PCM” або “STREAM/
PCM”, на панелі індикації з’являється “NO
OPERATION” і функція К2 не активується.

Натисніть [K2] на пульті
дистанційного керування або на
головному пристрої.
• Після активації функції К2 на головному
пристрої засвітиться індикатор (кнопка) [K2].
• Щораз як ви натискаєте [K2], індикація на
панелі змінюється наступним чином.
- “K2 Mode 1”:
Відтворення звуку з цифрового джерела, з
нестинутими звуковими сигналами (linear
PCM).
- “K2 Mode 2”:
Відтворення звуку з цифрового джерела зі
стиснутими звуковими сигналами (Dolby
digital, DTS, MP3 або WMA).
- “K2 OFF”:
Скасування функції K2.
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Основні функції

Тимчасове вимикання
звуку

УКРАЇНА

• Ви також можете настроювати гучність
повертаючи на головному пристрої ручку
[VOLUME].
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Основні функції (продовження)

Основні функції

УКРАЇНА

Функція автоматичного
режиму очікування
Якщо протягом 3 хвилин нічого не
відтворюється, головний пристрій вимикається
автоматично.
Ця функція доступна якщо у якості джерела
обрано завантажений диск, підключений USBпристрій великої ємності або пристрій
підключений до виводу [LINE1 IN].
Ця функція не може бути використана якщо у
якості джерела обрано радіопередачу, звук
телевізора або пристрій підключений до виводів
[LINE 2 IN] або виводу [LINE 3 DIGITAL IN].

Активація функції автоматичного
режиму очікування
■Після того як у якості джерела обрано
завантажений диск, підключений USBпристрій великої ємності або пристрій
підключений до виводу [LINE1 IN]

Робота функції автоматичного
режиму очікування
Після того як закінчується відтворення з
завантаженого диска, підключеного USBпристрою великої ємності, або пристрою
підключеного до виводу [LINE1 IN], функція
автоматичного режиму очікування починає
відлік.
У цей час починає блискати індикатор
“A.STBY”.

За 20 секунд до вимикання головного
пристрою починає блискати
“AUTO STANDBY”.

Натисніть [A.STANDBY].
.

Індикатор “A. STBY”
Якщо протягом 3 хвилин не виконується ніяких
операцій, головний пристрій вимикається
автоматично.

• Повторне натискання [A.STANDBY] деактивує
функцію. (На панелі індикації відображається
“A STBY CANCEL”.)
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 14.

Декілька раз натисніть [DIMMER].
• Щораз як ви натискаєте [DIMMER] , індикація
на панелі змінюється наступним чином.
“DIMMER 1” *1

Для того, щоб запобігти вивантаженню диска,
ви можете заблокувати лоток для диска.

Установка блокування
вивантаження диска

УКРАЇНА

■Головний пристрій увімкнено

Блокування вивантаження
диска

“DIMMER 2” *2

“DIMMER OFF” *4
“DIMMER AUTO” *3
*1 Панель індикації стає темніше, ніж
звичайно
*2 Панель індикації стає темніше, ніж при
“DIMMER 1”.
*3 Під час відтворення відеодиска/файла
панель індикації стає темніше автоматично.
*4 Відновлюється звичайна яскравість панелі
індикації.

Вимикання панелі індикації

■Головний пристрій вимкнено

Натисніть на головному пристрої 0,
одночасно тримаючи на головному
пристрої натиснену 7.

Ви можете вимкнути панель індикації після
вимикання головного пристрою.

L OCK E D

■Головний пристрій вимкнено

Декілька раз натисніть [DIMMER].
• Щораз як ви натискаєте [DIMMER], установка
на панелі індикації змінюється між “DISPLAY
ON” та “DISPLAY OFF”.

Примітка
• Повторіть цей етап, щоб скасувати
блокування вивантаження диска.
(Відобразиться “UNLOCKED”.)
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Основні функції

Зміна яскравості панелі
індикації
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Прослуховування радіопередач
Приклад: Отримується FM-радіопередача
Індикатор “стерео”

УКРАЇНА

Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

Попередньо
встановлений номер
(Ознайомтеся зі
сторінкою 20.)

Прослуховування радіопередач

2

Для того, щоб обрати
радіостанцію (частоту), декілька
раз натисніть [
[

Нумеровані
кнопки*

Частота

TUNING] або

TUNING].

• Після того як головний пристрій отримає
FM радіопередачу, на панелі індикації
засвітиться індикатор “ST” (стерео).
• Ви також можете обрати радіостанцію за
допомогою автоматичного настроювання.
■ Автоматичне настроювання:
Натисніть та тримайте [ TUNING] або
[ TUNING], поки частота не почне
змінюватися, після чого відпустіть кнопку.

* Щоб дізнатися про використання
нумерованих кнопок, ознайомтеся з розділом
“Використання нумерованих кнопок” на
сторінці 14.
■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

Обрання радіостанції

1

Натисніть [FM/AM], щоб обрати
на панелі індикації “FM” або
“AM”.
• При натисканні [FM/AM] у якості джерела
звуку обирається радіопередача.
• Також, для того, щоб обрати радіопередачу
у якості джерела звуку, можна декілька раз
натиснути на головному пристрої [FM/AM/
LINE/TV SOUND].
• Щораз як ви натискаєте [FM/AM],
діапазон переключається між “FM” та
“AM”.

19

• Після того як головний пристрій знайде
радіопередачу, частота перестане
змінюватись автоматично.
• Під час пошуку радіопередачі ви можете
обрати якусь конкретну радіостанцію.
Коли бажана частота з’явиться на панелі
індикації, натисніть [ TUNING] або
[ TUNING], щоб зупинити автоматичне
настроювання.
Примітка
• Якщо шум заважає слухати FMстереовіщання, ви можете покращити
чутність передачі натиснувши [PLAY/TUNER
MODE], щоб переключити звук на
моновіщання. При цьому, на панелі індикації
засвітиться індикатор “MONO” (моновіщання).
Для того, щоб повернутись до прийому
стереовіщання, знову натисніть [PLAY/TUNER
MODE].
• Якщо звук зумера заважає вам слухати АМпередачу, ви можете зменшити шум. При
натисканні [PLAY/TUNER MODE] на панелі
індикації на короткий час відображається “AM
BEAT CUT” і шум зменшується.
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Попередня установка радіостанцій
Ви можете збергіати до 30 FM-радіостанцій і до
15 АМ-радіостанцій.

1

Оберіть радіостанцію яку ви
бажаєте зберегти.
• Ознайомтеся з розділом “Обрання
радіостанції” на сторінці 19.

2
3

Натисніть [ENTER].
• Попередньо встановлений номер буде
блискати на панелі індикації приблизно 5
секунд.

У той час як попередньо
встановлений номер блискає,
натисніть [PRESET ] або
[PRESET ] , щоб обрати
попередньо встановлений номер,
який ви бажаєте використовувати.
• Ви також можете обрати попередньо
встановлений номер за допомогою
нумерованих кнопок.

4

У той час як блискає обраний
номер натисніть [ENTER].
• З’явиться повідомлення “STORED” і
обрану радіостанцію буде збережено.

Примітка
• Коли ви зберігаєте радіостанцію на номер за
яким вже збережена інша радіостанція, нова
радіостанція замінює попередньо збережену.

Настроювання на попередньо
встановлену радіостанцію

Отримання FM-радіопередач за
допомогою Система радіоданих
Система радіоданих дозволяє FMрадіостанціям разом зі звичайними сигналами
програм надсилати додаткові сигнали.
Наприклад, радіостанція надсилає свою назву
або інформацію про типи програм, що
передаються, такі як спортивні або музичні
програми.
Ви можете отримувати наступні типи сигналів
Система радіоданих.
PS (Служба радіопрограм):
Показує назви загальновідомих радіостанцій.
PTY (Тип програми):
Показує типи радіопрограм, що передаються.
RT (Радіо текст):
Показує надіслані радіостанцією текстові
повідомлення.
Радіомережі з розширеними сервісними
можливостями:
Ознайомтеся зі сторінкою 23.
Примітка
• Головний пристрій може не отримувати
сигналів Система радіоданих з радіостанції,
якщо радіостанція не передає сигнали
належним чином або якщо сигнал слабкий.
Функція “тривоги”
Якщо під час прослуховування FMрадіопередачі через Система радіоданих
отримано сигнал “Alarm !” (надзвичайна
ситуація), головний пристрій автоматично
переключиться на радіопередачу, що надсилає
цей сигнал.
(Жодна АМ-радіостанція і лише деякі FMрадіостанції надсилають передачі через
Система радіоданих.)

■У якості джерела обрано FM- або АМрадіопередачу.

Оберіть попередньо встановлений
номер радіостанції, на яку ви
бажаєте настроїтись, за допомогою
нумерованих кнопок.
• Ви також можете обрати попередньо
встановлений номер натиснувши
[PRESET ] або [PRESET ].
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УКРАЇНА

Попередня установка радіостанцій в головному
пристрої дозволяє вам легко настроюватись на них.

Система радіоданих

Прослуховування радіопередач

Настроювання на
попередньо встановлену
радіостанцію
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Прослуховування радіопередач (продовження)

Зміна інформації Система
радіоданих

2

Прослуховування радіопередач

УКРАЇНА

Під час прослуховування FM-радіопередачі ви
можете ознайомитися з інформацією Система
радіоданих на панелі індикації.

■Прослуховування FM-радіопередачі

Декілька раз натисніть [DISPLAY
(Radio Data System)].
PS (Служба радіопрограм):
Під час пошуку інформації Система радіоданих
на панелі індикації головного пристрою
відображається “WAIT PS”, а потім з’являється
назва радіостанції. Якщо сигнал не був
отриманий, з’являється “NO PS”.
PTY (Тип програми):
Під час пошуку інформації Система радіоданих
на панелі індикації головного пристрою
відображається “WAIT PTY”, а потім з’являється
назва типу радіопередачі. Якщо сигнал не був
отриманий, з’являється “NO PTY”.
RT (Радіо текст):
Під час пошуку інформації Система радіоданих
на панелі індикації головного пристрою
відображається “WAIT RT”, а потім з’являються
надіслані радіостанцією текстові повідомлення.
Якщо сигнал не був отриманий, з’являється “NO
RT”.

Поки на панелі індикації блискає
“PTY SELECT”, декілька раз
натисніть [PTY SELECT +] або
[PTY SELECT –], щоб обрати PTYкод.

Приклад: У якості PTY-коду обрано
“Document”

• Ознайомтеся з PTY-кодами на сторінці 22.

3

Натисніть [PTY SEARCH].
• Під час пошуку радіопрограми на панелі
індикації головного пристрою
відображається “SEARCH” та обрані PTYкоди.

Приклад: У якості PTY-коду обрано
“Document”

Примітка
• Якщо головний пристрій витрачає багато часу
на відображення отриманої з радіостанції
інформації Система радіоданих, на панелі
індикації може з’явитися “PS”, “PTY” або “RT”.
• Коли на панелі індикації з’являються сигнали
PS, PTY або RT, нестандартні символи та
позначки можуть відображатися
неправильно.

Пошук програм за PTY-кодами
(PTY-пошук)
Ви можете знайти потрібний тип радіопрограми
вказавши відповідний PTY-код.
PTY-пошук працює тільки з попередньо
встановленими радіостанціями.

■У якості джерела обрано FMрадіопередачу

1

Натисніть [PTY SEARCH].

Індикація на головному пристрої

• Головний пристрій проводить пошук
серед 30 попередньо встановлених FMрадіостанцій, і зупиниться коли знайде
обрану вами. У цей час блискають обрана
частота та PTY-код.
Для того, щоб шукати наступну
радіостанцію, натисніть [PTY SEARCH]
поки обрана частота та PTY-код
блискають. Після того як частота та PTYкод припиняють блискати, або коли
відпущено кнопку, головний пристрій
автоматично настроюється на цю
радіостанцію.
• Для того, щоб зупинити пошук, натисніть
[PTY SEARCH] або [CANCEL].
• Якщо жодна програма не була знайдена,
на панелі індикації з’являється “NONE”, а
головний пристрій повертається до
останньої отриманої радіостанції.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 19.

Невизначений.

Finance:

News:
Affairs:

Новини.
Тематичні програми, зорієнтовані на
докладне обговорення або аналіз
новин.
Програми, у яких надаються різні
поради.
Програми, пов’язані з усіма
аспектами спорту.

Children:
Social:

Educate:
Drama:

Освітні програми.
Всі радіоп’єси та серіали.

Travel:
Leisure:

Culture:

Програми про будь-які аспекти
національної або регіональної
культури, включаючи мову і театр.
Програми про природні науки та
технологію.

Jazz:

Info:
Sport:

Science:

Varied:

Pop M:
Rock M:

Easy M:
Light M:

Classics:

Other M:
Weather:

В основному використовується для
програм з великою кількістю розмов,
таких як радіовікторини, різні
радіозмагання та інтерв’ю з
відомими особистостями.
Комерційна та наразі популярна
музика.
Рок-музика.

Сучасна музика, яку наразі
вважають“легкою” або “фоновою”.
Інструментальна музика, а також
вокальні або хорові твори.

