
Petunjuk Pengoperasian

Terima kasih telah membeli produk ini.
Untuk kinerja dan keamanan optimal, silahkan membaca buku petunjuk pengoperasian ini dengan terliti.
Simpan buku ini untuk referensi di masa mendatang.



Tindakan Keselamatan dan
tindakan darurat

PERHATIAN

Unit
· Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan

produk
- Jangan sampai unit terkena air hujan, embun, tetesan/percikan

air.
- Jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas diatas unit.
- Gunakan aksesoris yang disarankan.
- Jangan menutupi unit dengan penutup
- Jangan memperbaiki unit sendiri. Lakukan perbaikan hanya

pada teknisi yang berpengalaman.
- Jangan menjatuhkan benda metal kedalam unit.
- Jangan meletakkan benda berat diatas unit

Kabel Daya AC
· Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan

- Pastikan tegangan yang digunakan sesuai dengan tegangan
yang tertera pada unit.

- Masukan steker daya dengan benar ke stop kontak.
- Jangan menarik, memuntir atau meletakkan benda berat di

atas kabel.
- Jangan memegang kabel dengan kondisi tangan basah
- Pegang steker saat mencabut dari stop kontak
- Jangan menggunakan steker atau stop kontak yang rusak.

· Pasang unit di tempat dimana kabel daya AC dapat segera dicabut
jika tiba-tiba terjadi masalah.

Kartu memori SD
· Jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk mencegah resiko tertelan

PERINGATAN

Unit
· Unit ini menggunakan laser. Penggunaan kontrol atau pengaturan

atau melakukan prosedur selain dari ditulis dalam buku ini dapat
mengakibatkan resiko pancaran radiasi.

· Jangan meletakkan sumber api seperti lilin menyala dekat unit
ini.

· Unit ini dapat mengalami gangguan yang disebabkan
penggunaan telepon selular. Jika terjadi gangguan jauhkan
jarak penggunaan telepon genggam.

· Unit ini hanya untuk digunakan pada iklim tropis

Penempatan
· Tempatkan unit pada permukaan yang datar
· Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik atau

kerusakan produk,
- Jangan memasang atau meletakkan unit dalam rak buku,

lemari kabinet atau tempat yang tertutup lainnya. Pastikan
unit mendapat ventilasi yang cukup.

- Jangan menutup ventilasi unit dengan surat kabar, taplak
meja, korden atau benda sejenis lainnya.

- Jangan sampai unit terkena pancaran sinar matahari
langsung, suhu tinggi, kelembaban tinggi serta getaran yang
berlebihan.

Baterai
· Bahaya ledakan dapat terjadi jika pemasangan baterai tidak

tepat. Ganti baterai dengan baterai yang disarankan pabrik.
· Kesalahan penanganan baterai dapat menyebabkan kebocoran

elektrik dan menyebabkan bahaya kebakaran.
- Jangan menggabungkan penggunaan baterai lama dan

baru dalam waktu bersamaan.
- Jangan memanaskan atau melempar baterai ke api.
- Jangan meninggalkan baterai dalam mobil yang terkena

pancaran sinar matahari langsung dalam waktu lama dalam
kondisi pintu atau kaca tertutup.

- Jangan memotong atau menggores sirkuit
- Jangan melakukan pengisian pada betarai alkaline atau

mangan
- Jangan menggunakan baterai jika kulit baterai terkelupas.
- Keluarkan baterai jika anda tidak menggunakan remote

control dalam waktu lama. Simpan di tempat yang gelap
dan sejuk.

· Hubungi otoritas lokal atau dealer saat anda membuang baterai
untuk mendapatkan informasi cara pembuangan baterai yang
benar.
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Aksesoris Penanganan Unit dan Media
Periksa aksesoris yang tersedia sebelum menggunakan unit ini.

1 Remote control
(N2QAYB000579)

2 Baterai untuk remote control
1 Kabel Audio/Video
2 Kabel daya AC*
1 Kabel HDMI

* Lihat halaman 27 untuk informasi.

· Nomor produk yang ada pada buku petunjuk ini adalah untuk
penggunaan per Januari 2012. Nomor ini dapat berubah sewaktu-
waktu.

· Jangan menggunakan kabel daya AC pada perangkat lain.

Menggunakan remote control
Masukkan baterai dalam remote control dengan menyesuaikan
arah kutub baterai (+ dan -).

Arahkan remote control pada sensor sinyal remote control pada
unit ini. (7).

(Baterai Alkalin atau mangan)

Bersihkan unit dengan kain kering yang
lembut

Bersihkan lensa menggunakan
pembersih lensa

Membersihkan disc

Untuk membuang atau memindah-
tangankan unit

Perhatian untuk penanganan disc

· Jangan menggunakan alkohol, pembersih cat atau bensin
untuk membersihkan unit

· Sebelum menggunakan kain yang terbuat dari bahan kimia,
baca petunjuk penggunaan pada kain.

Pembersih lensa : RP-CL720AE
· Pembersih lensa ini mungkin tidak dijual pada negara-

negara tertentu.
· Pembersih lensa ini dijual khusus untuk DIGA, tetapi dapat

juga digunakan pada unit ini.

BENAR SALAH

Lap dengan kain basah kemudian keringkan

· Pegang disc pada bagian tepi untuk mencegah permukaan
disc tergores atau terkena cap jari anda.

· Jangan memasang label atau stiker pada disc.
· Jangan menggunakan spray pembersih, bensin, thinner, cairan

anti elektrik atau larutan lainnya.
· Jangan menggunakan disc-disc berikut :

- Disc yang terkena lem dari bekas sticker atau label yang
dilepas (disc sewaan dll).

- Disc yang benar-benar berkerut atau pecah.
- Disc dengan bentuk tidak biasa, seperti berbentuk hati dll.

Unit ini dapat menyimpan informasi penyetelan pengguna dalam
unit. Jika anda tidak lagi menggunakan unit baik dibuang atau
dipindahtangankan, lakukan prosedur untuk mengembalikan
penyetelan ke penyetelan standar pabrik untuk mengembalikan
semua penyetelan ke standar dan menghapus semua penyetelan
pengguna. ( 32, ìUntuk mengembalikan semua penyetelan ke
setelan standar pabrikî).
· Rekaman pengoperasian mungkin tersimpan dalam memori

unit.



Media yang dapat dimainkan
Perangkat Tanda disc Jenis perangkat Format konten*

*  Lihat halaman 6 dan 39 untuk informasi pada jenis konten yang dapat dimainkan

Kartu Memori SD (dari 8 MB sampai 2 GB)

Kartu Memori SDHC (dari 4 GB sampai 32 GB)

Kartu Memori SDXC (dari 48 GB, 64 GB)

(Kompatibel baik jenis mini dan micro)

Perangkat USB

(Sampai dengan 2 TB)



Disc yang tidak dapat dimainkan unit

Informasi pengaturan area

· Unit tidak menjamin koneksi pada semua jenis perangkat
USB.

· Unit ini tidak mendukung pengisian baterai perangkat USB.
· Mendukung sistem file FAT 12, FAT 16 dan FAT 32.
· Unit ini mendukung USB 2.0 High Speed.
· Unit ini dapat mendukung HDD berformat FAT32.

Beberapa jenis HDD memerlukan penggunakan suplai daya
eksternal.

· Unit mungkin tidak dapat memainkan media diatas dalam
beberapa kondisi karena jenis media, kondisi perekaman,
cara perekaman dan cara pembuatan file.

· Prosedur disc dapat mengontrol cara memainkan disc,
sehingga anda mungkin tidak selalu dapat mengontrol
playback seperti diuraikan dalam petunjuk ini. Baca petunjuk
pada disc dengan teliti.

Unit ini memainkan BD-video yang bertanda label berisi kode
area ìAî.

Unit ini memainkan DVD-video yang bertanda label berisi kode
area ì3î atau ìALLî.

