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Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania.

BDP7200

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia.
Włóż baterie prawidłowo.
Włóż nowe baterie do pilota.

Nie można odtworzyć płyty.
Upewnij się, że urządzenie obsługuje płytę.
Upewnij się, że odtwarzacz płyt Blu-ray obsługuje kod regionu DVD lub BD (BD: B, DVD: „All” lub 2).
W przypadku płyt DVD±RW/±R upewnij się, że płyta została zamknięta.
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Brak sygnału wideo na urządzeniu wyświetlającym.
Włącz telewizor.
Ustaw telewizor na odbiór prawidłowego sygnału zewnętrznego.
Wybierz prawidłową rozdzielczość obrazu za pomocą przycisku OUTPUT na panelu przednim.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk B na panelu przednim przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Podłącz
Skonfiguruj
Używaj

Brak dźwięku w systemie 5.1 w głośnikach zestawu audio.
Czy płyta została nagrana w systemie dźwięku 5.1? Dźwięk w systemie 5.1 nie będzie dostępny, jeśli płyta nie została w
nim nagrana.
Czy zestaw audio obsługuje system dźwięku 5.1? Dźwięk w systemie 5.1 nie będzie dostępny, jeśli zestaw audio go nie
obsługuje.
W menu ustawień ustaw opcję [HDMI Audio] (Dźwięk HDMI) na [Off] (Wyłączone).

Skrócona instrukcja obsługi
Zawartość opakowania

Odtwarzacz płyt Blu-ray

Pilot zdalnego
sterowania i 2 baterie

Przewód zasilający

User Manual

Potrzebna pomoc?
Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips.
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Podłącz

Podłączanie do telewizora
A

Opcja 1: Z wykorzystaniem złącza
HDMI (najlepsza jakość)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

Opcja 3: Z wykorzystaniem
kompozytowego sygnału wideo
(standardowa jakość)

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)

HDMI OUT

COAXIAL

OPTICAL

COMPONENT
VIDEO OUT
FR

SR

SW

R

HDMI OUT

Y

PR /CR

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

VIDEO
OUT

PB /CB

FR

lub

Wyszukiwanie kanału do
odbioru sygnału z urządzenia
A Naciśnij przycisk 2, aby włączyć zestaw.
B Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego
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Używaj

Uruchamianie odtwarzania płyty
A Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE Z, aby wysunąć
szufladę na płytę.

B Umieść płytę w szufladzie na płytę etykietą do góry.

sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do
odbioru sygnału z urządzenia.

AUDIO
DIGITAL OUT
OUT (PCM/BITSTREAM)
L
COAXIAL

*1
*2

SR

Skonfiguruj

SW

OPTICAL

R

AC IN

VIDEO
OUT

VIDEO
IN

• Upewnij się, że płyta jest zgodna z tym urządzeniem.

BD-video
Jeśli telewizor obsługuje standard HDMI, podłącz
przewód HDMI lub HDMI-DVI (niedołączony do
zestawu) do gniazda HDMI OUT zestawu oraz do
gniazda wejściowego HDMI lub DVI telewizora.
Uwaga
*1) Zestaw obsługuje system obrazu bez przeplotu.
Funkcja ta zapewnia lepszą jakość obrazu niż w przypadku
tradycyjnych odbiorników. Aby skorzystać z tej funkcji,
potrzebne jest połączenie rozdzielonych składowych
sygnału lub połączenie HDMI.
*2) Dla tego rodzaju połączenia nie jest wymagane
analogowe połączenie audio.

Podłącz przewód wideo RCA do gniazda
VIDEO OUT zestawu oraz do gniazda wejściowego,
kompozytowego sygnału wideo telewizora.

B

Podłączanie dźwięku
AUDIO
OUT
L
COMPONENT
VIDEO OUT

HDMI OUT

Y

PR /CR

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

VIDEO
OUT

PB /CB

FR

SR

SW

AUDIO
OUT

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału
należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk przełączający kanał
wstecz na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub
przycisk AV, SELECT, °), aż zostanie wyświetlony kanał
do odbioru sygnału z urządzenia.

Po jakimś czasie od uruchomienia urządzenia ekran
startowy PHILIPS zostanie zastąpiony ekranem menu
głównego.

L

R

Blu-ray Disc Player

R

Disc Tray
Settings
Product info
AUDIO IN
R

L

Opcja 2: Z wykorzystaniem
rozdzielonych składowych sygnału
wideo (lepsza jakość)

Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

HDMI OUT

Y

2

ALL

C Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE Z, aby zamknąć
szufladę na płytę.
• Odczekaj chwilę, aż płyta się załaduje.

D Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie. W
przeciwnym razie naciśnij przycisk PLAY B.
Aby wstrzymać odtwarzanie:
• Naciśnij przycisk PAUSE X.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania:
• Naciśnij przycisk PLAY B.

Podłącz przewód audio RCA do gniazda
AUDIO OUT (L/R) zestawu oraz do analogowego
gniazda wejściowego audio telewizora.

COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT

DVD-video

Aby zatrzymać odtwarzanie:
• Naciśnij przycisk STOP x.

PR /CR

*1

PB /CB

C

Podłączanie przewodu zasilającego

COMPONENT
VIDEO IN

Y

PB/CB

AC IN

PR/CR

Podłącz przewód rozdzielonych składowych sygnału
wideo (niedołączony do zestawu) do gniazda
COMPONENT VIDEO OUT zestawu oraz do
gniazda wejściowego rozdzielonych składowych
sygnału wideo telewizora.
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Po podłączeniu wszystkich przewodów podłącz
przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

PAUSE

STOP

Uwaga Opisy możliwych połączeń oraz ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w
instrukcji obsługi.
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