Виконання відомих оркестрових
творів, симфоній та камерної
музики.
Музика, яка не підпадає під будь-яку
іншу категорію.
Прогнози та повідомлення про погоду.

Religion:
Phone In:

Country:

Nation M:

Курсові бюлетені фондової біржи,
комерція та торгівля.
Програми для юної аудиторії.
Програми про соціологію, історію,
географію, психологію та
суспільство.
Релігійні програми.
Різні люди висловлюють свої думки
по телефону або на громадських
форумах.
Туристична інформація.
Програми про відпочинок та
розваги.
Джазова музика.

Пісні які беруть початок у музичній
традицій американьских південних
штатів, або продовжують її.
Музика, яка зараз популярна у
країні або регіоні.

Oldies:

Музика з так званої “золотої ери”
популярної музики.
Folk M:
Музика, чиї коріння походять з
музичної культури якоїсь конкретної
нації.
Document: Програми про дійсні питання, які
подаються у стилі дослідження.
TEST:
Передачі для тестування головного
пристрою, або пристроїв, що
передають надзвичайні
повідомлення.
Alarm !:
Надзвичайне повідомлення.

Класифікація PTY-кодів деяких FMрадіостанцій може не співпадати з
наведеним вище списком.
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Прослуховування радіопередач

None:

УКРАЇНА

PTY-коди
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Прослуховування радіопередач (продовження)

Прослуховування радіопередач

УКРАЇНА

Тимчасове переключення на
обраний тип програми
Функція “Радіомереж з розширеними сервісними
можливостями” дозволяє головному пристрою
тимчасово переключатися на обрану вами програму
(TA, News або Info), що передається іншою
радіостанцією, під час прослуховування
радіостанції, що використовує систему радіоданих.
• Функція “Радіомереж з розширеними
сервісними можливостями” працює тільки з
попередньо встановленими радіостанціями.

Декілька раз натисніть [TA/News/
Info], поки індикатор бажаного типу
програми (TA/News/Info) не
з’явиться на панелі індикації.
• Кожного разу як ви натискаєте [TA/News/Info],
індикатор на панелі індикації змінюється.
Приклад: Індикація на головному пристрої

Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 19.

Як насправді працює функція
“Радіомереж з розширеними
сервісними можливостями”
ПРИКЛАД 1
Якщо немає радіостанцій, які б передавали
обрану вами програму:
Головний пристрій зберігає настройку на
поточну радіостанцію.

Головний пристрій автоматично переключиться
на радіостанцію, після того як вона почне
передавати обрану вами програму. На панелі
індикації почне блискати тип програми.

Після закінчення програми головний пристрій
повернеться до попередньо натроєної
радіостанції, проте функція “Радіомереж з
розширеними сервісними можливостями” все
ще буде активною.
TA:
News:
Info:

Дорожні повідомлення
Новини
Програми, у яких надається
багато різних порад.

Примітка
• Для того, щоб скасувати функцію “Радіомереж
з розширеними сервісними можливостями”,
декілька раз натисніть [TA/News/Info], поки
індикатор типу програми (TA/News/Info) на
панелі індикації не вимкнеться. Зміна дежерла
або вимикання головного пристрою також
приведуть до скасування функції “Радіомереж
з розширеними сервісними можливостями”.
• Дані “Радіомереж з розширеними сервісними
можливостями” відправлені з деяких радіостанцій
можуть бути несумісними з цим головним пристроєм.
• Під час прослуховування програми знайденої за
допомогою функції “Радіомереж з розширеними
сервісними можливостями”, радіостанція не буде
змінюватись навіть якщо інша радіостанція мережі почне
передавати таку ж саму програму “Радіомереж з
розширеними сервісними можливостями”.
• Під час прослуховування програми знайденої за
допомогою функції “Радіомереж з розширеними
сервісними можливостями”, у якості кнопок тюнера ви
можете використувати лише [TA/News/Info] та [DISPLAY
(Radio Data System)]. Якщо ви натиснете будь-яку іншу
кнопку, на панелі індикації з’явиться “LOCKED!”.
• Якщо радіостанція знайдена за допомогою функції
“Радіомереж з розширеними сервісними
можливостями” та радіостанція настроєна зараз
періодично переключаються між собою, натисніть [TA/
News/Info], щоб скасувати функцію “Радіомереж з
розширеними сервісними можливостями”.
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ПРИКЛАД 2
Якщо є радіостанція, яка передає обрану
вами програму:
Головний пристрій настроїться на цю програму.
На панелі індикації почне блискати тип
програми.

Після закінчення програми головний пристрій
повернеться до попередньо натроєної
радіостанції, проте функція “Радіомереж з
розширеними сервісними можливостями” все
ще буде активною.
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Основні функції відтворення дисків/файлів
Відтворення диска

Натисніть 0 на пульті
дистанційного керування або на
головному пристрої.
• Відкриється лоток для диска.

2

Покладіть диск у лоток для
диска.
Друкована
поверхня

Нумеровані
кнопки*

Лоток для диска
• Щоб відтворити 8-см диск, покладіть його
у внутрішнє заглиблення лотка для диска.

3
* Щоб дізнатися про використання
нумерованих кнопок, ознайомтеся з розділом
“Використання нумерованих кнопок” на
сторінці 14.
■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

Натисніть [DVD/CD 3] на пульті
дистанційного керування, або
[DVD/CD 6] на головному
пристрої.

Примітка
• Після того як почне відтворюватися DVDдиск, на екрані телевізора може з’явитися
екран меню. У такому випадку для роботи в
екрані меню використовуйте 5, /, 2, 3,
нумеровані кнопки та [ENTER]. (Ознайомтеся
з розділом “Обрання доріжки з екрана меню”
на сторінці 33.)
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УКРАЇНА

1

Основні функції відтворення дисків/файлів

Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

У цій частині пояснюється як відтворювати
наведені зверху типи дисків.
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Основні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Основні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Відтворення файла
У цій частині пояснюється як відтворювати 1)
файли записані на завантаженому диску, та 2)
файли записані на USB-пристрої великої
ємності, підключеному до головного пристрою.
Для пояснення операцій у якості зразку будуть
виступати MP3-файли.
Примітка

3

Натисніть 7, щоб зупинити
відтворення.
• На екрані телевізора з’явиться екран
меню.

Після того як у якості джерела обрано файл
записаний на USB-пристрої великої ємності,
відобразиться “USB”.
Номер поточної групи та кількість усіх груп,
записаних на завантаженому диску або
підключеному USB-пристрої великої ємності

• Також ознайомтеся з розділом “Примітки
стосовно файлів записаних на підключеному
USB-пристрої великої ємності” на сторінці 57.
• Якщо на завантаженому диску або USBпристрої великої ємності записані файли
різних типів (аудіо/нерухоме зображення/
відео), перед відтворенням оберіть тип
файлу.
(Ознайомтеся з розділом “FILE TYPE” на
сторінці 45.)

Номер поточної доріжки (файлу) та
кількість усіх доріжок (файлів), що
належать до поточної групи.
Час витрачений на
відтворення поточної
доріжки (тільки для MP3/
WMA/WAV/ASF файлів)
Стан відтворення

1
(Для того, щоб відтворити файли з диска)

Покладіть диск у лоток для
диска.
• Ознайомтеся з етапами 1 і 2 на сторінці 24.
(Для того, щоб відтворити файли з USBпристрою великої ємності)

Підключіть USB-пристрій
великої ємності.

Кількість усіх доріжок (файлів),
записаних на завантаженому
диску або підключеному
USB-пристрої великої ємності

Головний пристрій (вид спереду)

Поточна доріжка (файл)
Пристрої флеш-пам’яті,
портативні цифрові
аудіоплеєри або інші USBпристрої великої ємності

Примітка
• Ви не можете підключити комп’ютер до
виводу системи [USB MEMORY].

2
(Для того, щоб відтворити файли з диска)

Натисніть [DVD/CD 3].
(Для того, щоб відтворити файли з USBпристрою великої ємності)

Натисніть [USB MEMORY 3].
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Інформація про файл (тільки
для MP3/WMA файлів)
Поточна група

Примітка
• Залежно від типу файлу екран меню
з’являється без натискання 7. У цей момент
ви можете пропустити етап 3.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 24.

Примітка

Типи дисків/файлів на
панелі індикації головного
пристрою

• Ви також можете обрати групу за допомогою
[GROUP/TITLE / ], а доріжку за допомогою
нумерованих кнопок [PREVIOUS 4] або
[NEXT ¢].

5

Натисніть [DVD/CD 3] або [USB
MEMORY 3].

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
■Диск відтворюється

Примітка
• Якщо ви пропустили етап 3, вам не треба
переходити до етапу 5.

Відтворення у режимі слайд-шоу
• JPEG-файли безперервно відображаються
один за одним, починаючи з обраного файла.
• У режимі слайд-шоу час відображення одного
файла становить приблизно 3 секунди.
• Натисніть [ENTER], щоб передивлятися лише
обраний файл.

Тип диска Номер фільму Номер розділу
• Під час відтворення диска DVD AUDIO,
замість “DVDV” відображається “DVDA”,
замість “T” (фільм) відображається “G”
(група), а замість “C” (розділ) відображається
“T” (доріжка).
• Під час відтворення диска DVD VR, замість
“T” (фільм) відображається “PG” (оригінальна
програма) або “PL” (список файлів для
відтворення).
• Якщо під час відтворення диска DVD AUDIO
відображається індикатор “BONUS” або
“B.S.P.”, ознайомтеся зі сторінкою 41.

■Диск зупинено

Тип диска

Загальна кількість фільмів

• Якщо на панелі індикації відображається
“RESUME”, ознайомтеся зі сторінкою 30.
• Після того як зупинено диск DVD AUDIO,
замість “DVDV” відобразиться “DVDA”, а
замість загальної кількості фільмів
відобразиться загальна кількість груп і
доріжок.
• Після того як зупинено диск DVD VR, замість
“DVDV” відобразиться “VR”.
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УКРАЇНА

Натисніть 5, /, 2 або 3, щоб
обрати групу або доріжку.

Основні функції відтворення дисків/файлів

4
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Основні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

VCD/SVCD

CD

Основні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

■Диск відтворюється

Номер доріжки

■Диск відтворюється

Керування відтворенням

• Ви можете керувати відтворенням PBCсумісного диска за допомогою екрана меню.
• Для того, щоб скасувати функцію PBC, дійте
за наведеними нижче інструкціями.
- Після того як зупинено диск, вкажіть номер
доріжки за допомогою нумерованих кнопок.
- Після того як зупинено диск, вкажіть номер
доріжки за допомогою [PREVIOUS 4] або
[NEXT ¢], а потім натисніть [DVD/CD 3].
• Натисніть [RETURN], щоб повернутися до
верхнєго шару під час відтворення у режимі
PBC.

Номер доріжки Час витрачений на
відтворення

■Диск поставлено на паузу

■Диск зупинено

■Диск зупинено
Тип диска Загальна
кількість
доріжок
Тип диска Загальна кількість Загальний час
доріжок
відтворення
На декілька
секунд пізніше
(Після того як активована функція PBC)

• Якщо на панелі індикації відображається
“RESUME”, ознайомтеся зі сторінкою 30.
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Загальний час
відтворення
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 24.

MP3/WMA/WAV/ASF/DivX/MPEG1/
MPEG2 файл
■Файл відтворюється

JPEG-файл
■Файл відтворюється

Номер файлу

■Файл зупинено
Тип файлу

Номер
групи

Номер
доріжки

*1 Якщо відтворюється MP3 або WMA-файл,
з’являється “MP3” або “WMA”.

■Файл зупинено

*2

Номер групи

Номер файлу

Тип файлу

Номер Номер
групи
доріжки
• Якщо на панелі індикації відображається
“RESUME”, ознайомтеся зі сторінкою 30.
*2 Якщо зупинено MP3 або WMA-файл,
з’являється “MP3” або “WMA”.
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Основні функції відтворення дисків/файлів

Номер групи

УКРАЇНА

*1
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Основні функції відтворення дисків/файлів (продовження)
■VCD/SVCD/CD/JPEG файл

Зміна відображення на
панелі індикації

*3

Звичайне відображення (як показано на
сторінці 27)

Основні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Годинник

Під час відтворення декілька раз
натисніть [DISPLAY].
• Щораз як ви натискаєте [DISPLAY],
відображення змінюється.

■DVD VIDEO

■MP3/WMA файл
Звичайне відображення (як показано на
сторінці 28)
Текст*2

Звичайне відображення (як показано на
сторінці 26)

*1
*1

Номер фільму/номер розділу/час
витрачений на відтворення

Номер групи/номер доріжки/час
витрачений на відтворення
Годинник

Годинник

■WAV/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 файл

■DVD AUDIO

Звичайне відображення (як показано на
сторінці 28)

Звичайне відображення (як показано на
сторінці 26)
*1

Номер групи/номер доріжки/час
витрачений на відтворення

Назва файлу
*1

Номер групи/номер доріжки/час
витрачений на відтворення

Годинник
Годинник

■DVD VR
Звичайне відображення (як показано на
сторінці 26)
*1

Номер оригінальної програми (списку
файлів для відтворення)/номер розділу/
час витрачений на відтворення
Годинник

29

*1 Відображається на панелі індикації під час
вітдворення диска/файлу.
*2 Якщо текст, такий як інформація про файл,
записан в MP3/WMA файлі, він з’являється і
прокручується на панелі індикації.
*3 Якщо функція PBC скасована (ознайомтеся
на сторінці 27), на панелі індикації замість
“PBC” відображається час витрачений на
відтворення.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 24.