Contoh :

Contoh :

· Kartu memori miniSD, Kartu memori
microSD, Kartu memori microSDHC dan
Kartu memori microSDXC dapat digunakan,
tetapi harus menggunakan adaptor kartu.
Biasanya adaptor tersebut tersedia pada
kartu tertentu atau harus dibeli sendiri.

· Untuk melindungi konten kartu memori,
gerakkan tav pencegah perekam (pada kartu
memori SD) ke posisi ìLOCKî.

· Unit ini kompatibel dengan Kartu Memori
SD yang memenuhi spesifikasi kartu memori
format SD FAT12 dan FAT 16. sebagaimana Kartu Memori
SDHC dalam format FAT32 (Tidak mendukung nama file
yang panjang) dan Kartu Memori SDXC dalam exFAT.

· Jika kartu memori SD digunakan pada komputer atau
perangkat yang tidak kompatibel, konetn rekaman dapat
terhapus karena kartu memori terformat.

· Memori yang dapat digunakan lebih kecil dari kapasitas
kartu.

Kartu Memori SD

Perangkat USB

Finalisasi
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL dam CD-R/RW yaang direkam
pada recorder, dll harus difinalisasi oleh recorder agar dapat
dimainkan pada unit ini. Lihat petunjuk pengoperasian pada
recorder.

· Unit ini mendukung high bit rate audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Auio dan DTS-HD
Master Audio) yang diambil dalam BD-Video.

· [BDT110] : Jika ìDolby D/Dolby D +/Dolby True HDî disetel
ke ìPCMî jumlah maksimal suara Dolby yang dapat
dikeluarkan adalah 5ch PCM. ( 27).

Tidak menjamin dapat dioperasikannya dan kualitas suara
CD yang tidak memenuhi standar spesifikasi CD-DA (kontrol
copy CD).

· Video 3D dan Foto 3D dapat dimainkan jika unit dihubungkan
ke TV  kompatibel 3D menggunakan kabel High Speed
HDMI.

· Video 2D dapat ditonton seperti 3D secara virtual ( 25)



Panduan referensi kontrol

M
em
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1 Menyalakan dan mematikan unit
2 Tombol-tombol pengoperasian TV ( 13)

Anda dapat mengoperasikan TV melalui remote control unit.
[TV] :  Menyalakan atau mematikan TV
[AV] : Mengubah pilihan input
[+ - VOL] : Mengatur volume

3 Memilih nomor judul, dll/Memasukan nomor
4 Membatalkan
5 Tombol-tombol kontrol playback dasar ( 16)
6 Menampilkan status pesan ( 17)
7 Menampilkan Top menu( 17)
8 Menampilkan menu OPTION ( 18)
9 Tombol-tombol warna (merah, hijau, kuning, biru)

Digunakan untuk berbagai fungsi tergantung pada display.
10 Mengirimkan sinyal remote control
11 Membuka atau menutup tray disc ( 14)
12 Menampilkan Home Screen dari koneksi VIERA ( 19)
13 Memulai komunikasi video ( 19)
14 Menyetel efek 3D ( 25)
15 Mematikan/menyalakan Secondary Video (Picture-in-Picture)

( 16)
16 Memilih audio [ 16]
17 Keluar dari layar menu
18 Menampilan Pop-up menu ( 17)
19 Menampilkan HOME menu ( 14)
20 Pilihan/OK, Frame-by-frame ( 18)
21 Kembali ke layar sebelumnya

1 Tombol Standby/On ( 13)
Tekan tombol untuk mengubah unit ke mode standby atau
sebaliknya. Dalam mode standby, unit masih menggunakan
sejumlah kecil daya.

2 Tray Disc ( 17)
3 Slot kartu memori SD ( 17)
4 Port USB ( 17)
5 : V.OFF LED (Video Off LED)

Dapat menyalakan/mematikan LED ( 33)
6 CALL LED ( 25)

LED akan menyala saat unit ini menerima panggalian masuk,
misalnya komunikasi video.

7 Sensor sinyal remote control
Jarak : Dalam kira-kira 7 m
Sudut : Kira-kira 20o ke atas dan kebawah, 30o ke kiri dan
kanan.

8 Display
9 Stop ( 18)
10 Mulai memainkan ( 18)
11 Membuka atau menutup tray disc ( 17)
12 Touch Free Sensor (35)

LED akan menyala saat TOUCH-FREE SENSOR diaktifkan.

Panel belakang terminal ( 8-12)

Tarik lipat kebawah
panel depan



LANGKAH 1 : Menghubungkan ke TV
Lakukan koneksi berikut sesuai dengan input terminal TV anda.
· Sebelum memasang semua koneksi, kami sarankan anda mencabut kabel daya unit dari stop kontak.
· Jangan menghubungkan sinyal video melalui video recorder.

Karena proteksi perlindungan hak cipta gambar mungkin ditampilkan tidak benar.
· Gunakan kabel High Speed HDMI yang berlogo HDMI (seperti pada halaman muka).

Disarankan anda menggunakan kabel HDMI Panasonic. Saat mengeluarkan sinyal 1080p, gunakan kabel
HDMI kurang dari 5 meter.
Nomor kode komponen (Kabel High Speed HDMI) :
RP-CDH15 (1.5 m), RP-CDH30 (3.0 m), RP-CDH50 (5.0 m)

Melalui terminal HDMI AV OUT (Kualitas Tinggi)

Melalui terminal VIDEO OUT (Kualitas Standar)

Kabel Audio/Video (tersedia)
· Hubungkan ke terminal yang berwarna sama.

Bagian belakang unit

Kabel HDMI (tersedia)



LANGKAH 2 : Menghubungkan ke amplifier/receiver

· Setel ìHDMI Audio Outputî ke ìOnî ( 34).
· Setel ìDigital Audio Outputî tergantung pada amplifier/receiver yang

terhubung ( 32)
· Koneksi HDMI mendukung VIERA Link ìHDAVI Controlî ( 28)
· Saat menghubungkan ke amplifier/reciver kompatibel non-3D,

hubungkan unit ke TV melalui HDMI AV OUT MAIN (HDMI AV OUT),
kemudian hubungkan TV dan amplifier/receiver menggunakan kabel
HDMI untuk oneksi bersangkutan.
- Audio hanya dapat digunakan sampai 5.1ch.

· Saat menggunakan TV atau amplifier/receiver yang tidak bertanda
ì(ARC) (non-ARC-compatibel) pada terminal HDMI, untuk menikmati
suara TV melalui amplifier/receiver, anda juga harus menghubungkan
amplifier/receiver dan TV menggunakan kabel digital optical.

Kabel
HDMI

Speaker
Multi kanal

Kabel
HDMI

Melalui terminal HDMI AV OUT

- Anda dapat memainkan video dan foto 3D jika TV dan
amplifier/receiver yang terhubung kompatibel 3D.

Melalui terminal HDMI AV OUT MAIN dan HDMI
AV OUT SUB

- Anda dapat mendengarkan suara ragam yang lebih kaya
dengan menggunakan terminal HDMI AV OUT SUB

- Anda dapat memainkan video dan foto 3D jika TV yang
terhubung kompatibel 3D walaupun amplifier/receiver tidak
kompatibel 3D

Kabel HDMI

Speaker
Multi kanal

· Setel ìHDMI Audio Outputî ke ìOnî ( 34).
· Setel ìHDMI(SUB) Output Modeî ke ìV.OFF(Video Off)î ( 22)

- Audio di output dalam resolusi tinggi tanpa pengaruh dari
amplifier/receiver kompatibel 3 D atau tidak.

· Koneksi HDMI menggunakan HDMI AV OUT MAIN mendukung
VIERA Link ìHDAVI Controlî ( 28)
Terminal HDMI AV OUT SUB tidak kompatibel dengan VIERA Link
ìHDAVI Controlî



Melalui terminal OPTICAL

Kabel
Optical

· Saat menghubungkan TV ( 8) yangmenggunakan terminal HDMI
AV OUT, setel ìHDMI Audio Outputî ke ìOffî ( 34).

