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Mains plug
Щепсел
7KLVDSSDUDWXVLVÀWWHGZLWKDQDSSURYHGPRXOGHG
Този
продукт е снабден с одобрен формован щепсел.
SOXJ6KRXOGLWEHFRPHQHFHVVDU\WRUHSODFHWKH
Ако
се наложи смяна на предпазителя, той трябва да
бъде
сменен с предпазител, които има същата
PDLQIXVHWKLVPXVWEHUHSODFHGZLWKDIXVHRI
стойност,
като посочената на щепсела H[DPSOH$
(например
VDPHYDOXHDVLQGLFDWHGRQWKHSOXJ

10A).
1 5HPRYHIXVHFRYHUDQGIXVH
1.
Махнете капачето на предпазителя и самия
27KHUHSODFHPHQWIXVHPXVWFRPSO\ZLWK
предпазител.
%6DQGKDYHWKH$67$DSSURYDOPDUN,I
2. Новият предпазител трябва да е в съответствие с
WKHIXVHLVORVWFRQWDFW\RXUGHDOHULQRUGHUWR
BS 1362 и да носи маркировката за одобрение от
YHULI\WKHFRUUHFWW\SH
ASTA.
Ако предпазителят е изгубен, свържете се с
3вашия
5HÀWWKHIXVHFRYHU
дилър, за да потвърдите правилния вид.
3. Поставете обратно капачето на предпазителя.
,QRUGHUWRPDLQWDLQFRQIRUPLW\WRWKH(0&
За съответствие с Директивата за електромагнитна
GLUHFWLYHWKHPDLQVSOXJRQWKLVSURGXFWPXVWQRW
съвместимост,
щепселът на този продукт не трябва да
EHGHWDFKHGIURPWKHPDLQVFRUG
се
отделя от захранващия кабел.
Авторско право във Великобритания
Copyright inи the
U.K.
Записването
възпроизвеждането
на материал може
5HFRUGLQJDQGSOD\EDFNRIPDWHULDOPD\UHTXLUH
да
изисква съгласие. Виж Закона за авторското право
FRQVHQW6HH&RS\ULJKW$FWDQG7KH
от
1956 и Законите за защита на изпълнителите от
3HUIRUPHU·V3URWHFWLRQ$FWVWR
1958
до 1972.

LASER
ЛАЗЕР
CAUTION:
ВНИМАНИЕ:
ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА КОНТРОЛИ ИЛИ КОРЕКЦИИ
86(2)&21752/625$'-8670(17625
ИЛИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРИ,
3(5)250$1&(2)352&('85(627+(5
РАЗЛИЧНИ
ОТ ТУК ПОСОЧЕНИТЕ МОЖЕ ДА
7+$17+26(63(&,),('+(5(,10$<5(68/7
ДОВЕДЕ
ДО ИЗЛАГАНЕ НА ОПАСНА РАДИАЦИЯ.
,1+$=$5'2865$',$7,21(;32685(
ВНИМАНИЕ:
CAUTION:
ВИДИМО
И НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ
9,6,%/($1',19,6,%/(/$6(55$',$7,21
ПРИ ОТВОРЕН ПРОДУКТ С НАРУШЕНО
:+(123(1$1',17(5/2&.'()($7('
ЗАПЕЧАТВАНЕ. НЕ СЕ ВЗИРАЙТЕ В ЛЪЧА.

'212767$5(,172%($0

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
LOCATION:
ВЪТРЕ,
БЛИЗО ДО МЕХАНИЗМА НА
,16,'(1($57+('(&.0(&+$1,60
УСТРОЙСТВОТО

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
6LGLFKLDUDFKHO·DSSDUHFFKLR%'33KLOLSV
ULVSRQGHDOOHSUHVFUL]LRQLGHOO·DUWFRPPDGHO
'0$JRVWRQ
)DWWRD(LQGKRYHQ
3KLOLSV&RQVXPHU/LIHVW\OHV
3KLOLSV*ODVODDQ-%(LQGKRYHQ
7KH1HWKHUODQGV