REGION CODE ERROR!:
З’являється якщо код регіону диска не
співпадає з тим кодом, що підтримується
головним пристроєм. (Ознайомтеся зі
сторінкою 55.)
NO DISC:
З’являється якщо немає завантаженого
диска.
NO USB DEVICE:
З’являється якщо USB-пристрій великої
ємності не підключений.
OPEN:
З’являється якщо лоток для диска
відкривається.
CLOSE:
З’являється якщо лоток для диска
закривається.
CANNOT PLAY THIS DISC:
З’являється якщо зроблена спроба
відвторити непридатний диск.
CANNOT PLAY THIS DEVICE:
З’являється, якщо на USB-пристрої великої
ємності нема файлів, що можуть бути
відтворені.
Допоміжні позначки на екрані телевізора
(екранна допомога)
: Відтворення
: Пауза
: Швидкий пошук у прямому та
зворотному напрямках
: Уповільнене відтворення
(прямий/зворотний напрямки)
: Містить декілька кутів перегляду
(ознайомтеся на сторінці 37).
: Містить декілька мов відтворення
(ознайомтеся на сторінці 37).
: Містить декілька мов субтитрів
(ознайомтеся на сторінці 37).
: Диск/файл не може прийняти
обрану вами операцію.

■Диск/файл відтворюється

Натисніть 7.

Продовження відтворення

Після того як відтворення було зупинено на
середині, його можно почати з тієї ж самої
позиції.

Тимчасове зупинення відтворення
■Диск/файл відтворюється

Додержуйтесь будь-яких з
наведених нижче операцій.
Натисніть один раз 7.*1 *2
Натисніть [F AUDIO], щоб вимкнути
головний пристрій.
Оберіть джерело, проте не диск/файл.*2
*1 На панелі індикації відображається
“RESUME”.
Якщо натиснути 7 два рази, позиція, на якій
було зупинено відтворення, буде видалена.
*2 Після цієї операції позиція, на якій було
зупинено відтворення, буде зберігатись
навіть якщо головний пристрій буде
вимкнений натиском [F AUDIO].

Початок відтворення зі
збереженої позиції.
Натисніть [DVD/CD 3] або [USB
MEMORY 3].
Примітка
• Ця функція не працює при запрограмованому
або випадковому відтворенні.
• Збережена позиція буде видалена якщо
відкрити лоток для диска або відключити
USB-пристрій великої ємності.
• Ви можете деактивувати функцію
продовження відтворення. (Ознайомтеся з
розділом “RESUME” на сторінці 46.)
• Якщо у якості джерела обрано файл з USBпристрою великої ємності, ця функція може
не працювати так як це пояснено вище.
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УКРАЇНА

NOW READING:
З’являється якщо головний пристрій читає
інформацію з диска/файлу. Трохи зачекайте.

Зупинення відтворення

Основні функції відтворення дисків/файлів

Повідомлення на екрані телевізора
Якщо у якості джерела обрано диск DVD
VIDEO або USB-пристрій великої ємності,
наведені знизу повідомлення
відображаються на екрані телевізора для
позначення стану.
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Основні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Відтворення на паузі

Швидкий пошук у прямому
та зворотному напрямках

Основні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

■Диск/файл відтворюється

Натисніть 8.

Існує два способи.

• Для того, щоб повернутись до нормального
відтворення, натисніть [DVD/CD 3] або [USB
MEMORY 3].

■Диск/файл відтворюється

Перегляд зображення по
кадрам

• Натисніть 1 або ¡.
Щораз як ви натискаєте ¡, швидкість
зростає. Для того, щоб відновити нормальну
швидкість, натисніть [DVD/CD 3] або [USB
MEMORY 3].

• Натисність і тримайте 4 або ¢.
(тільки для зображень, що рухаються)

■Диск/файл поставлено на паузу

Декілька раз натисніть 8.
• Ви не можете використати цю функцією
натиснувши на головному пристрої
[DVD/CD 3/8].

Примітка
• У деяких дисках/файлів звук під час швидкого
пошуку у прямому та зворотному напрямках
переривається або взагалі зникає.
• Швидкості та типи відображення, що можна
обирати, залежать від типу диска/файлу.

Відтворення з позиції на 10
секунд раніше
■Диск відтворюється

Натисніть

.

Примітка
• Ви не можете повернутись до попереднього
фільму і оригінальної програми (списку
файлів для відтворення).
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 24.

Уповільнене відтворення
(тільки для зображень, що рухаються)

Обрання розділу/доріжки
за допомогою нумерованих
кнопок

SLOW] або [SLOW

• Щораз як ви натискаєте [
[SLOW

].

SLOW] або

], швидкість зростає.

• Натисніть 8, щоб тимчасово зупинити
відтворення, і натисніть [DVD/CD 3], щоб
повернутися до нормального відтворення.
Примітка
• Звук не відтворюється.
• Рух зображення у зворотному напрямку може
бути не плавним.
• При роботі з дисками VCD, SVCD або DVD
VR уповільнене відтворення може
використовуватися лише з рухом уперед.

Перескакування до початку
розділу/доріжки/файлу

Декілька раз натисніть [PREVIOUS
4] або [NEXT ¢].
/

■Диск/файл відтворюється

Обирайте номер розділу або
доріжки за допомогою нумерованих
кнопок.

Перескакування інтервалів
у приблизно 5 хвилин
У межах файлу ви можете перескакувати
інтервали приблизно у 5 хвилин. Це особливо
корисно коли файл довгий, а вам треба
перескочити уперед.

■Диск/файл відтворюється

Натисніть 2 або 3.
• Щораз як ви натискаєте 2 або 3, позиція
відтворення перескакує до початку
попереднього або наступного інтервалу.
Кожен інтервал це приблизно 5 хвилин.

■Диск/файл відтворюється

• Натисніть [GROUP/TITLE
фільм або групу.

(PBC вимк.)

], щоб обрати

Примітка

Примітка
• Інтервали назначаються автоматично, з
початку файлу.
• Ви можете використовувати цю функцією
лише у межах одного файла.

• Ви не можете перескочити на попередню
доріжку, навіть якщо натисните [PREVIOUS
4] під час випадкового відтворення.
(Ознайомтеся зі сторінкою 36.)
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Основні функції відтворення дисків/файлів

Натисніть [

УКРАЇНА

■Диск поставлено на паузу
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Основні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Обрання доріжки з екрана
меню

■Диск зупинено або він відтворюється

1

Основні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

■Диск зупинено або він відтворюється

1

Натисніть [MENU/PL] або [TOP
MENU/PG].
• Відобразиться екран меню.

2

Натисніть 5, /, 2, 3 або
нумеровані кнопки, щоб обрати
бажану доріжку.

3

Натисніть [ENTER].

Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 24.

Натисніть [TOP MENU/PG], щоб
відобразити оригінальну
програму, або натисніть [MENU/
PL], щоб відобразити список
файлів для відображення.

Оригінальна програма

Примітка
• Ви можете використовувати цю функцією
тільки коли екран меню записан на диск.
• Під час роботи з диском VCD/SVCD на етапі 1
можуть бути не доступні [MENU/PL] і [TOP
MENU/PG]. У такому випадку натисніть
[RETURN] один або більше разів.
• Під час роботи з диском VCD/SVCD на етапі
2 ви не можете користуватись 5, /, 2 і 3.
• Під час роботи з диском VCD/SVCD, екран
меню якого складається з пари сторінок, ви
можете змінити сторінку натиснувши на етапі
2 [PREVIOUS 4] або [NEXT ¢].
• З деякими дисками відтворення може
початися без натискання [ENTER] на етапі 3.

Назва фільму
Дата початку запису
фільму
Інформація про канали
Дата запису
Список файлів для відтворення

Загальна тривалість
відтворення фільму
Кількість розділів у
фільмі
Дата запису
• Список файлів для відтворення не
з’явиться, якщо він не був записаний на
диск.

2

Натисніть 5 або /, щоб обрати
бажаний фільм.

3

Натисніть [ENTER].
• Якщо на етапі 1 ви натиснули [TOP
MENU/PG] і обрали оригінальну
програму, відтворення починається з
обраного фільму і потім переходить до
наступних фільмів.
• Якщо на етапі 1 ви натиснули [MENU/PL] і
обрали список файлів для відтворення,
відтворюватися буде лише обраний
фільм.
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

(тільки на завантаженому диску)
Ви можете запрограмувати максимум 99
розділів або доріжок. Ті ж самі розділи або
доріжки можна програмувати більше одного
разу.

■Диск/файл зупинено

1
Нумеровані
кнопки*

Натисніть [PLAY/TUNER MODE],
щоб на панелі індикації
відобразилося “PROGRAM”.
• Якщо ви випадково натиснули [PLAY/
TUNER MODE] два або більше разів,
декілька раз натисніть [PLAY/TUNER
MODE], поки не відобразиться
“PROGRAM”.

Приклад: Панель індикації під час роботи з
дисками DVD VIDEO

* Щоб дізнатися про використання
нумерованих кнопок, ознайомтеся з розділом
“Використання нумерованих кнопок” на
сторінці 14.
■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

Приклад: Екран телевізора під час роботи з
дисками DVD VIDEO (екран
програми)
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

УКРАЇНА

Відтворення диска/файлів
у бажаному порядку
(запрограмоване
відтворення)
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

2

Приклад: DVD VIDEO на екрані телевізора

Запрограмовуйте розділи/
доріжки за допомогою
нумерованих кнопок.

(екран програми)

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Панель індикації під час роботи з диском
DVD VIDEO
• Оберіть номер фільму, а потім номер розділу.
Індикатор фільму Індикатор розділу

Номер Номер
фільму розділу

• Перед тим як обрати бонусну групу на диску
DVD AUDIO, скасуйте відображення
індикатора “BONUS” згідно з поясненнями
розділу “Відтворення бонусної групи” на
сторінці 41.
• Ви можете запрограмувати до 99 розділів/
доріжок.

Номер програми

Примітка

Панель індикації під час роботи з диском
DVD AUDIO та файлом MP3/WMA/WAV
• Оберіть номер групи, а потім номер доріжки.
.

Індикатор
групи

Індикатор
доріжки

Номер
групи

Номер
доріжки

Номер програми

• Замість того, щоб використовувати
нумеровані кнопки, ви можете натиснути
[ENTER] у столбці “Track/Chapter” на екрані
телевізора, після чого з’явиться “ALL” і всі
розділи/доріжки обраного фільму/групи
будуть запрограмовані.
• Натискаючи [CANCEL], ви можете по одній
видаляти запрограмовані доріжки, починаючи
з кінця списку на екрані програми.
• Натиснувши і тримаючи [CANCEL] ви можете
видалити усю програму.
• Відкривання лотка для диску також видаляє
програму.

3

Панель індикації під час роботи з диском
VCD/SVCD/CD
• Оберіть номер доріжки.

Натисніть [DVD/CD 3].

Підтвердження програми

• Після обрання доріжок буде відображено
загальний час запрограмованого відтворення.

■Диск/файл відтворюється
.

Індикатор доріжки

Натисніть 7.
• Відтворення зупиниться і на екрані телевізора
з’явиться екран програми.

Скасування запрограмованого
відтворення
Номер доріжки

Номер програми

■Диск/файл зупинено

Декілька раз натисніть [PLAY/TUNER
MODE], щоб на панелі індикації
замість “PROGRAM” відобразився
інший режим.
• Ця операція не приведе до видалення
програми.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 34.

1

Декілька раз натисніть [PLAY/
TUNER MODE], щоб на панелі
індикації відобразилось
“RANDOM”.

Цей індикатор засвітиться під час активації
функції випадкового відтворення.

2

Натисніть [DVD/CD 3].

Примітка
• Кожен розділ або доріжка відтворюється
лише один раз.

Скасування випадкового
відтворення
■Диск/файл зупинено

Декілька раз натисніть [PLAY/TUNER
MODE], щоб на панелі індикації
замість “RANDOM” відобразився
інший режим.
• Вивантаження диска також приводить до
скасування випадкового відтворення.

УКРАЇНА

(тільки на завантаженому диску)

■Диск/файл зупинено

Повторне відтворення
диска/файлів (повторне
відтворення)

(PBC вимк.)

■Диск/файл відтворюється

Натисніть [REPEAT].
• Щораз як ви натискаєте [REPEAT], режим
повторного відтворення змінюється.
ВикорисВідобра- Відобра- Індикатання з
жається на жається
тор на
режимом
екрані
на панелі панелі
повторного
телевізора індикації індикації
відтворення
Повторення
REPEAT
ALL
поточного
TITLE
TITLE
фільму.
ALL або REPEAT
REPEAT
ALL
ALL

ALL

GROUP*2 REPEAT
GR
або REPEAT
GROUP*2
GROUP

Повторення
усіх
доріжок *1.
Повторення
поточної
групи*3.