· Setel ìDigital Audio Outputî tergantung pada terminal yang dignakan
dan amplifier/receiver yang terhubung ( 32)



Layanan berikut dapat digunakan saat menghubungkan unit ke
broadband
- Firmware dapat diperbaharui ( 16).
- Anda dapat menikmati BD-Live ( 20)
- Anda dapat menggunakan VIERA
  CAST ( 25)
- Anda dapat mengakses perangkat lainnya (home Network) ( 26)

LANGKAH 3 : Menghubungkan ke jaringan broadband

Koneksi kabel LAN

Kabel LAN

Broadband router dll.

· Gunakan kategori 5 atau kabel LAN langsung diatas (STP) saat
menghubungkan ke perangkat peripheral.

· Memasukan kabel selain kabel LAN ke terminal LAN dapat merusak
unit

Untuk informasi lebih detil tentang cara koneksi, lihat petunjuk yang
tersedia pada perangkat yang terhubung.

Koneksi Wireless LAN

- Hubungkan  Adaptor LAN Wireless DY-WL10 (opsional)

Adaptor LAN Wireless

Router Wireless dll

· Hanya dapat menggunakan Adaptor LAN Wireless DY-WL10 (opsional)
· Baca petunjuk pengoperasian untuk Adaptor LAN Wireless DY-WL10

(opsional) saat menggunakan.
· Untuk informasi terkini tentang kompatibilitas router wireless anda

lihat:
http://panasonic.jp/support/global/cs/

· Unit tidak kompatibel dengan layanan umum LAN wireless yang ada
di bandara, stasiun, cafe dll.

· Untuk dapat terkoneksi secara simultan saat menghubungkan Adaptor
LAN Wireless DY-WL10 (opsional) dan kabel LAN, gunakan kabel
ekstension yang tersedia pada DY-WL10.



LANGKAH 4 :
Menghubungkan ke Kabel
Daya AC

Kabel daya berlabel digunakan untuk
Thailand.
Kabel daya tidak berlabel digunakan di
negara selain Thailand.

Ke Stop Kontak

· Unit mengkonsumsi sedikit daya listrik (Quick Start :îOffî, kira-
kira 0.2 W) walaupun telah dimatikan. Untuk menghemat daya,
cabut kabel daya listrik jika anda tidak ingin menggunakan
unit dalam waktu lama.

Perhatian untuk koneksi LAN Wireless
batasan berikut diberlakukan pada penggunaan unit atau adaptor
LAN Wireless. Anda harus memeprhatikan pembatasan ini sebelum
menggunakan perangkat ini.
Panasonic tidak bertanggungjawab atas kerusakan tiba-tiba yang
disebabkan karena kelalaian anda memperhatikan pembatasan
ini atau kondisi apapun dari penggunaan atau non-penggunaan
perangkat ini.
· Data yang dikirimkan dan diterima melalui gelombang

radio dapat mengalami pemutusan dan pengawasan.
· Unit atau adaptor LAN wireless ini berisi komponen

elektronik halus.
Gunakan perangkat ini sesuai cara penggunaan dan lakukan
hal-hal sebagai berikut :
- Jangan biarkan unit terkena suhu yang tinggi atau sinar
  matahari langsung
- Jangan menekuk, atau membenturkan unit
- Jauhkan unit dari kelembaban
- Jangan membongkoar atau mengubah perangkat dalam cara
  apapun.

kabel Daya AC (Tersedia)

Gunakan kabel daya yang sesuai
dengan stop kontak di area anda.



LANGKAH 5 : Penyetelan
Penyetelan mudah

Tekan [ ].

Ikuti petunjuk pada layar dan lakukan
penyetelan dengan [ , ] dan tekan [OK]
ìOn-Screen Languageî , ìTV Aspectî dan ì
Quick Startî telah disetel ( 33-35)

Setelah selesai ìEasy Settingî, anda dapat melakukan ìNetwrok
Easy Settingî

· Anda dapat melakukan penyetelan ini setiap saat dengan memilih
ìEasy Settingî dalam menu Setup ( 35).

· Anda juga dapat mengubah penyetelan ini secara individu
( 33-35)
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Network Easy Setting

Setelah selesai ìEasy Settingî, anda dapat melanjutkan ke ìNetwrok
Easy Settingî.

Ikuti petunjuk pada layar dan lakukan penyetelan
menggunakan dan kemudian tekan [OK]

Setelah menghubungkan player baru anda pertama kalinya dan
menekan [ ], layar untuk penyetelan dasar tampil.
Persiapan
Nyalakan TV dan pilih input video yang sesuai pada televisi
anda.

Layar penyetelan tampil.
Jika unit ini dihubungkan ke TV Panasonic (VIERA) yang
mendukung HDAVI Control 2 atau lebih melalui kabel HDMI,
maka informasi penyetelan pada TV akan dilakukan oleh TV.

Untuk Timur Tengah dan India

· Jika anda mengalami kendala ( 15).

Network Easy Setting

Setelah selesai ìEasy Settingî, anda dapat melanjutkan ke ìNetwork
Easy Settingî.

Layar pilihan negara tampil.
Pilih ìYesî atau ìNoî dan tekan [OK]

Untuk Asia

· Anda tidak dapat menggunakan koneksi LAN wireless. Pilih ìNoî
dan tekan [OK]

Jika memilih ìNoî

Ikuti petunjuk pada layar dan lakukan penyetelan
menggunakan [ , ] dan tekan [OK]

· Jika anda mengalami kendala ( 15).

Jika memilih ìYesî
(selain Malaysia, thailand, Singapore dan Hong Kong)
Pilih ìWiredî atau ìWirelessî dan tekan [OK]



Koneksi ìWiredî

Koneksi ìWirelessî

Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan penyetelan koneksi.
· Jika anda mengalami kendala ( 15).

Sebelum mulai penyetelan koneksi wireless
· Cari nama jaringan anda (SSID*1)
· Jika koneksi wireless anda di enkripsi, pastikan anda

mengetahui kunci enkripsinya.
· Jika Pesan ìWireless LAN Adaptor is not connectedî ditampilkan,

perika Adaptor LAN Wireless. Cara lain, cabut kemudian hubungkan
kembali. Jika masih tidak ada perubahan pada dispplay, hubungi
dealer untuk informasi.

Pilih ìWPS (PUSH Button)î atau ìSearch for wireless
networkî kemudian ikuti petunjuk pada layar dan
lakukan penyetelan.

WPS (PUSH Button):
Jika router wireless anda mendukung WPS
(PUSH Button), anda dapat dengan mudah
melakukan penyetelan dengan menekan
tombol WPS.
WPS (Wi-fi Protected Setup) adalah standar
yang memfasilitasi penyetelan berhubungan
dengan koneksi dan keamanan perangkat
wireless LAN.

Tekan tombol WPS atau tombol lain yang
berhubungan pada router wireless sampai lampu mulai menyala.
·  Untuk lebih rinci, lihat petunjuk pengoperasian router
Tekan [OK].

Contoh :

Search for wireless network:
Jika anda memilih ìSearch for wireless network, jaringan wireless
yang tersedia akan ditampilkan. Pilih nama jaringan anda dan
tekan [OK].
· Jika nama jaringan tidak ditampilkan cari kembali dengan

menekan tombol merah pada remote control.
- Stealth SSID tidak akan ditampilkan jika anda memilih

ìSearch for wireless networkî. Masukkan secara manual
dengan menggunakan ìManual Settingî.

- (Tekan [HOME]  pilih ìSetupî  Pilih ìPlayer Settingsî
 Pilih ìNetworkî  [OK]  Pilih ìNetwork Settingsî 

[OK]  pilih ìYesî  [OK]  Pilih ìWireless Settingsî 
[OK]  Pilih ìConnection Settingî  [OK] Pilih ìManual
Settingî [OK]

· Jika jaringan wireless anda dienkripsi, layar input Encryption
Key akan ditampilkan.
Masukkan kunci enkripsi jaringan anda.