Norge
7\SHVNLOWÀQQHVSnDSSDUDWHQVXQGHUVLGH
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke
frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
)RUnUHGXVHUHIDUHQIRUEUDQQHOOHUHOHNWULVN
VW¡WVNDODSSDUDWHWLNNHXWVHWWHVIRUUHJQHOOHU
IXNWLJKHW

DK
$GYDUVHO8V\QOLJODVHUVWUnOLQJYHGnEQLQJQnU
VLNNHUKHGVDIEU\GHUHHUXGHDIIXQNWLRQ8QGJn
XWV WWHOVHIRUVWUnOLQJ
%HP UN1HWDIEU\GHUHQHUVHNXQG UWLQGNREOHW
RJRIEU\GHULNNHVWU¡PPHQIUDQHWWHW'HQ
LQGE\JJHGHQHWGHOHUGHUIRUWLOVOXWWHWWLOO\VQHWWHW
VnO QJHQHWVWLNNHWVLGGHULVWLNNRQWDNWHQ
S
.ODVVODVHUDSDUDW
9DUQLQJ2PDSSDUDWHQDQYlQGVSnDQQDWVlWW
lQLGHQQDEUXNVDQYLVQLQJVSHFLÀFHUDWVNDQ
DQYlQGDUHQXWVlWWDVI|URV\QOLJODVHUVWUnOQLQJVRP
|YHUVNULGHUJUlQVHQI|UODVHUNODVV
2EVHUYHUD6W|PEU\WDUHQlUVHNXQGlUWNRSSODG
RFKEU\WHULQWHVWU|PPHQIUnQQlWHW'HQ
LQE\JJGDQlWGHOHQlUGlUI|UDQVOXWHQWLOOHOQlWHWVn
OlQJHVWLFNSURSSHQVLWWHULYlJJXWWDJHW
SF
/XRNDQODVHUODLWH
9DURLWXV/DLWWHHQNl\WWlPLQHQPXXOODNXLQ
WlVVlNl\WW|RKMHHVVDPDLQLWXOODWDYDOODVDDWWDD
DOWLVWDDNl\WWlMlQWXUYDOOLVXXVOXRNDQ\OLWWlYlOOH
QlN\PlWW|PlOOHODVHUVlWHLO\OOH
2LNHXVPXXWRNVLLQYDUDWDDQ/DLWHHLVDD
ROODDOWWLLQDWLSSXMDURLVNHYHGHOOH+XRP
7RLPLQQDQYDOLWVLQRQN\WNHWW\WRLVLRSXROHOOH
HLNlVHN\WNHODLWHWWDLUWLVlKN|YHUNRVWD
6LVllQUDNHQQHWWXYHUNNRRVDRQ
N\WNHWW\QlVlKN|YHUNNRRQDLQDVLOORLQNXQSLVWRNH
RQSLVWRUDVLDVVD

3URGXFHQW]DVWU]HJDPRůOLZRőĂZSURZDG]DQLD
zmian technicznych.

9îVWUDKD7HQWRSŏtVWURMSUDFXMHVODVHURYîP
SDSUVNHP3ŏLQHVSUiYQpPDQLSXODFLVSŏtVWURMHP
YUR]SRUXVWtPWRQiYRGHP PţůHGRMtWN
QHEH]SHĈQpPXR]iŏHQt3URWRSŏtVWURM]DFKRGX
QHRWHYtUHMWHDQLQHVQtPHMWHMHKRNU\W\-DNRXNROL
RSUDYXYçG\VYĖŏWHVSHFLDOL]RYDQpPXVHUYLVX
1HEH]SHĈt3ŏLVHMPXWtNU\WţDRGMLåWĖQt
EH]SHĈQRVWQtFKVStQDĈţKUR]tQHEH]SHĈt
QHYLGLWHOQpKRODVHURYpKR]iŏHQt
&KUDŀWHVHSŏHGSŏtPîP]iVDKHPODVHURYpKR
paprsku.
3RNXGE\VWH]MDNpKRNROLGţYRGXSŏtVWURM
GHPRQWRYDOLYçG\QHMGŏtYHY\WiKQĖWHVtřRYRX
]iVWUĈNX
3ŏtVWURMFKUDŀWHSŏHGMDNRXNROLYOKNRVWtLSŏHG
kapkami vody.