REPEAT
CHAP*4

Повторення
поточного
розділу.

TRACK* REPEAT
або REPEAT
TRACK*4
TRACK

Повторення
поточної
доріжки.

OFF або REPEAT
OFF
нічого

Скасування
повторення.

CHAP*4
4

*1 Повторення

усієї програми під час
запрограмованого відтворення.
*2 Для дисків DVD VR - під час відтворення
оригінальної програми відображається “PG”,
а під час відтворення списку файлів для
відтворення відображається “PL”.
*3 Для дисків DVD VR - повторення поточної
оригінальної програми або поточного списку
файлів для відтворення.
*4 Під час запрограмованого/випадкового
відтворення відображається “STEP”.
Примітка
• Ви також можете встановити повторне
відтворення за допомогою горизонтального
меню. (Ознайомтеся зі сторінкою 42.)
• Ви також можете вказати частину для
повторного відтворення за допомогою функції
повторного відтворення від А до В.
(Ознайомтеся зі сторінкою 43.)
• Якщо є файл який неможливо відтворити,
режим повторного відтворення автоматично
скасовується.
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

Відтворення диску/файлів
у випадковому порядку
(випадкове відтворення)
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Обрання мови відтворення,
мови субтитрів та кута
перегляду

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

■Диск/файл відтворюється

1

Натисніть одну з наведених
кнопок.

Функція Кнопка
Мова
[AUDIO]
відтворення

1

Натисніть [ZOOM].
• Щораз як ви натискаєте [ZOOM], на
панелі індикації змінюється збільшення
зображення.

Оберіть частину зображення, яку
ви бажаєте збільшити, за
допомогою 5, /, 2 або 3.
• Для того, щоб повернутись до
нормального відтворення, на етапі 1
натисніть “ZOOM OFF”.

Примітка
(тільки для зображень,
що рухаються)

Приклад: Мова субтитрів на екрані
телевізора
: Мова відтворення
: Мова субтитрів
: Кут перегляду

Натисніть 5 або /, щоб обрати
бажану мову або кут перегляду.

Примітка
• Повторні натискання [SUBTITLE] приводять
до вмикання та вимикання субтитрів.
• Мову відтворення та кут перегляду можна
також змінити повторно натискаючи [AUDIO]
або [ANGLE].
• Ви можете обирати установки цих функцій
якщо диск/файл має декілька мов
відтворення, мов субтитрів або кутів
перегляду.
• Для того, щоб дізнатися про код мови,
наприклад “AA” і “AB”, ознайомтеся з
розділом “Коди мов” на сторінці 47.
• Ви також можете встановити ці функції за
допомогою горизонтального меню.
Ознайомтеся зі сторінкою 42.
• Під час відтворення дисків VCD або SVCD на
екрані телевізора відображається “ST”, “L” і
“R”, які, відповідно, позначають “Стерео”,
“Звук зліва” і “Звук зправа”.
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■Диск/файл відтворюється або на паузі

2

(тільки для зображень,
що рухаються)

2

(тільки для зображень, що рухаються)

Сумісні диски/файли

Мова
[SUBTITLE]
субтитрів

Кут
[ANGLE]
перегляду

Збільшення зображення

• Ви не можете змінювати збільшення
зображення під час слайд-шоу файлів JPEG.
• Під час відтворення файлів ASF. на етапі 2
можуть не працювати 5, /, 2 або 3.
• Після збільшення зображення його якість
може погіршитись, або воно може бути
деформоване.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 34.

- “SATURATION”
Контролює насиченість зображення.
(Діапазон установки: від -7 до +7)

Настроювання якості
зображення (VFP)

- “TINT”
Контролює інтенсивність зображення.
(Діапазон установки: від -7 до +7)

1

Натисніть [VFP].

• Відображаються поточні установки.
Приклад: Режим VFP на екрані телевізора

4

УКРАЇНА

- “SHARPNESS”
Контролює різкість зображення.
(Діапазон установки: від -8 до +8)

■Диск/файл відтворюється або на паузі

Натисніть [ENTER].

Приклад: “GAMMA” на екрані телевізора

2

Натисніть 5 або /, щоб змінити
значення.

6

Натисніть [ENTER].
• Для того, щоб настроїти інші позиції,
поверніться до етапу 3.

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
режим процесора тонкого
настроювання зображення
(VFP).
• Щораз як ви натискаєте 2 або 3, режим
VFP змінюється на екрані телевізора
наступним чином.
- “NORMAL”
Для нормального відтворення. (Ви не
можете настроювати якість
зображення.) Перейдіть до етапу 7.
- “CINEMA”
Підходить для перегляду фільму у
темній кімнаті. (Ви не можете
настроювати якість зображення.)
Перейдіть до етапу 7.
- “USER1/USER2”
Ви не можете настроювати якість
зображення.
Перейдіть до етапу 3.

3

5

7

Натисніть [VFP].

Примітка
• Якщо під час цієї процедури протягом
декількох секунд нічого не робити, усі
зроблені на даний момент установки будуть
автоматично збережені.

Натисніть 5 або /, щоб обрати
позицію яку ви бажаєте
настроїти.
• Щораз як ви натискаєте 5 або 3, позиція
на екрані телевізора змінюється
наступним чином.
- “GAMMA”
Контролює яскравість нейтральних
відтінків і у той же час зберігає
яскравість темних та світлих частин
зображення.
(Діапазон установки: від –3 до +3)
- “BRIGHTNESS”
Контролює яскравість зображення.
(Діапазон установки: від -8 до +8)
- “CONTRAST”
Контролює контрастність зображення.
(Діапазон установки: від -7 до +7)
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Обраний режим VFP
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Збільшення різкості звуку
голосу

Ця функція дозволить вам легко розуміти
записані на диску/файлі діалоги навіть при
низькій гучності. Ця функція буде корисною під
час перегляду фільму.

Натисніть [CLEAR VOICE].
Цей індикатор засвітиться після
активації функції чистого голосу.

Обрання режиму об'ємного
звучання для навушників
Ви можете насолоджуватись об’ємним
звучанням у навушниках підключених до виводу
[PHONES].
• Ця функція может бути активована якщо у
якості джерела обрано завантажений диск
або USB-пристрій великої ємності.

■Навушники підключені до виводу
[PHONES]

Натисніть [HP SURROUND].
Цей індикатор засвітиться після активації
функції об’ємного звучання для навушників.

• Щораз як ви натискаєте [CLEAR VOICE],
функція чистого голосу вмикається та
вимикається.
• Ця функція может бути активована якщо у
якості джерела обрано завантажений диск
або USB-пристрій великої ємності.
• Якщо під час роботи функції К2 активувати
функцію чистого голосу, К2 автоматично
вимкнеться, а чистий голос увімкнеться.

• Щораз як ви натискаєте [HP SURROUND],
установка на панелі індикації змінюється між
“HP SURR ON” та “HP SURR OFF”.
• Якщо під час роботи функції К2 активувати
функцію об’ємного звучання для навушників,
К2 автоматично вимкнеться, а об’ємне
звучання для навушників увімкнеться.
Примітка
• Вивод [PHONES] призначений для
підключення навушників зі стереофонічним
міні-штекером (не у комплекті). Після
підключення навушників звук через колонки
на виводиться.
• Якщо при активній функції об’ємного звучання
відключити навушники від вивода [PHONES],
а потім знову підключити до вивода
[PHONES], на панелі індикації на короткий час
відображається “HP SURR ON”.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 34.

■Диск/файл відтворюється

Декілька раз натисніть [3D PHONIC],
щоб обрати бажаний звуковий
ефект.
Цей індикатор засвітиться після активації
функції 3D PHONIC.

Якщо гучність диска DVD VIDEO/DVD AUDIO
нижче за гучність з іншого джерела, ви можете
збільшити рівень гучності диска DVD.

■Диск відтворюється

Натисніть [DVD LEVEL].
• Щораз як ви натискаєте [DVD LEVEL],
відображення рівня гучності на панелі
індикації змінюється на “NORMAL”, “MIDDLE”
або “HIGH”.
• Щоб відчувати різницю, обирайте рівень
гучності під час прослуховування реального
звуку.

• “ACTION” підійде для бойовиків, спортивних
та інших активних програм.
• Оберіть “DRAMA”, щоб насолоджуватись
звуковими ефектами, що несуть
розслабляючу та затишну атмосферу.
• Оберіть “THEATER”, щоб передивлятися
фільм немов би у кінотеатрі.
• Оберіть “3D PHONIC OFF”, щоб скасувати
функцію 3D PHONIC (початкові установки).
Примітка
• Якщо чутно шум або спотворюється звук,
оберіть “3D PHONIC OFF”.
• Якщо під час роботи функції К2 активувати
функцію 3D PHONIC, К2 автоматично
вимкнеться, а 3D PHONIC увімкнеться.
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УКРАЇНА

За допомогою двох колонок можна досягти
ефекту, який буде нагадувати об’ємне звучання.

Обрання рівня гучності для
дисків DVD

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

Створення реалістичного
звуку (3D PHONIC)
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів (продовження)

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Функції, унікальні для
дисків DVD AUDIO

Відтворення бонусної групи
На деяких дисках DVD AUDIO може
знаходитись спеціальна група, яку називають
“бонусною групою”. Ви можете користуватись
цією функцією після того як на панелі індикації
засвітиться індикатор “BONUS”.

■Диск відтворюється

1

Введіть ПІН-код (чотири цифри)
за допомогою нумерованих
кнопок.
• Метод отримання ПІН-коду залежить від
диска.

3

Натисніть [ENTER].
• Після того як буде введено вірний ПІНкод, індикатор “BONUS” на панелі
індикації зникне і почнеться відтворення
бонусної групи.
• Якщо введено невірний ПІН-код, знову
спробуйте ввести вірний ПІН-код.

41

На деяких дисках DVD AUDIO можуть бути
зображення, які називають доступними для
перегляду нерухомими зображеннями (B.S.P.).
Ці зображення переглядаються у режимі
перегортання сторінок. Ви можете
використовувати цю функцію після того як на
панелі індикації засвітиться індикатор “B.S.P.”.

■Диск відтворюється

1

Натисніть [PAGE].
• Щораз як ви натискаєте [PAGE], нерухоме
зображення змінюється.
• Ви також можете переходити між
зображеннями за допомогою 5 або /.

], щоб обрати бонусну

• На екрані телевізора та панелі індикації
з’явиться “KEY_ _ _ _”.

2

Доступні для перегляду нерухомі
зображення (B.S.P.)

Декілька раз натисніть [GROUP/
TITLE
групу.

Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 34.

2

Натисніть [ENTER] або трохи
почекайте.

Примітка
• Ви можете користуватись цією функцією за
допомогою горизонтального меню.
(Ознайомтеся зі сторінкою 42.)
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Використання рядка стану та горизонтального меню
Список функцій

Натисніть [ON SCREEN] два
рази.

Приклад: DVD VIDEO на екрані телевізора
Рядок стану

TIME

Обрання
режиму
відображення
часу

Горизонтальне меню

2

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
бажану позицію, та натисніть
[ENTER].
• Для того, щоб вимкнути горизонтальне
меню, натисніть [ON SCREEN].

Інформація, що відображається у
рядку стану
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
Приклад: Рядок стану під час роботи з диском
DVD VIDEO
(DVD VIDEO/DVD AUDIO)
Номер поточного фільму/групи
(DVD VR)
Номер поточної оригінальної
програми (PG)/номер поточного
списку файлів для відтворення (PL)
Стан відтворення*

Режим
повторення

Змінює інформацію про час на
панелі індикації та рядку стану.
Щораз як ви натискаєте [ENTER],
змінюється відображення часу на
горизонтальному меню.
DVD VIDEO/DVD AUDIO (працює
під час відтворення)
TOTAL : Час витрачений на
відтворення поточного
фільму/групи.
T.REM : Час до завершення
поточного фільму/групи.
TIME
: Час витрачений на
відтворення поточного
розділу/доріжки.
REM
: Час до завершення
поточного розділу/доріжки.
DVD VR (працює під час
відтворення)
TOTAL : Час витрачений на
відтворення поточної
оригінальної програми/
списку файлів для
відтворення.
T.REM : Час до завершення
поточної оригінальної
програми/списку файлів
для відтворення.
CD (працює під час відтворення)/
VCD/SVCD
TIME
: Час витрачений на
відтворення поточної доріжки.
REM
: Час до завершення
поточної доріжки.
TOTAL : Час витрачений на
відтворення диска.
T.REM : Час до завершення диска.
Ознайомтеся зі сторінкою 36.
(Щоб дізнатися про режим
повторного відтворення від A до B,
ознайомтеся зі сторінкою 43.)
Ознайомтеся зі сторінкою 43.

Час
(DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR)
Режим стискання звуку
Номер поточного розділу/доріжки
Файл VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
Приклад: Рядок стану під час роботи з диском
CD
Стан відтворення*
Час
Стан режиму
відтворення
(VCD/SVCD/CD)
Номер поточної доріжки
(Файл ASF/DivX/MPEG1/MPEG2)
Стан режиму повторення
Примітка
* Стан відтворення має те ж саме значення, що
і допоміжні позначки на екрані телевізора.
(Ознайомтеся зі сторінкою 30.)