*1 SSID (service Set IDentification) adalah nama yang digunakan LAN wireless
untuk mengenali jaringan tertentu. Transmisi dapat dilakukan jika SSID cocok
pada kedua perangkat.

*2 Router Wireless Wi-Fi Protected Setup-compatible memiliki tanda

Network Easy Setting

Setelah selesai ìEasy Settingî, anda dapat melanjutkan ke ìNetwork
Easy Settingî.

Pilih ìWiredî atau ìWirelessî dan tekan [OK]

Untuk Australia dan Selandia Baru

Contoh :

( kiri Koneksi ìWirelessî atau koneksi ìWiredî).



Jika anda mengalami kendala
pada penyetelan

Penyetelan wireless

Tampilan

Periksa kondisi berikut
· Tunggu beberapa saat kemudian

coba kembali.
· Setel router wireless untuk Mac

Address dll.
· Sinyal mungkin lemah

Gunakan kabel ekstension yang
tersedia pada Adaptor LAN wireless,
atur posisi Adaptor LAN wireless.

· SSID dan kunci enkripsi router
wireless.

· Tunggu beberapa saat kemudian
coba kembali.

· Koneksi Adaptor LAN wireless.
· Jika tidak ada gejala perbaikan,

hubungi dealer.

Network Easy Setting (Periksa Koneksi Jaringan Home)

Tampilan

Periksa hal
berikut

· Koneksi kabel
LAN ( 11)

· Koneksi dan
penyetelan hub
dan router

· Penyetelan ìIP
Address / DNS
Settingsî
( 34)

Network Easy Setting (Tes koneksi internet)

Periksa hal berikut

· ìPrimary DNSî dan ìSecondary
DNSî pada ìIP Address / DNS
Settingsî ( 34)

Tampilan

· Server mungkin sedang sibuk atau
layanan dihentikan. Tunggu
beberapa saat kemudian coba
kembali.

· Penyetelan ìProxy Server Settingsî
( 34) dan router

K
on

ek
si

 d
an

 P
en

ye
te

la
n

· Lihat petunjuk pengoperasian dari hub atau router
· Anda dapat melakukan penyetelan ini setiap saat dengan memilih

ìNetwork Easy Settingsî dalam menu Setup ( 34)
· Anda dapat mengulang penyetelan ini secara individu menggunakan

ìNetwork Settingsî ( 34)
· Jangan menggunakan adaptor LAN Wireless untuk koneksi ke

jaringan wireless yang anda tidak berhak melakukan koneksi.
Dalam pencarian jaringan wireless otomatis, jaringan wireless
(SSID) dimana anda tidak boleh melakukan koneksi akan
ditampilkan; jika anda melakukan koneksi merupakan akses ilegal.

· Setelah melakukan penyetelan jaringan pada unit ini, penyetelan
(level enkripsi dll) dari router wireless akan berubah.

· Harap diperhatikan bahwa koneksi ke jaringan tanpa enkripsi dapat
mengakibatkan konten komunikasi dapat terlihat oleh pihak lain,
atau terjadi kebocoran data seperti informasi pribadi atau rahasia.

Hanya di ìArea yang mendukung LAN Wirelessî,
(Lihat halaman 2 untuk lebih rinci)



Memperbaharui Firmware

Panasanic seringkali  me-release firmware terbaru untuk unit ini,
sehingga dapat menambahkan atau meningkatkan pengoperasian
fitur-fitur unit. Update ini tersedia gratis.

Unit ini mampu memeriksa firmware secara otomatis saat
dihubungkan ke internet melalui koneksi broadband. Saat firmware
baru tersedia, pesan berikut akan tampil.

Untuk memperbaharui firmware
Tekan [HOME]  Pilih ìSetup  pilih ìPlayer Settingî  pilih
ìOthersî  [OK]  pilih ìFirmware Updateî  [OK]  pilih
ìUpdate Nowî

JANGAN MENCABUT unit dari sumber daya listrik atau melakukan
pengoperasian saat proses update berlangsung. Setelah firmware
diinstall, pesan ìFinishî akan ditampilkan pada display unit. Unit
melakukan proses restart dan petunjuk pada layar akan tampil.

· Jika proses download gagal atau unit ini tidak terhubung ke internet,
anda dapat mendownload firmware terbaru dari situs dan mem-
burn pada CD-R untuk melakukan update firmware.
http://panasonic.jp/support/cs/
(Situs ini hanya berbahasa Inggris.)
Untuk menampilkan versi firmware pada unit ini ( 35, ìSystem
Informationî).

· Proses download akan memakan waktu beberapa menit. Waktu
yang diperlukan bisa lebih lama atau bahkan berhenti tergantung
pada kondisi koneksi internet.

· Jika anda tidak ingin memeriksa versi formware terbaru, setel
ìAutomatic Update Checkî ke ìOffî ( 35).

LANGKAH 6 :
Memprogram ulang
remote control

Untuk produk Panasonic lainnya
Jika anda memiliki lebih dari satu player/recorder Panasonic dan
remote control dapat mengoperasikan kedua produk bersamaan,
anda harus mengubah penyetelan kode remote control pada
salah satu produk untuk mencegah kedua unit beroperasi. ( 35,
ìRemote Controlî).

Untuk TV

Anda dapat mengoperasikan TV menggunakan remote control
unit.

Input kode 2-digit ( 41) menggunakan
tombol angka sambil menekan [ TV]
Misalnya 01 :[0]  [1]

Tes dengan menyalakan televisi.

· Jika merk televisi anda lebih dari satu kode yang terdaftar, pilih
salah satu yang sesuai untuk pengoperasian.
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· Saat memasukkan media disc, pastikan label menghadap keluar.
· Saat mengeluarkan kartu memori SD, tekan bagian tengah

kartu kemudian tarik keluar.
· Jika anda menghubungkan produk Panasonic menggunakan

kabel koneksi USB, layar setup dapat ditampilkan pada perangkat
yang terhubung. Untuk lebih rinci, lihat instruksi perangkat yang
terhubung.

Memasukkan atau
mengeluarkan media

Home menu
Fungsi-fungsi utama pada unit ini dapat dioperasikan dari HOME
menu.

Persiapan
Nyalakan televisi dan pilih input video yang sesuai pada televisi
anda.

Tekan [ ] untuk menyalakan unit
Home menu akan ditampilkan

Tekan [OK] atau [ , , , ] untuk
memilih item

· Saat media dimasukkan, layar pilihan konten untuk media
tersebut ditampilkan.

· Jika terdapat item lainnya, ulangi langkah ini.
· Untuk kembali ke HOME menu, pilih ìHOMEî atau tekan

[RETURN] beberapa kali.

Memainkan konten
( 18, 23, 24)
· Saat multi konten direkam,

pilih jenis konten atau judul.

Penyetelan
Player

Manejemen
USB

Untuk menampilkan HOME menu
Tekan [HOME]

· Item yang ditampilkan berbeda-beda tergantung media.

P
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Contoh

Menampilkan layar Home
VIERA CAST  ( 25)

Mengubah layar latar
menu HOME



Anda dapat menampilkan Top Menu, DIRECT NAVIGATOR atau
Pop-up Menu.
Tekan [TOP MENU] atau [POP-UP MENU]

· Sinyal dari disc PAL dikeluarkan sebagai PAL. Sinyal NTSC
dikeluarkan sebagai ìNTSCî atau ìPAL60î. Anda dapat memilih
ìNTSCî atau ìPAL60î dalam ìOutput Konten NTSCî untuk disc
NTSC ( 32).

· DISC TERUS BERPUTAR SAAT MENU DITAMPILKAN. Tekan
[ STOP], jika anda telah selesai memainkan untuk melindungi
motor unit, layar televisi dan lain-lain.

· Tampilanmungkin berubah atau tidak tampil tergantung pada media
dan konten.

