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Pripojenie

Nastavenie

Vychutnanie

Potrebujete pomoc?
Návod na obsluhu
Pozrite si návod na obsluhu pre váš prehrávač Blu-ray diskov značky Philips.

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

Sprievodca rýchlym štartom

Čo sa nachádza v balení?

Prehrávač Blu-ray diskov

HDMI kábel
(high speed)

Diaľkový ovládač 
a 2 batérie

Sieťová šnúra

RCA Audio/
Video káble

Návod na obsluhu Návod na obsluhu
na CD-ROM disku

Odstránenie možných problémov

Žiadna reakcia na diaľkový ovládač.
  Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke.

  Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.

  Vložte batérie správne.

  Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.

 
Nie je možné prehrávať disk.
  Uistite sa, či toto zariadenie podporuje daný disk.

  Uistite sa, či prehrávač Blu-ray diskov podporuje regionálny kód DVD alebo BD disku (BD: B, DVD: All alebo 2).

  Pri DVD±RW/±R sa uistite, či je disk finalizovaný.

 
Žiaden video signál na zobrazovacom zariadení.
  Zapnite TV.

  Nastavte TV na správny externý vstup.

  Zvoľte správne video rozlíšenie pomocou OUTPUT na prednom paneli.

  Stlačte a podržte  na prednom paneli na 5 sekúnd na zmenu nastavenia späť na jeho počiatočnú hodnotu.

 
Žiaden 5.1-kanálový zvuk z reproduktorov audio systému.
  Obsahuje disk 5.1-kanálový zvuk? 5.1-kanálový zvuk nie je dostupný vtedy, ak ho disk neobsahuje.

  Podporuje audio systém 5.1-kanálový zvuk? 5.1-kanálový zvuk nie je dostupný vtedy, ak ho audio systém neobsahuje.

  V menu nastavení, nastavte [HDMI Audio] na [Off].

Všetky práva vyhradené.
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Pripojenie

Pripojenie k TV
Možnosť 1: Použitie HDMI (najlepšia 
kvalita)



alebo

  Ak váš TV podporuje HDMI, pripojte HDMI kábel 
alebo HDMI-DVI kábel (nie je dodávaný) k HDMI 
OUT konektoru na tomto zariadení a HDMI alebo 
DVI vstupnému konektoru na vašom TV.

Poznámka
*1) Toto zariadenie je kompatibilné so systémom 
progresívneho snímania. Funkcia vám poskytuje 
vyššiu kvalitu obrazu ako tradičný výstupný systém. 
Na využitie tejto funkcie, je potrebné komponentné 
alebo HDMI pripojenie.
*2) Analógové audio pripojenie nie je potrebné pri 
tomto type pripojenia.

Možnosť 2: Použitie komponentného 
videa (lepšia kvalita)

   Pripojte komponentný video kábel (nie je 
dodávaný) ku COMPONENT VIDEO OUT 
konektoru na tomto zariadení a komponentnému 
video vstupnému konektoru na vašom TV.

Možnosť 3: Použitie kompozitného 
videa (štandardná kvalita)

  Pripojte RCA video kábel k VIDEO OUT konektoru 
na tomto zariadení a kompozitnému video 
vstupnému konektoru na vašom TV.

 Pripojenie zvuku

  Pripojte RCA audio kábel k AUDIO OUT (L/R) 
konektoru na tomto zariadení a analógovému audio 
vstupnému konektoru na vašom TV.

 Pripojenie sieťovej šnúry

  Pripojte RCA audio kábel k AUDIO OUT (L/R) 
konektoru na tomto zariadení a analógovému audio 
vstupnému konektoru na vašom TV.

Poznámka Pozrite si návod na obsluhu pre možné 
pripojenia a dôležité bezpečnostné opatrenia.

Nastavenie Vychutnanie

Poznámka Na vyhľadanie vhodného kanálu na 
sledovanie, opakovane stláčajte tlačidlo kanálu dole na 
diaľkovom ovládači od TV (alebo tlačidlo AV, SELECT, 
° ) dovtedy, pokiaľ neuvidíte Video vstupný kanál.

  Ak už prešlo určité množstvo času odvtedy, čo 
ste zapli zariadenie, môžete uvidieť home menu 
namiesto okna PHILIPS.

Vyhľadanie kanálu na sledovanie Začatie prehrávania disku

  Stlačením  zapnite toto zariadenie.

  Zapnite TV. Pomocou diaľkového ovládača TV zvoľte 
vhodný kanál na sledovanie.

  Stlačením OPEN/CLOSE  otvorte nosič disku.
  Vložte disk do nosiča potlačenou stranou smerom 

hore.

•  Uistite sa, či je disk kompatibilný s týmto zariadením.

  Stlačením OPEN/CLOSE  zatvorte nosič disku.
• Načítanie disku môže chvíľu trvať.

  Prehrávanie môže začať automaticky. Ak nezačne, 
stlačte PLAY .

    Pozastavenie prehrávania:
    •    Stlačte PAUSE .

    Návrat k štandardnému prehrávaniu:
 •   Stlačte PLAY .

    Zastavenie prehrávania:
    •   Stlačte STOP .
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