Пошук за часом
DVD VIDEO/DVD VR (пошук
розділу)/DVD AUDIO (пошук
Пошук розділу/ доріжки)
Обрання розділу/доріжки. Введіть
пошук доріжки номер розділу/доріжки за
допомогою нумерованих кнопок і
натисніть [ENTER].
Приклади:
5 : [5]
24 : [2] → [4]
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR/
VCD/SVCD/DivX
Ознайомтеся зі сторінкою 37.
Мова
відтворення
DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR/
SVCD/DivX
Мова субтитрів Ознайомтеся зі сторінкою 37.
DVD VIDEO/DVD AUDIO
Ознайомтеся зі сторінкою 37.
Кут перегляду
DVD AUDIO
Ознайомтеся зі сторінкою 41.
Обрання
сторінки

42

УКРАЇНА

1

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

■Диск/файл відтворюється

Для того, щоб обрати установки для наведених
нижче позицій, натисніть 5 або /, після чого
натисніть [ENTER].
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Використання рядка стану та горизонтального меню (продовження)

Повторне відтворення
заданої частини (повторне
відтворення від А до В)

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

(PBC вимк.)
Ви можете встановити повторне відтворення
бажаної частини, вказавши точку початку (А) і
точку закінчення (В).

Встановлення часу (пошук
за часом)
(PBC вимк.)

■Диск відтворюється

1

■Диск відтворюється

1

Натисніть [ON SCREEN] два
рази.
• З’явиться горизонтальне меню.
(Ознайомтеся зі сторінкою 42.)

2

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
.

3
4

Натисніть [ENTER].
Натисніть 5 або /, щоб обрати
“A-B”.

5

Натисніть [ENTER] на точці
початку частини, яка буде
повторюватися (встановлення
точки A).

Натисніть [ENTER] на точці
закінчення частини, яка буде
повторюватися (встановлення
точки В).
• Позначка на горизонтальному меню
.
• На панелі індикації засвітяться
індикатори “ ” та “A-B”, і почнеться
повторне відтворення частини між
точками А і В.

Скасування повторного
відтворення від А до В
Існує два способи.

• Натисніть 7.
• Оберіть
. (Оберіть
і
натисніть [ENTER] два рази.)
Примітка
• Ви можете використовувати повторне
відтворення від А до В лише у межах одного
фільму або доріжки.
• Ви не можете використовувати повторне
відтворення від А до В під час
запрограмованого, випадкового або
повторного відтворення.
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Натисніть [ON SCREEN] два
рази.
• З’явиться горизонтальне меню.
(Ознайомтеся зі сторінкою 42.)

2

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
.

3

Натисніть [ENTER].

4

Введіть час за допомогою
нумерованих кнопок.

Приклад:
Якщо ви бажаєте почати відтворення диска
DVD VIDEO з позиції у (0 годин) 23 хвилини 45
секунд, введіть за допомогою нумерованих
кнопок [ 0 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ] та [ 5 ].
• Ви можете не вводити хвилини та
секунди.

• Позначка на горизонтальному меню
.

6

Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 34.

• Якщо введено невірні значення натисніть
2, щоб видалити значення, і введіть їх
знову.

5

Натисніть [ENTER].
• Для того, щоб вимкнути горизонтальне
меню, натисніть [ON SCREEN].

Примітка
• Ця функція не працює під час
запрограмованого або випадкового
відтворення.
• З дисками CD ви можете використовувати цю
функцію у будь-який час.
• При роботі з дисками DVD VIDEO пошук за
часом виконується з початку фільму.
• При роботі з дисками DVD AUDIO пошук за
часом виконується з початку відтворюваної
доріжки.
• При роботі з дисками VCD, SVCD та CD
пошук за часом виконується наступним
чином:
- Якщо диск зупинено, пошук за часом
виконується з початку диска.
- Якщо диск відтворюється, пошук за часом
виконується у межах відтворюваної
доріжки.
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Зміна початкових установок на екрані параметрів
Основні функції
■Диск зупинено або не завантажено (на
панелі індикації відображається “NO
DISC”)

Натисніть [SET UP].

УКРАЇНА

1

• На екрані телевізора з’явиться екран
параметрів.

Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

2

Для роботи з екраном
параметрів використовуйте 5,
/, 2, 3 та [ENTER].
• Для роботи з екраном параметрів
використовуйте наведені на екрані
телевізора пояснення.

LANGUAGE
Позиції
MENU
LANGUAGE
AUDIO
LANGUAGE
SUBTITLE
ON SCREEN
LANGUAGE

Зміст
Обрання мови екрана меню для
диска DVD VIDEO.
Обрання мови відтворення для
диска DVD VIDEO.
Обрання мови субтитрів для диска
DVD VIDEO.
Обрання мови екрана параметрів.

Примітка
■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

• Якщо обрана мова не записана на диску/
файлі, відображається оптимальна мова
встановлена для цього диска/файлу.
• Для того, щоб дізнатися про коди мови,
наприклад “AA”, ознайомтеся з розділом
“Коди мов” на сторінці 47.

Примітка
• На широкоформатному телевізорі верхня та
нижня частини екрану параметрів можуть не
відображатися. Настройте розмір зображення
на телевізорі.
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Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

За допомогою екрана параметрів ви можете
змінювати початкові установки головного
пристрою згідно з місцем у якому
використовується головний пристрій.
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Зміна початкових установок на екрані параметрів (продовження)

PICTURE
Позиції

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

MONITOR
TYPE

Зміст (

: початкові установки)

Оберіть спосіб відображення
відповідно до типу вашого телевізора.
4 : 3 PS (автопанорамування) :
Для телевізорів зі звичайним
форматом зображення 4:3. Якщо
подається широкоформатне
зображення, на екрані не
відображаються його ліва та права
частини. (Якщо диск/файл не сумісний
з автопанорамуванням, зображення
подається у форматі конверт.)

4 : 3 LB (конверт) :
Для телевізорів зі звичайним
форматом зображення 4:3. Якщо
подається широкоформатне
зображення, зверху та знизу екрана
з’являються чорні смуги.

16 : 9 NORMAL :
Для широкоформатних телевізорів з
фіксованим форматом зображення у
16:9. Якщо на екран подається
звичайне зображення з форматом 4:3,
на лівій та правій частинах екрана
з’являються чорні смуги.
16:9 AUTO :
Для широкоформатних телевізорів які
автоматично визначають формат
зображення, що подається на екран.
На екран подається звичайне
зображення

На екран подається широкоформатне
зображення
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Позиції
PICTURE
SOURCE

Зміст (

: початкові установки)

Оберіть ту позицію, що відповідає
джерелу відеосигнала.
AUTO :
Тип джерела відеосигнала (відео або
фільм) обирається автоматично.
FILM :
Для перегляду фільму або відео,
записанних з застосуванням технології
прогресивної розгортки.
VIDEO :
Придатне для відтворення відео.

SCREEN
SAVER

Ви можете увімкнути (ON) або
вимкнути (OFF) екранну заставку.
Екранна заставка активується якщо
протягом 5 хвилин з моменту
останнього подання нерухомого
зображення не було виконано жодних
операцій.

FILE TYPE

Якщо на завантаженому диску або
USB-пристрої великої ємності записані
файли різних типів, перед
відтворенням оберіть тип файлу.
AUDIO :
Для файлів MP3/WMA/WAV.
STILL PICTURE :
Для файлів JPEG.
VIDEO :
Для файлів ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.
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AUDIO
: початкові установки)

PCM ONLY :
Пристрій, що працює тільки з лінійною
імпульсно-кодовою модуляцією (linear
PCM).
DOLBY DIGITAL/PCM :
Декодер Dolby Digital або пристрій з
тією же функцією.
STREAM/PCM :
Декодер DTS/Dolby Digital або пристрій
з тією же функцією.

DOWN MIX

Позиції

Зміст (

: початкові установки)

RESUME

Оберіть ON або OFF. (Ознайомтеся зі
сторінкою 30.)

ON
SCREEN
GUIDE

Оберіть ON або OFF. (Ознайомтеся зі
сторінкою 30.)

AV
На даний момент ця позиція не
COMPULINK використовується. (Вона надається
MODE
для використання в майбутньому.)
DivX
Головний пристрій має власний
REGISTRATION регістраційний код. При необхідності
ви можете підтвердити регістраційний
код. Після відтворення диска/файлу з
записаним регістраційним кодом, з
метою охорони авторських прав він
записується зверху регістраційного
коду головного пристрою.

Оберіть сигнал відповідно до
пристрою, підключеного до виводу
[LINE 3 DIGITAL OUT]. Встановіть
“DOWN MIX” тільки якщо для “DIGITAL
AUDIO OUTPUT” встановлено “PCM
ONLY”.
DOLBY SURROUND :
Пристрій з убудованим декодером
Dolby Pro Logic.
STEREO :
Звичайний аудіо пристрій.

D (Dynamic). Виправлення різниці між високою та
RANGE
низькою гучністю під час відтворення з
COMPRESSION низькою гучністю (тільки для дисків
DVD записаних з використанням
технології Dolby Digital).
AUTO :
Фунція D. RANGE COMPRESSION
вмикається автоматично.
ON :
Фунція D. RANGE COMPRESSION
увімкнена завжди.
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УКРАЇНА

Зміст (

Оберіть тип вихідного сигналу
відповідно до пристрою підключеного
до виводу [LINE 3 DIGITAL OUT].
Ознайомтеся з розділом “Список
зв’язків між установками DIGITAL
AUDIO OUTPUT та вихідними
сигналами” на сторінці 47.

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

Позиції
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

OTHERS
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Зміна початкових установок на екрані параметрів (продовження)

Список зв’язків між установками DIGITAL AUDIO OUTPUT та вихідними
сигналами

Допоміжні функції відтворення дисків/файлів

УКРАЇНА

Диск/файл, що відтворюється
48 кГц, 16/20/24-біт linear PCM
DVD VIDEO
96 кГц linear PCM DVD VIDEO
48/96/192 кГц, 16/20/24-біт linear
PCM DVD AUDIO
44,1/88,2/176,4 кГц, 16/20/24-біт
linear PCM DVD AUDIO
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/
DVD AUDIO

STREAM/PCM

Установки DIGITAL AUDIO OUTPUT
DOLBY DIGITAL/PCM

PCM ONLY

48 кГц, 16-біт linear PCM
48 кГц, 16-біт стерео linear PCM
44,1 кГц, 16-біт linear PCM
Потік цифрових даних
DTS

48 кГц, 16-біт linear PCM
48 кГц, 16-біт стерео
linear PCM

Потік цифрових даних DOLBY DIGITAL

44,1 кГц, 16-біт стерео linear PCM
48 кГц, 16-біт linear PCM
Потік цифрових даних
44,1 кГц, 16-біт linear PCM
DTS
32/44,1/48 кГц, 16-біт linear PCM

CD/VCD/SVCD
DTS CD
Файл MP3/WMA/WAV/DivX

Примітка
• Серед дисків DVD VIDEO без захисту авторських прав можуть бути такі, які на вивод [LINE 3 DIGITAL
OUT] подають сигнал у 20- або 24-біт.

Коди мов
Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DZ
EL
EO
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FY
GA

Афар
Абхазська
Афрікаанс
Амхарська
Арабська
Ассамська
Аймара
Азербайджанська
Башкірська
Білоруська
Болгарська
Біхарська
Бісламська
Бенгальська,
Тібетська
Бретонська
Каталанська
Корсиканська
Чешська
Валлійська
Датська
Бхутані
Грецька
Есперанто
Естонська
Баскська
Перська
Фінська
Фіджи
Фарерська
Фрізська
Ірландська

GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
IE
IK
IN
IS
IW
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG

Гаельська
Галісійська
Гуарані
Гуджараті
Хауса
Хінді
Хорватська
Венгерська
Арменська
Інтерлінгва
Інтерлінгве
Інупіак
Індонезійська
Ісландська
Іврит
Ідиш
Яванська
Грузинська
Казахська
Гренландська
Камбоджийська
Каннада
Корейська
Кашмірі
Курдська
Киргизська
Латинська
Лінгала
Лаосська
Литовська
Латишська
Малагасійська

MI
MK
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
RN
RO
RU
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK

Маорі
Македонська
Малаялам
Монгольська
Молдавська
Маратхі
Малайська
Мальтійська
Бірманська
Науруанська
Непальська
Голандська
Норвежська
Оксітанська
(Афан) Оромо
Орія
Пенджабі
Польська
Пашто, Пушту
Португальська
Кечуа
Ретороманська
Кірунді
Румунська
Російська
Кінарауанда
Санскрит
Сіндхі
Сангхо
Сербо-Хорватська
Сингальська
Словакська

SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZU

Словенська
Самоанська
Шона
Сомалі
Албанська
Сербська
Сісваті
Сесото
Сунданська
Шведська
Суахілі
Тамільська
Телугу
Таджикська
Тайська
Тігрін’я
Туркменська
Тагальська
Тсванська
Тонга
Турецька
Тсонго
Татарська
Тві
Українська
Урду
Узбекська
В’єтнамська
Волапюк
Волоф
Кхоса
Йоруба
Зулу
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Відтворення джерел з інших пристроїв
2

Почніть відтворення
підключеного пристрою.