· Tidak dapat memainkan berturut-turut DivX dan MKV.
· Tidak dapat memainkan video AVCHD dan MPEG2 yang telah

mengalami pengurangan dan pemotongan, copy dan paste ke
media.

· Untuk menghemat listrik, unit akan mati secara otomatis jika tidak
ada tombol yang ditekan selama 30 menit saat tidak sedang dalam
proses playback (misalnya saat pause, menampilkan menu,
menampilkan foto, dll).

Pengoperasian lain dalam playback
Fungsi-fungsi ini mungkin tidak dapat berfungsi tergantung pada
media dan konten.

Memainkan konten video

Masukkan media
Saat menu konten ditampilkan tekan

Tekan
dan kemudian [OK]

untuk memilih judul

Untuk menampilkan menu

Tekan
tekan [OK]

untuk memilih item kemudian

Untuk menampilkan status pesan

Sambil memainkan, tekan [STATUS]
Pesan status memberi anda informasi mengenai konten yang
sedang dimainkan. Setiap kali anda menekan [STATUS], informasi
tampilan berubah atau hilang dari layar.

Misalnya : BD-Video

Posisi saat ini Waktu total

Tekan [ STOP]
Posisi berhenti disimpan.
Fungsi resume play
Tekan [ PLAY] untuk mulai memainkan kembali dari posisi
tersebut.
· Posisi dihapus jika tray dibuka atau jika anda menekan

[  STOP] beberapa kali untuk menampilkan ìSIOPî pada
tampilan unit.

· Pada disc BD-Video termasuk BD-J, fungsi resume play tidak
berfungsi.

Tekan [ PAUSE]
· Tekan [ PAUSE] kembali atau [ PLAY] untuk memulai

playback kembali.

Search

Saat playback, tekan [ SEARCH] atau
[ SEARCH].
· Musik dan MP3 : Kecepatan hanya pada satu langkah

Slow Motion

Saat Pause, tekan [ SEARCH] atau [ SEARCH]
· BD-Video dan AVCHD : hanya Arah kedepan [SEARCH ]

Kecepatan meningkat sampai dengan 5 kecepatan
· Tekan [ PLAY] untuk kembali ke kecepatan playback normal.

Saat Playback atau Pause, tekan [ ] atau [ ].
Melompat ke judul, chapter atau track yang ingin anda mainkan.
· Setiap kali ditekan menaikkan jumlah yang dilompati.

Saat Pause, tekan [ ] ( ) atau [ ] ( ).
· Tekan dan tahan untuk mengubah ke maju berturut-turut.
· Tekan [ PLAY] untuk mengubah ke kecepatanmemainkan normal.
· BD-Video dan AVCHD : hanya Arah kedepan [ ] ( )

Mengubah Audio

Tekan [AUDIO]
Anda dapat mengubah nomor kanal audio atau bahasa soundtrack
dll.

untuk memilih item

Saat layar pesan ditampilkan sambil memainkan software
video kompatibel 3D, mainkan sesuai instruksi.

Waktu yang dilewati



· Item yang ditampilkan berbeda-beda tergantung pada media dan
dan konten.

Fungsi-fungsi yang berguna

· File-file video DivX dan MKV yang tidak menampilkan ìTextî
tidak berisi teks.

· Jika teks tidak ditampilkan dengan benar, coba ubah penyetelan
bahasa ( 24).

· Fungsi ini tidak berhubungan dengan teks tertentu dalam
spesifikasi standar DivX dan tidak ada standar yang jelas.

Tekan [OPTION]
Pilih item, kemudian tekan [OK]

Saat layar DIRECT NAVIGATOR ditampilkan

Untuk memainkan playlist

Untuk memilih title (judul)

Untuk pindah ke folder lainnya

Saat playback

Untuk menampilkan Top Menu

Untuk menampilkan Pop-up Menu

Untuk menampilkan Menu

Menampilkan teks / subtitle

Anda dapat menampilkan teks pada Video Disc DivX dan MKV
pada unit ini.
Pengoperasian mungkin berbeda atau tidak dapat dioperasikan
dengan benar tergantung pada cara pembuatan file atau kondisi
unit ini (playback, stop, dll)

Setel ìSubtitleî dalam ìDiscî ( 29)

Untuk memilih chapter

Untuk menampilkan propeti judul (tanggal
rekaman, dll).

Jika bar hitam tampil di bagian atas, bawah,
kiri dan kanan layar, anda dapat
memperbesar gambar untuk mengisi layar

Video 2D secara virtual dapat di output
sebagai 3D atau efek output video 3D dapat
di setel ( 22)

· Saat anda menyetel ìScreen Aspectî mungkin tidak berfungsi,
tergantung pada konten yang dimainkan.

· Jika ìTV Aspectî ( 33) disetel ke ì4:3 Pan & Scanî atau ì4:3
Letterboxî, efek ìZoomî dalam ìScreen Aspectî tidak diaktifkan.



Dengan BD-Live anda dapat menikmati fungsi-fungsi lebih seperti
teks, gambar eksklusif dan game online hanya
denganmenghubungkan unit ini ke internet. Karena sebagian
besar disc kompatibel untuk dimainkan menggunakan fungsi BD-
Live, konten yang diperlukan harus didownload ke memori eksternal
(penyimpanan lokal).

Memainkan picture-in-picture

Untuk menyalakan/mematikan audeo secondary.
Tekan [PIP]

Untuk menyalakan/mematikan video dan audio secondary.

[DISPLAY]  Pilih ìDiscî  [ ]  Pilih ìSignal
Typeî  [OK]  Setel ìVideoî dan ìSoundtrackî
dalam ìSecondary Videoî ke ìOnî atau ìOffî

· Fungsi-fungsi yang dapat digunakan dan cara pengoperasian
mungkin berbeda pada setiap disc, silahkan lihat petunjuk pada
disc dan/atau lihat situs yang bersangkutan.

· Beberapa konten BD-Live yang ada pada disc Blu-ray memerlukan
akun internet untuk mengakses konten BD-Live. Ikuti petunjuk
pada layar atau petunjuk manual pada disc untuk informasi
mengenai mendapatkan akun.

· ìBD-Live Internet Accessî mungkin memerlukan perubahan pada
disc tertentu ( 31).

· Jika disc yang mendukung BD-Live dimainkan, identitas player
atau disc mungkin akan dikirimkan ke penyedia konten melalui
internet.

· Dalam operasi search/slow motion atau frame-by-frame, hanya
video primary yang ditampilkan.

· Jika ìBD-Video Secondary Audioî dalam ìDigital Audio Outputî
disetel ke ìOffî, audio secondary tidak akan dimainkan ( 32)

Menikmati tontonan BD-Live atau
picture-in-picture dalam BD-Video

Menikmati tontonan Disc
BD-Live menggunakan internet

· Unit ini menggunakan perangkat USB sebagai perangkat
penyimpanan lokal. Fungsi BD-Live tidak dapat digunakan jika
tidak ada kartu memori SD yang digunakan.

Lakukan koneksi dan penyetelan jaringan ( 11,
13).

Masukan kartu memori SD dengan kapasitas
bebas 1 GB atau lebih

Masukkan disc

Menghapus data pada perangkat USB

Jika anda tidak lagi membutuhkan data yang direkam pada
kartu memori SD, anda dapat menghapusnya dengan prosedur
sebagai berikut :

Masukkan perangkat Kartu Memori SD
Tekan [HOME]
Tekan [OK] untuk memilih ìSetupî
Tekan [ ] untuk memilih ìSD Card Managementî
Tekan [ , ] untuk memilih ìBD-Video Data eraseî
atau ìFormat SD Cardî dan Tekan [OK]

Tekan [ , ] untukmemilih ìYesî dan tekan [OK]
Tekan [ , ] untuk memilih ìStartî dan tekan [OK]

Video secondary

Video primary

Untuk menyalakan/mematikan audio secondary.

