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Καλώδιο 
ρεύματος

Καλώδιο 
HDMI (υψηλής 
ταχύτητας) 

Καλώδια ήχου/
βίντεο RCA

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.
 Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα ρεύματος.

 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το προϊόν.

 Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.

 Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου.
 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν υποστηρίζει το δίσκο.

 Βεβαιωθείτε ότι το Blu-ray Disc player υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD ή BD (BD: Β, DVD: Όλα ή 2).

 Για DVD±RW/±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι ολοκληρωμένος.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας στη συσκευή προβολής.
 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

 Ρυθμίστε την τηλεόραση στη σωστή εξωτερική είσοδο.

 Επιλέξτε τη σωστή ανάλυση εικόνας χρησιμοποιώντας το OUTPUT στην πρόσοψη.

 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το B στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην 
προεπιλογή της.

Δεν παράγεται ήχος 5.1 καναλιών από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.
 Ο δίσκος περιέχει ήχο 5.1 καναλιών;  Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος εάν δεν περιλαμβάνεται στο δίσκο.

 Το ηχοσύστημα υποστηρίζει ήχο 5.1 καναλιών;  Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος όταν δεν υποστηρίζεται 
από το ηχοσύστημα.

 Στο μενού ρυθμίσεων, ρυθμίστε την επιλογή [HDMI Audio] (Ήχος HDMI) σε [Off] (Απενεργοποίηση).

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το Philips Blu-ray Disc player. Εγχειρίδιο χρήσης 

(CD-ROM)

User Manual
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  Επιλογή 3: Χρήση εικόνας 
σύνθετου σήματος 
(τυπική ποιότητα)

VIDEO
IN

AC IN

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT PB/CB

PR/CRY
5.1ch AUDIO OUT

AUDIO
OUT

FL SL C L

RFR SR SW

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM) 

COAXIAL OPTICAL

VIDEO
OUT

HDMI OUT

 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο RCA στην υποδοχή 
VIDEO OUT της μονάδας και την υποδοχή 
εισόδου βίντεο σύνθετου σήματος της τηλεόρασής 
σας. 

B  Σύνδεση ήχου

AUDIO IN
LR

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT PB/CB

PR/CRY
5.1ch AUDIO OUT

AUDIO
OUT

FL SL C L

RFR SR SW

HDMI OUT

AUDIO
OUT

L

R

 Συνδέστε το καλώδιο ήχου RCA στην υποδοχή 
AUDIO OUT (L/R) της μονάδας και την υποδοχή 
εισόδου αναλογικού ήχου της τηλεόρασής σας. 

C  Σύνδεση καλωδίου ρεύματος

AC IN

 AΑφού πραγματοποιήσετε όλες τις απαιτούμενες 
συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC 
στην πρίζα AC.   

Σημείωση  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για 
τις δυνατές συνδέσεις και σημαντικές οδηγίες 
ασφαλείας.

2 Ρύθμιση

Εύρεση του καναλιού 
προβολής
A Πατήστε 2 για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. 
B Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το 

τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε 
το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση  Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι 
προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής 
καναλιών προς κάτω στο τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, °) μέχρι να 
εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο. 

 Εάν περάσει συγκεκριμένος χρόνος από τη στιγμή 
που ενεργοποιήσατε τη μονάδα, ενδέχεται να 
εμφανιστεί το αρχικό μενού και όχι η οθόνη 
PHILIPS. 

Disc Tray
Settings
Product info

Blu-ray Disc Player

Σύνδεση σε τηλεόραση

A  Επιλογή 1: Χρήση HDMI 
(βέλτιστη ποιότητα)

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT PB/CB

PR/CRY

HDMI OUT

RFR SR SW

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM) 

COAXIAL OPTICAL

*1
*2

 Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε 
ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο HDMI-DVI (δεν 
παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT της μονάδας 
και την υποδοχή εισόδου HDMI ή DVI της 
τηλεόρασής σας. 

Σημείωση   
*1) Η μονάδα είναι συμβατή με σύστημα 
προοδευτικής σάρωσης. Αυτή η λειτουργία σάς 
παρέχει εικόνες υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση 
με το συμβατικό σύστημα εξόδου. Για χρήση αυτής 
της λειτουργίας, απαιτείται σύνδεση συνιστωσών ή 
HDMI. 

  *2) Δεν απαιτείται σύνδεση αναλογικού ήχου για το 
συγκεκριμένο είδος σύνδεσης.

  Επιλογή 2: Χρήση εικόνας 
σήματος συνιστωσών 
(καλύτερη ποιότητα)

COMPONENT
VIDEO IN

Y

PB/CB

PR/CR

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT PB/CB

PR/CRY

COMPONENT
VIDEO OUT

PB/CB

PR/CRHDMI OUT Y

*1

 Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών 
(δεν παρέχεται) στην υποδοχή COMPONENT 
VIDEO OUT της μονάδας και την υποδοχή 
εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της 
τηλεόρασής σας. 

Σύνδεση

Έναρξη αναπαραγωγής 
δίσκου
A Πατήστε OPEN/CLOSE Z για να ανοίξετε τη θήκη 

του δίσκου.
B Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου με την 

ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με τη • 
μονάδα. 

Βίντεο BD

Βίντεο DVD
ALL
 

2
 

C Πατήστε OPEN/CLOSE Z για να κλείσετε τη θήκη 
δίσκου.
Η φόρτωση του δίσκου ενδέχεται να διαρκέσει λίγη ώρα.• 

D Η αναπαραγωγή μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, πατήστε PLAY B.

Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής:
Πατήστε • PAUSE X.

Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή:
Πατήστε • PLAY B.

Για διακοπή της αναπαραγωγής:
Πατήστε • STOP x.

3 Απόλαυση

or

STOP

PAUSE
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