3

Настройте гучність або якість
звуку за вашими уподобаннями.

• Також ознайомтеся з інструкціями
підключеного пристрою.
• Аудіосигнал з пристрою підключеного до
виводу [LINE1 IN] не виводиться через вивод
[LINE1 OUT].
• Аудіосигнал з пристрою підключеного до
виводів [LINE 2 IN] не виводиться через
виводи [LINE 2 OUT].
• Аудіосигнал з пристрою підключеного до
виводу [LINE 3 DIGITAL IN] не виводиться
через вивод [LINE 3 DIGITAL OUT].
• Якщо нема пристрою підключеного до виводу
[LINE 3 DIGITAL IN], або живлення
підключеного пристрою вимкнене, після
обрання “LINE 3 DIGITAL” на панелі індикації
відображається “LINE 3 UNLOCK”.

Обрання коефіцієнту
підсилення сигналу

Відтворення джерел з
інших пристроїв

1

Натисніть [LINE/TV SOUND].
• Щоразу як ви натискаєте [LINE/TV
SOUND], зображення на панелі індикації
змінюється наступним чином.
- “LINE1”, коли обирається пристрій
підключений до виводу [LINE1 IN]
- “LINE2”, коли обирається пристрій
підключений до виводів [LINE 2 IN]
- “LINE3 DIGITAL”, коли обирається
цифровий аудіо пристрій підключений
до виводу [LINE 3 DIGITAL IN]
- “TV SOUND”, коли обирається телевізор
підключений до виводу [AV].

Ви можете обрати коефіціент підсилення
сигналу, що надходить з виводу [LINE1 IN]. Для
нормальної роботи використовуйте початкові
установки. Якщо звук занадто тихий або
голосний, змініть ці установки.

1

Декілька раз натисніть [LINE/TV
SOUND], щоб на панелі індикації
обрати “LINE1”.

2

Натисніть [INPUT LEVEL].
• Щораз як ви натискаєте [INPUT LEVEL],
індикація на панелі змінюється наступним
чином.
“INPUT LEVEL1” : початкові установки
“INPUT LEVEL2”
“INPUT LEVEL3”
• Коефіцієнт підсилення сигналу
зменшується в наступному порядку “INPUT LEVEL1”, “INPUT LEVEL2” та
“INPUT LEVEL3”.

48

Відтворення джерел з інших пристроїв

Примітка

УКРАЇНА

• Ознайомтеся зі сторінкою 16.
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Відтворення джерел з інших пристроїв (продовження)

Обрання рівня вихідного
сигналу

УКРАЇНА

Якщо аудіосигнал подається з виводу [LINE1
OUT] на інший аудіо пристрій, ви можете
обирати рівень гучності.

Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 48.

Використання QP LINK
■Обрано “QP LINK ON”

1

Натисніть [OUTPUT LEVEL].

Підключіть портативний
цифровий аудіоплеєр до виводу
[LINE1 IN] за допомогою аудіокабелю.

• Щораз як ви натискаєте [OUTPUT LEVEL],
індикація на панелі змінюється наступним
чином.

Головний пристрій (вид спереду)

Відтворення джерел з інших пристроїв

“OUTPUT LOW” : початкові установки
“OUTPUT HIGH”
Примітка

Кабель стерео з
міні-штекером
(не у комплекті)

• Ви не можете використовувати цю функцію
якщо у якості джерела обрано пристрій
підключений до виводу [LINE1 IN].

QP LINK
Якщо ви починаєте аналогове відтворення на
портативному цифровому аудіоплеєрі
підключеному до виводу [LINE1 IN], у той час як
головний пристрій вимкнений або обрано інше
джерело, головний пристрій автоматично
вмикається і джерело змінюється на
підключений портативний цифровий
аудіоплеєр. Ця функція називається функцією
швидкого зв’язку з портативним пристроєм (QP
LINK).

Активація QP LINK
Декілька раз натисніть [QP LINK],
щоб обрати “QP LINK ON” на панелі
індикації.
• Для того, щоб деактивувати QP LINK, оберіть
“QP LINK OFF”.
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Вихід

2

Портативний цифровий
аудіоплеєр або інший аудіо
пристрій

Почніть відтворення на
портативному цифровому
аудіоплеєрі.
• Якщо головний пристрій вимкнений, він
автоматично увімкнеться.
• Автоматично обирається джерело з
портативного цифрового аудіоплеєра,
відображається “LINE1” і з’являється
звук.
• Якщо обрано “DISPLAY OFF”, функція QP
LINK не активується. (Ознайомтеся зі
сторінкою 18.)

Примітка
• QP LINK працює якщо відображається
індикатор “QPL”.
• Навіть якщо обрано “QP LINK ON”, індикатор
“QPL” може не засвітитися. Наприклад, після
того як ви завершили етап 2, зупинили
відтворення і обрали у якості джерела інший
пристрій, індикатор “QPL” вимкнеться через
30 секунд. Проте, у цей час ви можете почати
використовувати QP LINK, якщо відключите
стерео кабель і знову підключите його.
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Таймер
Використання таймера
автоматичного вимикання

Натисніть [SLEEP].
• Щораз як ви натискаєте [SLEEP], на панелі
індикації змінюється час (у хвилинах).
Приклад: Таймер автоматичного вимикання
встановлено на 60 хвилин

Таймер

Перемикач
режиму пульта
дистанційного
керування

УКРАЇНА

Після того як закінчується вказаний вами час,
головний пристрій автоматично вимикається.

Нумеровані
кнопки*

За декілька секунд таймер автоматичного
вимикання автоматично встановлюється і
індикація зникає. Індикатор “SLEEP”
залишається увімкненим.
Примітка

* Щоб дізнатися про використання
нумерованих кнопок, ознайомтеся з розділом
“Використання нумерованих кнопок” на
сторінці 14.
■ ВАЖЛИВО
• Пересуньте перемикач режиму
пульта дистанційного керування
на [AUDIO].

• Після встановлення таймера автоматичного
вимикання панель індикації автоматично
гасне.
• Головний пристрій може заряджати USBпристрій великої ємності, якщо його обрано у
якості джерела. Одночасно використовуючи
функцію зарядки та таймер автоматичного
вимикання ви можете заряджати пристрій
поки вас нема вдома.

Зміна часу
Декілька раз натисніть [SLEEP], щоб
знову обрати час.

Підтвердження часу
Після того як таймер автоматичного
вимикання був встановлений, один
раз натисніть [SLEEP].

Скасування таймера
автоматичного вимикання
Декілька раз натисніть [SLEEP],
поки не з’явиться “SLEEP OFF”.
Примітка
• Також, таймер автоматичного вимикання
скасується після вимикання головного
пристрою.
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Таймер (продовження)

4

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
“ONCE” або “WEEKLY”, після
чого натисніть [ENTER].

Спочатку встановіть годинник. (Ознайомтеся
зі сторінкою 15.)

ONCE

1

WEEKLY

Натисніть [CLOCK/TIMER].

5

Таймер відтворення працює
тільки один раз.
Таймер відтворення працює
щотижня або щодня.

Натисніть 2 або 3, щоб обрати
бажаний день тижня, а потім
натисніть [ENTER].

• Щораз як ви натискаєте 2 або 3,
індикація на панелі змінюється наступним
чином.
Обрано “ONCE”

Таймер

УКРАЇНА

Використання таймера
відтворення

Обрано “WEEKLY”
• Якщо ви випадково натиснули [CLOCK/
TIMER] два або більше разів, декілька
раз натисніть [CLOCK/TIMER] поки не
відобразиться наведена зверху індикація.

2
3

Натисніть [CLOCK/TIMER].
Встановіть час початку та час
закінчення за допомогою 2 або
3, після чого натисніть [ENTER].

Приклад:
Встановлення часу початку на 8:45

*1
*2

*1 Таймер відтворення працює щодня.
*2 Таймер відтворення працює з понеділка по
суботу.
*3 Таймер відтворення працює з понеділка по
п’ятницю.

6

7

• Замість 2 або 3 ви можете
використовувати нумеровані кнопки.
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Натисніть 2 або 3, щоб обрати
бажане джерело, та натисніть
[ENTER].
• Якщо на цьому етапі ви обрали “FM” або
“AM”, за допомогою 2, 3 або
нумерованих кнопок оберіть попередньо
заданий номер радіостанції, яку ви
бажаєте слухати, та натисніть [ENTER].

Встановлення часу закінчення на 9:45

• Натисніть 2 або 3, щоб обрати
значення, та встановіть його натиснувши
[ENTER].

*3

Натисніть 2 або 3, щоб
настроїти гучність відтворення,
та натисніть [ENTER].
• Ви можете вказати гучність за допомогою
нумерованих кнопок.
• Установки з’являться на панелі індикації
головного пристрою.
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Про знаходження кнопок пульта дистанційного
керування дізнайтеся на сторінці 50.

8

Натисніть [F AUDIO], щоб
вимкнути головний пристрій.
Цей індикатор засвітиться після
активації таймера відтворення.

Повторна активація таймера
відтворення

1
2

Натисніть [CLOCK/TIMER].
Натисніть [ENTER].

3
• Таймер відтворення спрацює тільки якщо
головний пристрій вимкнений.

УКРАЇНА

• На панелі індикації з’являться поточні
установки таймера відтворення.

Натисніть [F AUDIO], щоб
вимкнути головний пристрій.

• Вимкніть головний пристрій хоча б за 1
хвилину до часу початку, який ви обрали на
етапі 3.
• Під час установки таймера відтворення ви
можете повернутися до попереднього етапу
натиснувши [CANCEL], або ви можете
скасувати установки натиснувши [CLOCK/
TIMER].
• Після початку відтворення гучність поступово
підвищиться до обраного рівня.
• Ви можете створити багато різних установок
відтворення, використовуючи разом таймер
відтворення та установки для
запрограмованого, випадкового та повторного
відтворення. (Ознайомтеся зі сторінкою 3436.)
• Якщо у якості джерела обрано “LINE1”, і ще
обрано “QP LINK ON”, таймер відтворення
активується навіть якщо головний пристрій
увімкнений. (Ознайомтеся зі сторінкою 49.)

Скасування таймера відтворення

1
2

Натисніть [CLOCK/TIMER].

• Якщо кабель живлення головного пристрою
відключено від розетки, або перервано
постачання живлення, установки годинника та
таймера відтворення можуть бути втрачені.
Якщо установки втрачено, знову встановіть
годинник та таймер відтворення.

Підтвердження установок
таймера відтворення

1
2

Натисніть [CLOCK/TIMER].
Натисніть [ENTER].
• Кожна з установок таймера
відображається по черзі, протягом 2
секунд.

Зміна установок таймера
відтворення
Встановіть таймер відтворення
знову, з самого початку.
• Ознайомтеся з етапами 1 - 8 на сторінках 51
та 52.

Натисніть [CANCEL].

Примітка
• Навіть після того як ви скасуєте таймер
відтворення, установки залишаться
збереженими.
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Таймер

Примітка
Примітка
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Примітки стосовно експлуатації

Довідкова інформація

УКРАЇНА

Придатні місця для
розташування головного
пристрою
Для того, щоб зберегти високу якість цієї
системи, та звести до мінімуму потребу в
ремонті не розташовуйте головний пристрій у
наступних місцях:
• У місцях з високою вологістю або значною
кількістю пилу
• На нерівних або хитливих поверхнях
• Поблизу джерела тепла
• Поблизу комп’ютера, флуоресцентного світла
або іншого електричного пристрою
• У маленькій кімнаті з недостатньою вентиляцією
• У місці, де пристрій буде піддаватись впливу
прямого світла сонця
• У місці, де пристрій буде піддаватись впливу
надмірного холоду
• У місці, де пристрій буде піддаватись впливу
сильних вібрацій
• Поблизу телевізора, іншого підсилювача або тюнера
• Поблизу джерела магнитного впливу
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Робоча температура цієї системи становить
від 5°C до 35°C. Використання при
температурах поза межами цього діапазону
може викликати збій або пошкодження
системи.

Конденсат
Нижче наведені умови, при яких існує
можливість того, що ви не зможете відповідним
чином використовувати цю систему внаслідок
утворення конденсату на лінзах головного
пристрою.
• Якщо ви тільки що увімкнули кондиціонер,
щоб зігріти вашу кімнату
• Якщо ви розташували головний пристрій у
місці з високою вологістю
• Якщо ви перенесли головний пристрій з
холодного місця у тепле
Після утворення конденсату залиште головний
пристрій увімкненим і зачекайте приблизно 1
або 2 години, після чого головний пристрій
можна буде використовувати.