[DISPLAY]  Pilih ìDiscî  [ ]  Pilih ìSignal
Typeî  [OK]  Setel ìSoundtrackî dalam
ìSecondary Videoî ke ìOnî atau ìOffî

Kecuali untuk Timur Tengah

Untuk Timur Tengah



Memainkan foto

(BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, kartu memori SD,
perangkat USB)

Masukkan media

Tekan [ , , , ] untuk memilih foto dan
tekan [OK]
Tekan [ , ] untuk menampilkan foto sebelum atau
sesudahnya.

Keluar dari layar
Tekan [TOP MENU]

Menampilkan properti foto

Saat menampilkan foto, tekan [STATUS] satu atau dua kali

Keluar dari layar
Tekan [STATUS]

Fungsi-fungsi yang berguna

Tekan [OPTION]

Pilih item, kemudian tekan [OK]

Saat layar Photo View ditampilkan

Anda dapat menampilkan foto satu per satu
pada interval tetap.

Saat memainkan

Memutar foto

· Item-item yang ditampilkan mungkin berbeda, tergantung kondisi
unit dan konten media.

· Saat memainkan foto dengan jumlah pixel besar, interval display
menjadi lebih lama. Walaupun penyetelan diubah, interval tidak
bisa menjadi lebih cepat.

· Jika baik CD musik dan perangkat USB yang berisi MP3 dimasukkan
ke unit, CD musik mendapat prioritas untuk dimainkan sebagai
musik latar.

· Foto yang tampil dengan lambang ì ì tidak dapat dimainkan
pada unit.

Saat konten menu ditampilkan, tekan [ , , , ] untuk
memilih item ( 17).

Tekan [ , ] untuk memilih folder dan tekan
[OK]

Mengubah interval display

Menyetel cara tampilan

Mengulang slideshow

Memulai slideshow

Mengubah mode layar

Menampilkan propeti foto

Men-set foto untuk wallpaper layar
HOME ( 17)

Posisi Pop-up untuk menu playback atau
pesan layar, dll dapat diatur selama playback
3D

Musik latar dimainkan dalam urutan
acak

MP3 dalam perangkat USB dapat dimainkan
selama slidehow JPEG pada perangkat USB
atau kartu memori SD. (CD musik juga
dapat dimainkan selama slideshow JPEG
pada kartu memori SD)

Untuk memainkan foto 3D (MPO), unit ini harus dihubungkan
ke TV kompatibel Full HD 3D melalui terminal HDMI.

ì3Dí : Foto 3D (MPO) diurutkan disini. Untuk memainkan
dalam 3D, pilih dari ì3Dî. (Foto dalam ì2Dî dimainkan dalam
2D).

Untuk memilih folder atau foto yang dimainkan pada
slideshow.



Memainkan track di folder
lainnya

Memainkan musik

(DVD-R/-R DL, CD Musik, CD-R/RW, perangkat USB)

Masukkan media

Tekan [ , ] untuk memilih track dan tekan
[OK]

Untuk menampilkan layar DIRECT NAVIGATOR atau
Keluar dari layar
Tekan [TOP MENU]

Saat konten menu ditampilkan, tekan [ , , , ] untuk
memilih item ( 17).

Menunjukkan track yang sedang dimainkan

Tekan [ , ] untuk memilih folder dan tekan
[OK]

Saat layar DIRECT NAVIGATOR ditampilkan
Tekan [OPTION]

· Anda tidak dapat memilih folder yang berisi track yang tidak
kompatibel



Pengoperasian terintegrasi
dengan TV
(VIERA Link ìHDAVI ControlTMî)

Apakah VIERA Link ìHDAVI Controlî?

VIERA Link ìHDAVI Controlî adalah fungsi mudah yang
menawarkan pengoperasian terintegrasi pada unit ini dan
TV Panasonic (VIERA) atau perangkat lain dibawah ìHDAVI
Controlî.
Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan
menghubungkan perangkat menggunakan kabel HDMI.
Lihat petunjuk pengoperasian untuk perangkat yang
terhubung untuk pengoperasian lebih rinci.

Persiapan

Setel ìVIERA Linkî ke ìOnî ( 34)
(Penyetelan standar adalah ìOnî.)

Setel pengoperasian ìHDAVI Controlî pada perangkat yang
terhubung (misalnya TV).

Nyalakan semua perangkat yang kompatibel ìHDAVI Controlî
dan pilih kanal input unit pada TV yang terhubung sehingga
fungsi ìHDAVI Controlî berfungsi benar.
Jika koneksi atau penyetelan diubah, ulangi prosedur ini.

Perubahan input otomatis

Saat playback pada unit dimulai, TV secara otomatis berubah ke
kanal input dan menampilkan gambar dari unit.
Jika TV dalam keadaan mati (standby), TV akan menyala secara
otomatis.

Semua perangkat yang terkoneksi dengan ìHDAVI Controlî
termasuk unit ini secara otomatis akan dimatikan jika anda
mematikan televisi.

 Tombol-tombol yang anda gunakan untuk unit ini berbeda tergantung
TV. Untuk lebih rinci, lihat petunjuk pengoperasian pada TV.

 Pengoperasian unit ini mungkin terganggu saat anda menekan tombol
yang tidak kompatibel pada remote control

· Unit ini mendukung fungsi ìHDAVI Control 5î. ìHDAVI Control 5î adalah
standar terbaruuntuk perangkat kompatibel dengan perangkat HDAVI
konvensional Panasonic.

· VIERA Link ìHDAVI Controlî, berdasar pada fungsi kontrol yang
disediakan HDMI yang merupakan industri dtandar yang dikenal dengan
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Ini adalah fungsi unik
yang kami kembangkan dan tambahkan. Pengoperasian dari perangkat
pabrikan lain yang mendukung HDMI CEC tidak kami jamin dapat
dioperasikan.

· Silahkan lihat petunjuk pengoeprasian masing-masing perangkat merk
lain yang mendukung fungsi VIERA Link.

- Saat memainkan pada unit
- Saat pengoperasian yang menggunakan layar display

dilakukan (mis. layar DIRECT NAVIGATOR)

Memainkan musik terus menerus walaupun televisi telah dimatikan.
Jika unit dihubungkan ke TV Panasonic (VIERA) yang mendukung
HDAVI Control 2 atau Lebih dan amplifier/receiver mendukung
VIERA Link.

Saat memainkan music
Tekan [OPTION]

Tekan [ , ] untuk memilih ìTV Powerî dan tekan [OK]

Kontrol mudah hanya dengan
remote control VIERA

Hanya TV yang mendukung ìHDAVI Control 2î atau lebih
Dengan menggunakan remote control TV, anda dapat memainkan
disc menggunakan ìControl Panelî dan menampilkan Top Menu atau
Pop-up Menu, dll.

Tekan [OPTION]

Pilih item, kemudian
tekan [OK]

Menu OPTION mungkin tidak tampil saat Top Menu untuk BD-
Video atau DVD-Video ditampilkan.



Menu Playback

Tekan [ , , , ] untuk memilih item dan tekan
[ ]

Tekan [DISPLAY]

Tekan [ , ] untuk memilih menu dan tekan
[ ]

Tekan [ , ] untuk penyetelan

Mis

Menu Item Penyetelan

Beberapa item dapat diubah dengan menekan [OK]

Keluar dari layar
Tekan [DISPLAY]

Beberapa item mungkin tidak dapat dipilih atau diubah,
tergantung pada kondisi unit (play, stop, dll) serta konten
media.
Tentang bahasa : ( 41)

Jenis Sinyal

Cara perekaman asli akan
ditampikan.

Pilih jenis audio atau
bahasa

Pilih on/off audio dan
bahasa

Pilih on/off gambar.
Cara perekaman asli akan
ditampikan.

Cara perekaman asli akan ditampikan.

Menampilkan atau mengubah soundtrack.

Menyalakan atau mematikan teks (subtitle), dan mengubah bahasa
tergantung pada media.