6SHFLÀNDFH/DVHUX







7\S/DVHUX
 %'/DVHU'LRGD,Q*D1$O*D1
 '9'/DVHU'LRGD,Q*D$O3
 &'/DVHU'LRGD$O*D$V
9OQRYiGpOND
 %'QPQP
 '9'QPQP
 &'QPQP
9îVWXSQtYîNRQ
 %'0D[YîNRQP:
 '9'0D[YîNRQP:
 &'0D[YîNRQP:
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1 Важно
Безопасност и важна информация
Предупреждение
• Риск от прегряване! Никога не поставяйте продукта в
затворено пространство. Винаги оставяйте поне 10 cm
свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се
вентилационните отвори никога да не се закриват от
пердета или други предмети..
• Никога не поставяйте продукта, дистанционното управление
и батериите в близост до открит огън или други източници на
топлина, включително директна слънчева светлина.
• Използвайте продукта само на закрито. Пазете го от
вода, влага и пълни с течности предмети.
• Никога не поставяйте продукта върху друго
електрическо оборудване.
• Пазете се от продукта по време на гръмотевични бури.
• Ако за изключващо средство се използва захранващият
щепсел или куплунгът на уреда, средството за изключване
трябва да бъде лесно достъпно за използване.
• Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт.
Избягвайте излагане на лъча.

Този продукт е в съответствие с
изискванията за радио смущения на
Европейския съюз.
Този продукт е в съответствие с изискванията на
следните директиви и инструкции: 2004/108/EC,
2006/95/EC.
Изхвърляне на вашия стар продукт и батерии
Вашият продукт е проектиран и произведен с
висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и
използвани отново. Когато видите, че върху
даден продукт е поставен този символ на
зачеркнат контейнер с колелца, това
означава, че продуктът е в обхвата на
Европейска Директива 2002/96/ЕО.
Моля, информирайте се относно местната
система за разделно събиране на
електрически и електронни продукти.
Моля, придържайте се към вашите местни
правила и не изхвърляйте своя стар продукт
с обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага
за предотвратяване на потенциалните негативни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на
Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат
да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.
Вашият продукт съдържа батерии в обхвата
на Европейска Директива 2006/66/ЕО,
които не могат да се изхвърлят с
обикновените битови отпадъци.
Моля, информирайте се относно местните правила за
разделно събиране на батерии, тъй като правилното
изхвърляне помага за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.
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Информация за авторските права
Този продукт включва
технология за защита на
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
авторските права, която е
защитена с патенти в САЩ
и други права върху интелектуална собственост на
Macrovision Corporation и други собственици на права.
Използването на тази технология за защита на
авторските права трябва да бъде разрешено от
Macrovision Corporation и е предназначено само за
домашно и друг вид гледане в ограничен кръг, освен
ако не е получено разрешение за друго от Macrovision
Corporation Реверсивното инженерство и демонтажът
са забранени.

Информация за търговските марки
HDMI и логото HDMI, както и HighDefinition Multimedia Interface
са търговски марки или регистрирани търговски марки
на HDMI licensing LLC.
Windows Media и логото на Windows са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други страни.
"DVD Video" е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
"Blu-ray Disc" и логото на "Blu-ray Disc" са
търговски марки.
Произведено по лиценз от Dolby
Laboratories. Dolby и символът с двойно
"D" са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Произведено по лиценз съгласно
патенти в САЩ с номера: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и други издадени
и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS е
регистрирана търговска марка, а логата DTS, Символът,
DTS-HD и DTS-HD Master Audio|Essential са търговски
марки на DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Всички права
запазени.

DivX, DivX Ultra Certified и
свързаните с тях лога са
търговски марки на DivX,
Inc. и се използват по лиценз.
Официален DivX® Ultra сертифициран продукт.