Чищення головного
пристрою
Якщо робоча панель стала брудною, протріть її
м’якою та сухою ганчіркою. Якщо робоча панель
стала дуже брудною, протріть її ганчіркою
змоченою у невеликій кількості нейтрального
детергенту, а потім витріть м’якою та сухою
ганчіркою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не протирайте робочу панель
розріджувачами, бензолом або іншими
хімічними речовинами. Не розпилюйте на
робочу панель інсектициди. Вони можуть
знебарвити та пошкодити поверхню.
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Ліцензія та товарний знак
• Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.
“Dolby” та символ з подвійних D є товарними
знаками Dolby Laboratories.
• “DTS” є зареєстрованим товарним знаком
DTS, Inc. а “DTS 2.0 + Digital Out” є товарним
знаком DTS, Inc.
• У цій продукції використовується технологія
захисту авторських прав, яка захищена
патентними формулами певних патентів США
та інших прав на інтелектуальну власність,
якими володіє корпорація Macrovision та інші
власники прав. Використання цієї технології
захисту авторських прав має бути дозволено
корпорацією Macrovision, і, якщо корпорація
Macrovision не дозволила інакше,
призначається для використання вдома та
інших форм використання з обмеженим
переглядом. Копіювання або розбирання
пристрою заборонене.
• Логотип DVD є зареєстрованим товарним
знаком DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• DivX, DivX Ultra Certified і пов’язані з ними
логотипи є товарними знаками DivX, Inc. і
використовуються за ліцензією.
• Продукція Official DivX® Ultra Certified
• Відтворення усіх версій відео DivX® (включно
з DivX® 6), і покращене відтворення медіафайлів DivX® та файлів медіа-формату DivX®
• Microsoft і Windows Media є
зареєестрованими товарними знаками або
товарними знаками корпорації Microsoft у
Сполучених Штатах Америки та/або в інших
країнах.
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Установка системи
• Оберіть рівне, сухе та не дуже гаряче або
холодне місце, з температурою у межах від
5°C до 35°C.
• Залишіть достатню відстань між системою та
телевізором.
• Не використовуйте систему у місці де існують
вібрації.
Кабель живлення
• Не торкайтеся кабелю живлення мокрими
руками!
• Весь час поки кабель живлення підключений
до розетки витрачається невелика кількість
енергії.
• Якщо ви виймаєте кабель живлення з
розетки, тягніть за вилку, а не за кабель
живлення.
Запобігання збоїв у системі
• Всередині немає деталей, які могли би бути
відремонтовані користувачем. Якщо з
пристроєм щось трапилося вийміть кабель
живлення з розетки і зверніться до вашого
ділера.
• Не вставляйте у систему будь-які металеві
предмети.
Примітка стосовно авторських прав
Перед тим як проводити запис з дисків CD,
перевірте законодавство про авторські права у
вашій країні. Запис захищених авторськими
правами матеріалів може привести до
порушення законів про авторські права.

Уникайте вологи, води та пилу
Не встановлюйте систему у вологих або
запилених місцях.
Уникайте високих температур
Не піддавайте систему впливу прямого
сонячного світла, та не встановлюйте її поблизу
обігрівального устаткування.
Якщо вас нема вдома
Якщо ви подорожуєте, або за будь-яких інших
обставин відсутні протягом довгого часу,
відключіть кабель живлення від розетки.
Не блокуйте вентиляційні отвори
Блокування вентиляційних отворів може
пошкодити систему.
Догляд за корпусом
Під час чищення системи використовуйте м’яку
ганчірку та додержуйтесь інструкцій з
використання ганчірок змочених у хімічних
речовинах. Не використовуйте бензол,
розріджувачі або інші органічні розчинники
включно з дезінфікуючими засобами. Вони
можуть викликати деформацію або
знебарвлення.
Якщо всередину системи потрапила вода
Вимкніть систему та відключіть кабель
живлення від розетки, після чого зателефонуйте
до магазина, де ви її купували. Використання
системи у таких умовах може викликати пожежу
або враження електричним струмом.
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УКРАЇНА

Важливі попередження

Заходи безпеки

Довідкова інформація

Примітки стосовно догляду
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Примітки стосовно дисків/файлів
Типи дисків/файлів, що можуть бути відтворені
Диски, що можуть бути відтворені *1

DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD, CD,
CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R, +RW

Довідкова інформація

УКРАЇНА

Файли, що можуть бути відтворені з диска *1
Файли, що можуть бути відтворені з USBпристрою великої ємності *2
• Деякі з перелічених вище файлів можуть не
відтворюватися.
*1 Перед відтворенням диски мають бути
“закриті”.
*2 Ця система може не розпізнати деякі з USBпристроїв великої ємності. Ця система не
може відтворювати файли з об’ємом вище 2
гігабайт та файли з швидкістю передачі вище
2 Мбіт/сек.
*3 DVD VR означає диск DVD-R/DVD-RW
записаний у форматі Video Recording (VR).
4
Диск
CD-R/CD-RW, записаний у форматі
*
декількох сеансів (до 20 сеансів),
відтворюється.
*5 Диск DVD-R, записаний у форматі multiborder, також відтворюється (окрім
двошарових дисків).
*6 Для того, щоб відтворювалися записані на
диску DVD-R/DVD-RW файли, він має бути
форматованим з використанням технології
UDF Bridge.
Можна відтворювати “закриті” диски +R/+RW
(тільки формат DVD Video). Після того як
завантажено диск +R/+RW, на панелі індикації
починає світитися “DVD”.
Деякі диски не відтворюються внаслідок своїх
характеристик, умов запису, та пошкоджень або
плям на дисках.
З наведених дисків можна відтворювати лише
звук:
MIX-MODE CD
CD-G
CD-EXTRA
CD TEXT
Ця система спроектована для використання зі
стандартом PAL, проте ви можете також
відтворювати диски записані у форматі NTSC.
Якщо ви відтворюєте диск записаний у форматі
NTSC, зображення на головному пристрої,
підключеному до телевізора за допомогою
кабелю компонентного відеосигналу, може бути
деформованим. Для того, щоб запобігти
деформуванню зображення, використовуйте
кабель SCART. (Ознайомтеся з підключенням
кабелю SCART на сторінці 9.)
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MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2

Код регіону для дисків DVD VIDEO
Плеєри та диски DVD VIDEO мають свої власні
кодові номера регіонів. Ця система може
відтворювати диски DVD VIDEO, якщо їх кодові
номера регіонів включають код регіону системи,
вказаний на задній панелі.
Приклади:

Якщо завантажено диск DVD VIDEO з
невідповідним кодовим номером регіону,
відтворення не почнеться.
• При роботі з деякими дисками DVD VIDEO,
DVD AUDIO, VCD, SVCD або файлами DivX
ця операція може відрізнятися від того, як
вона описана у цих інструкціях. Це є
наслідком програмування та структури
дисків/файлів, а не збоєм цієї системи.

• Наступні диски не можуть бути відтворені:
• DVD-ROM (окрім форматів MP3/WMA/JPEG/
ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVD-RAM, CDROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD і т.д.
• Відтворення цих дисків викликає шум і може
пошкодити колонки.
• Пошкоджені диски та диски незвичайної
форми (окрім дисків з діаметром у 12 або 8
см) не відтворюються.
• JVC не гарантує роботу та якість звуку дисків
не дозволених стандартом CD-DA
(специфікація дисків CD).
Перед відтворенням перевірте позначки та
написи на упаковці диска, щоб переконатись
у тому, що диск відповідає цій специфікації
дисків CD.

Диски/файли MP3/WMA/WAV/
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2,
що не можуть бути відтворені
• Диски CD, записані у форматі ISO 9660,
можуть бути відтворені (окрім дисків CD,
записаних у форматі “пакетний запис”
(формат UDF).
• Файли з поширеннями “.mp3”, “.wma”, “.wav”,
“.jpg”, “.jpeg”, “.asf”, “.divx”, “.div”, “.avi”, “.mpg”,
“.mpeg” або “.mod” (поширення зі змішаним
регістром також прийнятні) можуть бути
відтворені.

Примітки стосовно дисків/файлів
MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF
• У залежності від умов запису або
властивостей диск може не відтворюватись,
або читання диска може зайняти багато часу.
• Потрібний на читання час залежить від
кількості записаних на диску груп або доріжок
(файлів).
• Якщо у назві файла MP3/WMA/WAV/JPEG/
ASF використовуються не тільки однобайтові
буквено-цифрові символи, назва доріжки/
файла буде відображатися неправильно.
• Порядок доріжок/груп, що відображаються на
екрані меню MP3/WMA/WAV, та порядок
файлів/груп, що відображаються на екрані
меню JPEG, може відрізнятися від порядку
файлів/папок, що відображаються на екрані
комп’ютера.
• Відтворення файлу MP3/WMA, який містить
нерухоме зображення, може зайняти багато
часу. Поки не почнеться відтворення, час
витрачений на відтворення не
відображається. Відображення часу
витраченого на відтворення може бути
неправильним.

• Для відтворення файлів MP3/WMA
рекомендується використовувати диск з
частотою дискретизації 44,1 кГц та швидкістю
передачі 128 кбіт/с.
• Ця система не сумісна з файлами MP3i або
MP3PRO.
• Ця система може відтворювати файли JPEG
базового формату (baseline), окрім
монохромних файлів JPEG.
• Ця система може відтворювати JPEG-дані
сфотографовані цифровою камерою, яка
відповідає стандартам DCF (Правило
проектування файлової системи камери).
Якщо в камері використовуються такі функції
як функція автоматичного обертання, дані
можуть вже не відповідати стандарту DCF і
зображення може не відображатися.
• Якщо дані були оброблені, відредаговані або
відновлені за допомогою комп’ютерної
програми редагування зображень, вони
можуть вже не відображатися.
• Ця система не може відтворювати анімаційні
зображення, такі як файли MOTION JPEG,
нерухомі зображення не формату JPEG (TIFF
і т.д.), та відеодані зі звуком.
• Для перегляду файлів JPEG рекомендується
використовувати формат 640 х 480 пікселей.
Якщо файл був записаний у форматі, що
перевищує 640 х 480 пікселей, його
відображення може зайняти багато часу.
Зображення формату 8 192 x 7 680 пікселей
не можуть бути відображені.
• Система підтримує файли ASF записані зі
швидкістю передачі до 384 кбіт/с, та з
використанням аудіо кодера/декодера G.726.
• Рекомендуються файли WAV з частотою
дискретизації 44,1 кГц та швидкістю передачі
при квантуванні 16 біт.
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Диски, що не можуть бути
відтворені

УКРАЇНА

EX-A3[EE]UK-10.fm Page 56 Thursday, March 15, 2007 2:05 PM

EX-A3[EE]UK.book Page 57 Wednesday, February 14, 2007 5:15 PM

Примітки стосовно дисків/файлів (продовження)

Довідкова інформація

УКРАЇНА

Примітки стосовно дисків/файлів
у форматі DivX
• Система підтримує формати DivX 5.x, 4.x та
3.11.
• Система підтримує файли формату DivX з
форматом зображення 720 х 480 пікселей або
менше (30 кадр/с) і 720 х 576 пікселей або
менше (25 кадр/с).
• Аудіопотоки повинні відповідати форматам
MPEG1 Audio Layer-2, MPEG Audio Layer-3
(MP3) або Dolby Digital.
• Система не підтримує GMC (глобальна
компресія рухів).
• Файли кодовані у режимі черезрядкової
розгортки можуть відтворюватися
неправильно.
• Відтворення файлу у форматі DivX може
зайняти багато часу. До початку відтворення
час витрачений на відтворення не
відображається. Також, відображення часу
витраченого на відтворення може бути
неправильним.

Примітки стосовно дисків/файлів
MPEG1/MPEG2
• Структура потоку дисків та файлів MPEG1/
MPEG2 повинна відповідати системному/
програмному потоку MPEG.
• Рекомендується використовувати найвищий
формат зображення 720 x 576 пікселей (25
кадр/с)/720 x 480 пікселей (30 кадр/с).
• Ця система також підтримує формати
зображення 352 x 576/480 x 576/352 x 288
пікселей (25 кадр/с) та 352 x 480/480 x 480/
352 x 240 пікселей (30 кадр/с).
• Профіль та рівень повинні бути MP@ML
(основний профіль при основному рівні)/
SP@ML (простий профіль при основному
рівні)/MP@LL (основний профіль при
низькому рівні).
• Аудіопотоки повинні відповідати MPEG1
Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 або Dolby
Digital (тільки файли MPEG2).