Memilih gaya teks (subtitle)

Memilih nomor kanal audio
( 14, ìMengubah Audio)

Memilih jumlah sudut

· Beberapa item tidak dapat diubah hanya pada menu spesifik disc ( 18)



Panduan pemecahan
masalah
Sebelum permintaan perbaikan, silahkan lakukan pengecekan-
pengecekan berikut.
Jika masalah masih tetap tidak terpecahkan, hubungi dealer
untuk petunjuk lebih lanjut.

Anda memiliki firmware terakhir yang terinstall?
Dengan memperbaharui firmware mungkin dapat memperbaiki
pengoperasian yang salah pada film-film tertentu ( 16)

Kondisi berikut bukan merupakan masalah bagi unit :
- Suara putaran disc biasa
- Gambar terganggu dalam fungsi search.

Unit tidak merespon remote control atau
tombol panel depan

Tidak dapat mengeluarkan disc

Unit mungkin memiliki masalah.

Saat unit menyala. tekan dan tahan [OK] tombol kuning dan tombol
biru pada remote control bersamaan selama lebih dari 5 detik.
- ì00 rEtî ditampilkan pada display unit.

Tekan [ ] (kanan) berulang-ulang pada remote control atau [ ]
pada unit sampai ì06 FTOî ditampilkan pada display unit.

Tekan [OK] pada remote control atau [ OPEN/CLOSE] pada unit.

Pengoperasian umum

Pilih ìYesî dalam ìDefault Settingsî dalam menu Setup ( 35)

Kembali ke penyetelan standar

Mengembalikan semua penyetelan ke standar

Setel kembali unit sebagai berikut :

Saat unit menyala. tekan dan tahan [OK] tombol kuning dan tombol
biru pada remote control bersamaan selama lebih dari 5 detik.
- ì00 rEtî ditampilkan pada display unit.

Tekan [ ] (kanan) berulang-ulang pada remote control atau [ ]
pada unit sampai ì08 Flnî ditampilkan pada display unit.

Tekan dan tahan [OK] pada remote control atau [ OPEN/CLOSE]
pada unit selama kira-kira 4 detik.

Remote control tidak berfungsi normal
Ubah baterai dalam remote control ( 4)
Remote control dan unit utama menggunakan kode yang berbeda.
Jika ìSEt  ì ditampilkan pada tampilan unit saat menekan tombol
remote control, ubah kode pada remote control ( 39)

Fenomena ini mungkin terjadi, tergantung pada penyetelan TV
saat ìQuick Startî disetel ke ìOnî.

- Fenomena ini dapat dicegah dengan menghubungkan kembali
kabel HDMI ke terminal input HDMI yang berbeda atau dengan
mengubah penyetelan koneksi otomatis HDMI.

Mode tuner TV tidak ditampilkan saat TV
dinyalakan

Anda lupa password rating anda.
Anda ingin membatalkan level ratings.

Level rating kembali ke penyetelan standar

Saat unit menyala. tekan dan tahan [OK] tombol kuning dan tombol
biru pada remote control bersamaan selama lebih dari 5 detik.
- ì00 rEtî ditampilkan pada display unit.

Tekan [ ] (kanan) berulang-ulang pada remote control atau [ ]
pada unit sampai ì03 VLî ditampilkan pada display unit.

Tekan [OK] pada remote control atau [ OPEN/CLOSE] pada unit
utama.

Jika memasukan perangkat USB saat unit sedang dalam operasi
playback disc atau komunikasi video perangkat USB mungkin tidak
dapat terdeteksi oleh unit ini. Tekan [HOME] dan hubungkan
kembali perangkat USB.
Cabut dan hubungkan kembali kabel USB. Jika masih tidak
terdeteksi oleh unit, matikan unit dan nyalakan kembali.
Perangkat USB yang dihubungkan melalui kabel ekstension USB
selain dari yang tersedia pada Adaptor LAN Wireless DY-WL10
(opsional)*USB hub mungkin tidak terdeteksi unit.
Jika anda menghubungkan USB HDD ke unit ini, gunakan kabel
ekstension yang tersedia pada HDD.
Jika memori USB dan USB HDD dikubungkan bersama-sama,
keduanya tidak dapat terdeteksi oleh unit.

Unit ini tidak dapat mengenali koneksi USB
dengan benar

Tekan dan tahan [ ] pada unit selama 3 detik.
- Jika masih tidak dapat mematkan unit, cabut kabel daya listrik,

tunggu 1 menit, kemudian hubungkan kembali kabel daya
listrik.

Hanya dalam ìArea yang mendukung wireless LANî.
(Lihat halaman 2 untuk lebih rinci)

Unit padam saat input untuk TV berubah

Hal ini adalah normal saat menggunakan VIERA Link (HDAVI
Control 4 atau lebih). Untuk lebih rinci silahkan membaca petunjuk
pengoperasian untuk TV.



Gambar

Gambar dari unit tidak tampil pada televisi.
Gambar terganggu.

Resolusi yang tidak benar dipilih dalam ìFormat video HDMIî.
Lakukan penyetelan kembali sebagai berikut :

Saat unit menyala. tekan dan tahan [OK] tombol kuning dan tombol
biru pada remote control bersamaan selama lebih dari 5 detik.
- ì00 rEtî ditampilkan pada display unit.

Tekan [ ] (kanan) berulang-ulang pada remote control atau [ ]
pada unit sampai ì04 PrGî ditampilkan pada display unit.

Tekan dan tahan [OK] pada remote control atau [ OPEN/CLOSE]
pada unit selama kira-kira 4 detik.
Setel item kembali ( 33)

- Jika Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, dan DTS-HD tidak di output
dalam bitstream, pilih ìYesî dalam ìDefault Settingsî dan lakukan
penyetelan yang benar ( 35)

Video tidak di output dalam high-definition
Periksa apakah ìHDMI Video formatî dalam Setup menu telah
disetel dengan benar ( 33).

Tidak dapat mendengar jenis audio yang
diinginkan

Audio mungkin tidak di output dari TV saat amplifier/receiver yang
dihubungkan ke HDMI AV OUT SUB dan ìHDMI(SUB) Output
Modeî ( 33) disetel ke ìV.OFF (video Off)î. Dalam kondisi tersebut,
output audio dari amplifier/receiver. Untuk mengeluarkan audio
dari TV, setel ìHDMI(SUB) Output Modeî ke ìNormalî

Unit dan televisi menggunakan sistem video yang berbeda. Saat
berhenti, tekan [  STOP] dan [ OPEN/CLOSE] pada unit selama
minimal 5 detik. Sistem berubah dari PAL ke NTSC atau sebaliknya.
Sistem yang digunakan pada disc tidak cocok dengan televisi anda.
- Disc PAL tidak dapat ditampilkan pada televisi NTSC dengan

benar.
- Unit ini dapat meng-convert sinyal NTSC ke PAL60 untuk

ditampilkan pada televisi PAL (îNTSC Contents outputî dalam
ìPictureî)

Saat ì3d-Video Playbackî dalam menu Setup disetel ke ìAutomaticî,
gambar tidak di output tergantung pada cara koneksi. Setelah
mengeluarkan disc dari unit, pilih ìSet before playî dalam menu
Setup, dan pilih ì2D Playbackî dalam layar setup yang ditampilkan
saat memainkan disc 3D ( 31)

Periksa ìTV Aspectî disetel dengan benar ( 33)
Atur penyetelan aspek pada televisi.

Pita hitam ditampilkan di sekitar bagian tepi
layar.
Aspek rasio layar abnormal

Video tidak di output
Setel ìHigh Clarity Soundî dalam menu playback ke ìOffî untuk
menggunakan terminal VIDEO OUT ( 30)
Video dari terminal HDMI AV OUT SUB tidak dioutput saat
ìHDMI(SUB) Output Modeî disetel ke ìV.OFF(Video Off)î.
( 33)

3D Video tidak di output
Apakah terdapat amplifier/receiver yang tidak kompatibel 3D tang
terkoneksi pada unit dan TV ( 9)
Apakah penyetelan unit dan TV sudah benar ( 22)
Apakah amplifier/receiver yang menghubungkan unit dengan TV
menyala?

3D Video tidak di output dengan benar seperti 2D
Pilih ìSet Before Playî dalam Setup menu, dan pilih ì2D Playbackî
dalam layar setup yang ditampilkan saat memainkan disc 3D
( 31)
Disc yang memiliki rekaman judul Side by side (2 struktur layar)
dan dapat ditonton dalam 3D dimainkan sesuai dengan penyetelan
pada TV.

Tidak dapat mengubah audio
Saat menghubungkan amplifier/receiver menggunakan terminal
OPTICAL atau terminal HDMI, anda tidak dapat mengubah audio
jika ìDigital Audio Outputî disetel ke ìBitstreamî. Setel ìDigital
Audio Outputî ke ìPCMî ( 32)

Periksa koneksi dan penyetelan ìDigital Audio Outputî ( 9, 32)
Periksa koneksi ke speaker dan perangkat lainnya ( 12, 13, 15-
20)
Untuk ouput audio dari perangkat yang terhubung menggunakan
kabel HDMI, setel ìHDMI Audio Outputî ke ìOnî dalam menu Setup
( 34).

Tidak ada suara keluar dari TV



Disc tidak dapat dimainkan

Foto (JPEG) tidak dimainkan normal

Tidak dapat memainkan BD-Live

Disc kotor ( 4)
Periksa kode area ( 7)

Gambar yang diedit pada komputer, misalnya JPEG Progressive
dll tidak dapat dimainkan

Periksa apakah unit ini dihubungkan ke internet broadband ( 7)
Periksa penyetelan ìBD-live Internet Accessî ( 11)
Periksa perangkat USB dimasukkan ke dalam USB port ( 31)
Periksa apakah kartu memori SD dimasukkan ke dalam slot kartu
memori SD ( 17)

Tidak bisa koneksi ke jaringan
Periksa koneksi dan penyetelan jaringan ( 11, 13, 34)
Periksa petunjuk pengoperasian untuk setiap perangkat dan
hubungkan dengan benar.

Saat menggunakan koneksi LAN wireless, video
atau audio dari server resmi DLNA dimainkan
terputus-putus, tidak dapat dimainkan atau frame
video menurun dalam playback

Anda dapat menggunakan router yang memiliki transfer rate lebih
tinggi misalnya 802/11n (2.4 GHz atau 5GHz). Jika anda
menggunakan  router wireless 802/11n (2.4 GHz atau 5GHz) anda
perlu menyetel jenis enkripsi ke ìAESî.
Penggunaan simultan microwave, telepon tanpa kabel dll pada
2.4 GHz dapat mengganggu koneksi atau menyebabkan masalah
lainnya.
Pada layar ëWireless Settingsî ( 34), target koneksi yang stabil
adalah  indikator lampu berada pada level 4 di ìPenerimaanî. Jika
hanya 3 atau lebih kecil atau koneksi terganggu, ubah posisi atau
sudut router wireless anda dan lihat apakah kualitas koneksi
meningkat. Jika tidak ada perubahan, koneksikan menggunakan
kabel jaringan dan lakukan ìPenyetelan Praktis Jaringanî ( 22)
kembali.

Jaringan



Pesan berikut atau nomor layanan perbaikan tampil pada televisi
atau tampilan unit saat sesuatu yang tidak normal terdeteksi
dalamn startup dan penggunaan.

Pada televisi

Anda memasukan disc yang tidak kompatibel

Anda memainkan gambar yang tidak kompatibel
Periksa ìSDî pada tampilan unit tidak ditampilkan dan masukkan
kembali kartu memori.

Disc mungkin terbalik.

Beberapa pengoperasian tidak didukung oleh unit. Misalnya :
- BD-Video : Dalam playback, reverse slow-motion atau reverse
frame-by-frame tidak bisa dilakukan.

ìIP Addressî dalam ìIP Address / DNS Settings isî---, ---, ---, ---î.
Setel ìIP Addressî, ìSubnet Maskî dan ìGateway Addressî. (Pilih
akuisisi alamat otomatis jika diperlukan).

Pada tampilan unit

Remote control dan unit utama menggunakan kode berbeda. Ubah
kode pada remote control.
Tekan dan tahan [OK] dan
 tombol nomor bersamaan
selama 5 detik.

(î î  berisi nomor)

(î î  berisi nomor)
Ada sesuatu yang tidak normal
Periksa unit menggunakan panduan pemecahan masalah. Jika
kode perbaikan tidak hilang, lakukan hal berikut :

Cabut steker dari stop kontak, tunggu beberapa saat, kemudian
hubungkan kembali.

Tekan [ ] untuk menyalakan unit.
Jika nomor kode perbaikan tidak hilang setelah melakukan hal
diatas, hubungi pusat perbaikan. Informasikan pada dealer atau
pusat perbaikan nomor kode perbaikan yang tampil saat melakukan
perbaikan.
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Pesan

Jenis autentifikasi untuk Wireless LAN disetel ke ìOpen Systemî,
atau jenis enkripsi disetel ke ìno encryptionî. Disarankan untuk
mengenkripsi untuk alasan keamanan. Untuk lebih rinci lihat
petunjuk dari router wireless yang digunakan. Enkripsi diperlukan
saat memainkan video dll, dari perangkat kompatibel DLNA.

Unit gagal beroperasi dengan benar. .Tekan [ ] pada unit untuk
mengubah unit ke mode standby selama 3 detik. Kemudian tekan
[ ] kembali untuk menyalakan.

Unit dalam kondisi panas
Unit berubah ke mode standby untuk keamanan. Tunggu sekitar
30 menit sampai dengan pesan tersebut hilang.
Pilih posisi penempatan dengan ventilasi yang baik saat memasang
unit. Jangan menghalangi lubang ventilasi di bagian belakang dan
sisi unit.

Beberapa disc BD-video hanya dapat dioutput dengan HDMI.

Saat terhubung ke jaringan

Jika terdapat pembatasan menonton pada BD-Video atau DVD-
Video ( 31)

Media kotor atau tergores parah. Unit tidak dapat memainkan.

Unit melakukan proses internal. Ini bukan kerusakan. Anda tidak
dapat mengoperasikan unit saat pesan ìPLEASE WAITî
ditampilkan.

Perangkat USB menarik daya yang besar. Cabut perangkat USB.

Firmware sedang diperbaharui.
Jangan mematikan unit.

Sistem dalam proses restart selama firmware diperbaharui.
Jangan mematikan unit.

Proses memperbaharui firmware selesai.

(î î  berisi nomor)



Spesifikasi Format file

Format file Esktension Referensi
Tag ID3  (hanya judul dan
nama artis)

· Tidak mendukung
MOTION JPEG dan
Progressive JPEG

· Anda tidak dapat
memainkan file yang
telah anda edit pada
struktur file atau nama
file di komputer atau
perangkat lain.

· File video dan file teks
berada folder yang sama,
nama file sama kecuali untuk
ekstension file.

· Beberapa file DivX dan MKV
tidak dapat dimainkan,
tergantung pada resolusi
video dan kondisi frame rate

· Dengan kondisi perekaman dan struktur folder tertentu, urutan
playback mungkin berbeda atau tidak dapat dimainkan.

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.



Informasi tambahan
Daftar kode TV Daftar kode Bahasa

Daftar bahasa Display

Merk Kode TV Merk Kode TV Bahasa Kode Bahasa Kode Bahasa Kode

Bahasa Kode Bahasa Kode Bahasa Kode



- Jika anda melihat simbol ini -

Informasi pembuangan produk di negara selain dari
benua Eropa

Simbol ini hanya berlaku di benua Eropa.
Jika anda ingin membuang produk ini, hubungi
otoritas lokal atau dealer dan tanyakan mengenai
cara pembuangan produk yang benar.



(Bagian dalam produk)