Застереження про відтворення
дисків у форматі DualDisc
Не-DVD бік диска DualDisc не відповідає
стандарту “цифрового аудіозапису на компактдисках” (Compact Disc Digital Audio). Тому неDVD бік диска DualDisc не рекомендується
використовувати на цьому пристрої.
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Примітки стосовно файлів
записаних на підключеному USBпристрої великої ємності
• Ця система сумісна з USB 2.0 Full-Speed.
• Ця система може не відтворювати деякі
файли та працювати з деякими USBпристроями великої ємності.
• Ця система не підтримує DRM (цифрове
керування правами).
• Ця система не розпізнає USB-пристрої
великої ємності з номінальною потужністю
вище 5В/500мА.
• При підключенні USB-пристрою великої
ємності звертайтеся до цих інструкцій.
• При підключенні USB-пристрою великої
ємності за допомогою USB-кабелю, довжина
кабелю не повинна перевищувати 1 м.
• Підключайте USB-пристрій великої ємності
прямо до головного пристрою, а не через
USB-концентратор.
• Після зупинення відтворення або вимикання
цієї системи відключіть USB-пристрій великої
ємності.
• Головний пристрій може заряджати USBпристрій великої ємності якщо його обрано у
якості джерела.
• Ви не можете використовувати цю систему
для запису будь-яких звуків на USB-пристрій
великої ємності.
• Під час підключення або відключення USBпристрою великої ємності завжди
встановлюйте гучність на мінімум.
• JVC не несе жодної відповідальності за
втрату даних на USB-пристрої великої
ємності під час використання цієї системи.
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Ієрархія даних

Фільм 1/Оригінальна програма 1/
Фільм 2/Оригінальна
Список файлів 1
програма 2/Список файлів 2

• Не використовуйте диски нестандартної
форми, що знаходяться у продажу (подібні до
серця, квітки або кредитної картки і т.д.), тому
що це може викликати пошкодження системи.
• Не використовуйте диски з плівкою, стікерами
або наклейками, тому що це може пошкодити
систему.
• Не згинайте диск.
Етикетка

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 1 Розділ 2
DVD AUDIO
Диск DVD AUDIO складається з “груп”, кожна з
яких може бути поділена на “доріжки”.
На деяких дисках бувають “бонусні групи”, для
відтворення яких потрібен пароль.
(Ознайомтеся зі сторінкою 41.)
Група 1
Доріжка 1

Доріжка 2

Група 2
Доріжка 3

Доріжка 1

Доріжка 2

VCD/SVCD/CD
Диск VCD/SVCD/CD складається з “доріжок”.
Взагалі, кожна доріжка має свій власний номер.
(На деяких дисках кожна доріжка може
поділятися далі на індекси.)
Доріжка 1

Доріжка 2

Доріжка 3

Доріжка 4

Доріжка 5

Файли MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/
MPEG1/MPEG2
Аудіо, нерухомі зображення та відео
записуються на диск або USB-пристрій великої
ємності як доріжки/файли. Доріжки/файли
зазвичай групуються всередині папки. Папки
можуть також містити інші папки, створюючи
таким чином ієрархічні шари папок.
Ця система спрощує ієрархічну структуру
файлів і працює з папками як з “групами”.
До 99 груп

Довідкова інформація

DVD VIDEO/DVD VR
Диск DVD VIDEO складається з “фільмів”, кожен
з яких може бути поділений на “розділи”.
Диск DVD VR складається з “оригінальних
програм” або “списків файлів для відтворення”,
кожен з яких може бути поділений на “розділи”.

Стікер

Наклейка

Чищення дисків
Робоча поверхня

Протирайте диск
м’якою ганчіркою з
центра назовні.

Велика кількість
подряпин на якійсь
частині диска може
викликати зникання
звуку.

• Ніколи не використовуйте розріджувачі,
бензол, засоби для чистки аналогових
записів, або інші хімічні речовини.

.

Група 1

УКРАЇНА

Догляд за дисками

Група 2

Доріжка 1 / Доріжка 2 / Група 3 Група 4 Група 5
Файл 1
Файл 2
До 150 файлів
Ця система розпізнає до 4 000 доріжок/файлів на
диску. Також, ця система може розпізнавати до
150 доріжок/файлів у групі і до 99 груп на диску.
Внаслідок того, що система ігнорує доріжки/файли
з номерами вище 150, та групи з номерами вище
99, вони не можуть бути відтворені.
Якщо на диску окрім файлів MP3/WMA/WAV/
JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 присутні якісь
інші типи файлів, вони також враховуються при
підрахуванні загальної кількості файлів.

58

EX-A3[EE]UK.book Page 59 Wednesday, February 14, 2007 5:15 PM

Усунення несправностей
■Загальні

Довідкова інформація

УКРАЇНА

Проблема

Можлива причина

Можливе вирішення

Не вмикається
живлення.

Кабель живлення не
підключений до розетки.

Правильно підключіть кабель
живлення.

Жодна з кнопок не
працює.

Деякі з операцій заборонені.

Це не збій.

Не працює пульт
дистанційного
керування.

Низький заряд батарейок.

Замініть батарейки.

13
–
5

Ви не можете керувати Перемикач режиму пульта
Пересуньте перемикач режиму
головним пристроєм за дистанційного керування
пульта дистанційного керування
допомогою пульта
знаходиться у положенні [TV]. на [AUDIO].
дистанційного
керування.
Чується шум.

Посилання
на сторінку

14

Головний пристрій
знаходиться близько до
телевізора, комп’ютера або
іншого електричного
пристрою.

Пересуньте головний пристрій
подалі від телевізора,
комп’ютера або іншого
електричного пристрою.

Несподівано
починається
відтворення.

Може працює функція QP
LINK. Це не збій.

Оберіть “QP LINK OFF”.

Відсутнє зображення.

Неправильне підключення.

Правильно підключіть всі кабелі.

9

Зображення
деформоване.

Між головним пристроєм та
телевізором підключений
касетний відеомагнитофон.

Пікдлючіть головний пристрій
прямо до телевізора.

9

Обрано невідповідний тип
відеосигналу.

Оберіть тип відеосигналу
відповідно до типу вашого
телевізора.

49

Ненормальний розмір
екрана.

Обрано невідповідний розмір Оберіть спосіб відображення
екрана.
відповідно до типу вашого
телевізора.

Екран телевізора стає
темним.

Активована екранна заставка. Натисніть будь-яку кнопку.

Звук не відтворюється. Неправильно підключені
колонки.

53

Правильно підключіть колонки.

10

45
–
8

Підключені навушники.

Відключіть штекер навушників.

39

Звук вимкнено.

Відновіть звук.

16

Якщо на панелі індикації
відображається “NO AUDIO”,
цей диск може бути
незаконною копією.

Перевірте диск у магазині, де ви
його придбали.

–

Звук слабий і його ледь Низький рівень гучності
Оберіть рівень гучності.
чутно.
диска. (тільки для дисків DVD
VIDEO/DVD AUDIO)

40

Спотворений звук.

Занадто висока гучність.

Знизьте гучність.

16

Радіопередача
переривається шумом.

Неправильно підключені
антени.

Правильно підключіть антени.

Радіопередача не
може бути отримана.

59
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■Для завантаженого диска

Диск не відтворюється. Якщо на екрані телевізора
з’являється “REGION CODE
ERROR!”, кодовий номер
регіону цього диска не
сумісний з цією системою.
(тільки для дисків DVD
VIDEO)

Можливе вирішення

Посилання
на сторінку

Перевірте, чи сумісний кодовий
номер регіону з цією системою.
55

Якщо на екрані телевізора
Перевірте, чи можна на цій
з’являється “CANNOT PLAY
системі відтворювати диски
THIS DISC”, цей диск не може цього типу.
бути відтворений на цій
системі.

55

Диск покладено не тим боком. Покладіть диск у лоток для
диска так, щоб друкована
поверхня була зверху.

24

На линзах сконденсувалася
волога.

Залиште головний пристрій
увімкненим і зачекайте
приблизно 1 або 2 години, після
чого головний пристрій можна
буде використовувати.

53

Вам не вдається
змінити мову
відтворення/мову
субтитрів/кут
перегляду.

Диск/файл не містить різні
мови перегляду/мови
субтитрів/кути перегляду.

Якщо на диск записано лише
одну мову відтворення/мову
субтитрів/кут перегляду, ви не
можете змінювати цю установку.

Не відображаються
субтитри.

Диск/файл не містить
субтитрів.

Якщо субтитри не записані на
диск/файл, ви не можете їх
відображати.

Ви не обрали мову субтитрів. Оберіть мову субтитрів.

37

На панелі індикації
відображається “LR
ONLY”. (тільки для
дисків DVD AUDIO)

Якщо ви відтворюєте доріжку Це не збій.
із забороною змішування
каналів і з багатоканальним
звуком, звуки лівого та
правого каналів будуть
відтворюватися без змін.

–

Якесь місце на диску
не відтворюється.

Диск подряпаний або
брудний.

Почистіть або замініть диск.

58

Не відтворюється
файл MP3, WMA, WAV,
JPEG, ASF, DivX,
MPEG1 або MPEG2.

На завантаженому диску
можуть бути файли різних
типів (MP3, WMA, WAV, JPEG,
ASF, DivX, MPEG1 або
MPEG2).

Оберіть “FILE TYPE”. Ви можете
відтворювати файли тільки тих
типів, які ви обрали у “FILE
TYPE”.
Якщо головний пристрій
прочитав файл до того як ви
встановили “FILE TYPE”, змініть
“FILE TYPE” на бажаний тип
файлу та знову завантажте диск.

45

Вивантаження диска
заблоковано.

Розблокуйте вивантаження
диска.

18

Диск не
вивантажується.

УКРАЇНА

Можлива причина

Довідкова інформація

Проблема

37

37
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Усунення несправностей (продовження)
■Для підключеного USB-пристрою великої ємності

Довідкова інформація

УКРАЇНА

Проблема
Не відтворюються
файли на USBпристрої великої
ємності.

Можлива причина

Якщо на екрані телевізора
з’являється “CANNOT PLAY
THIS DEVICE”, файли на
USB-пристрої великої ємності
не можуть бути відтворені.
Не відтворюється
На підключеному USBфайл MP3, WMA, WAV, пристрої великої ємності
JPEG, ASF, DivX,
можуть бути файли різних
MPEG1 або MPEG2.
типів (MP3, WMA, WAV, JPEG,
ASF, DivX, MPEG1 або
MPEG2).

Можливе вирішення
Перевірте, чи можуть бути
відтворені типи файлів
записаних на USB-пристрої
великої ємності.
Оберіть “FILE TYPE”. Ви можете
відтворювати файли тільки тих
типів, які ви обрали у “FILE
TYPE”.
Якщо головний пристрій
прочитав файл до того як ви
встановили “FILE TYPE”, змініть
“FILE TYPE” на бажаний тип
файлу, а потім відключіть і знову
підключіть USB-пристрій великої
ємності.

Посилання
на сторінку

55

45

Якщо, не зважаючи на наведені вище “можливі вирішення”, ця система не працює відповідним
чином
Багато функцій цієї системи керуються мікропроцесорами, які можна перезавантажити відключенням
живлення. Якщо якась кнопка при натисканні не працює нормально, відключіть кабель живлення від
розетки, трохи почекайте і знову підключіть його.
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Тюнер
FM-частота:
AM-частота:

87,50 МГц – 108,00 МГц
522 кГц – 1 629 кГц

Виводи (спереду головного пристрою)
• Вивод цифрового входу USB x 1
• Вивод аналогового входу x 1
Стерео міні-джек
• Вивод аналогового виходу x 1
Стерео міні-джек
• Вивод аудіо виходу для навушників x 1
Імпеданс: 16 Ω – 1 кΩ
Виводи (ззаду головного пристрою)
• Виводи виходу компонентного відеосигналу
(3) x 1
Y: 1,0 Vp-p, негативна синхронізація, 75 Ω
термінований
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω термінований
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω термінований
• Вивод аудіо виходу для низькочастотної
колонки x 1
500 мВ/10 кΩ
• Вивод SCART x 1
• Вивод цифрового оптичного виходу x 1
від –23 дБ(мВт) до –15 дБ(мВт)
• Вивод цифрового оптичного входу x 1
від –23 дБ(мВт) до –15 дБ(мВт)
• Вивод AV COMPU LINK x 1 (для використання
в майбутньому)
• Виводи аудіовиходу (2) x 1
500 мВ/47 кΩ
• Виводи аудіовходу (2) x 1
500 мВ/47 кΩ
• Вивод FM-антени x 1
• Вивод AM-антени x 1
• Виводи аудіовиходу на колонки (2) x 2
Вихідна потужність: 80 Вт (40 Вт + 40 Вт) при 4 Ω
(1 кГц/коефіціент нелінійних
спотворень 10 %)
Імпеданс: 4 Ω – 16 Ω

Загальні характеристики
Джерело живлення:розетка 230 В
, 50 Гц
Споживча потужність (під час роботи):28 Вт
Споживча потужність (у режимі очікування):
1,0 Вт
Розміри (Ш x В x Г): 245,6 мм x 103,8 мм x 283 мм
(включно з виступаючими
частинами)
Вага:
3,8 кг

Колонка (SP-EXA3)
Тип:

1-виходний з
віддзеркаленням басів
Магнитно-щитового типу
Динамік колонки: дерев’яний конус 8,5 см
Припустима вхідна потужність:40 Вт
Імпеданс:
4Ω
Частотний діапазон:55 Гц – 20 кГц
Рівень звукового тиску:83 дБ/Вт м
Розміри (Ш x В x Г): 120 мм x 161 мм x 266,5 мм
(включно з виступаючими
частинами)
Вага (1 колонка): 1,8 кг
•

Конструкція та технічні характеристики можуть
бути змінені без попереднього повідомлення.

Приналежності у комплекті
Пульт дистанційного керування x 1
Батарейки x 2
FM-антена x 1
Рамкова AM-антена x 1
Кабелі колонок x 2

USB
Сумісність з USB 2.0 Full-Speed
Сумісні пристрої: USB-пристрій великої ємності
Сумісна файлова система: FAT16, FAT32
Вихідна потужність USB: Макс. 5 В/500 мА
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