високоскоростен HDMI кабел (1.3 или категория 2).
Можете да се насладите на картина с отлично качество
– резолюция до 1080p и скорост 24 кадъра в секунда
с прогресивно сканиране.

Java и всички други търговски марки и лога Java
са запазени марки или регистрирани търговски
марки на Sun Microsystems, Inc в САЩ и/или
други страни.

Този плейър поддържа висококачествен звук като Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio.

BONUSVIEW™
"BD LIVE" и "BONUSVIEW" са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
"AVCHD" и логото "AVCHD" са
търговски марки на Matsushita Electric
Industrial Co, Ltd и Sony Corporation.
"x.v.Colour" е търговска марка на
Sony Corporation.
Логата USB-IF са търговски марки на
Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.

7.1-канален съраунд звук с високо качество

BONUSVIEW/PIP (Picture-in-Picture)
Това е нова функция на BD-Video, при която
едновременно се възпроизвежда основното видео и
допълнително видео. Blu-ray плейърите с Final Standard
Profile или Profile 1.1 поддържат функциите на
BonusView.
BD-Live
Свържете този продукт към уеб сайта на филмовите
студия чрез LAN порта, за достъп до различно актуално
съдържание (например обновени прегледи и
ексклузивни специални кадри). Можете също да
използвате модерни възможности като сваляне на
рингтонове/уолпейпъри, социално общуване, събития
на живо и игрови дейности.
Увеличена DVD резолюция за по-добро
качество на картината

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
ОТ КЛАС 1

2 Вашият продукт
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта,
която Philips предлага, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.

По-важни функции
Philips EasyLink
Вашият продукт поддържа системата Philips EasyLink,
която използва протокола HDMI СЕС (Управление на
потребителска електроника). Можете да използвате
едно дистанционно управление, за да контролирате
EasyLink-съвместимите устройства, който са свързани
чрез HDMI конекторите.

Гледайте дисковете с възможно най-доброто качество
на картината при HDTV. Резолюцията се увеличава от
стандартна такава до 1080p при HDMI връзка.
Детайлната картина и увеличената яснота създават пореалистичен образ.

Регионални кодове
Можете да пускате дискове със следните регионални
кодове:
Регионален код
DVD

Страни
BD (Blu-ray диск)
Европа,
Великобритания

Забележка
• Philips не гарантира 100% съвместимост с всички USB
устройства.

Забавление с висока резолюция
Гледайте диск със съдържание с висока резолюция с
HDTV (телевизия с висока резолюция). Свържете го с

БГ
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Възпроизвежда всички версии на DivX® видео
(включително DivX® 6) с разширено възпроизвеждане на
DivX® медия файлове и формата DivX® Media.
Възпроизвежда DivX® видео с менюта, субтитри и аудио
тракове

Преглед на продукта
Основен уред

1

1

• Включване на продукта или преминаване в
режим на готовност.
• Ако е активирана функцията EasyLink, натиснете
и задръжте за поне три секунди, за да приведете
всички свързани HDMI CEC съвместими
устройства в режим на готовност.

2 Дисплей
3 IR сензор
• Приема сигналите от дистанционното
управление. Винаги насочвайте дистанционното
управление към IR сензора.

4 Отделение за диск
5 Z
• Отваряне или затваряне на отделението за диск

6 B
• Стартиране или продължаване на
възпроизвеждането.

7 [[
• Пауза

8

6

жак с плъзгащо капаче
• Плъзнете капачето за да свържете USB памет

БГ

Обозначение Описание
на дисплея
LOADING

Зареждане на диск

UNSUPP

Дискът е несъвместим

BD

Разпознат е Blu-ray диск

HDMI ERR

HDMI видео резолюцията е
несъвместима с телевизора

FASTFWD

Превъртане напред

FASTBWD

Превъртане назад

SLOWFWD

Бавно превъртане напред

SETTINGS

Показано е меню за настройки

HOME

Показано е началното меню

CHAPTER

Настоящата глава е в режим на
повтаряне

DOLBY D

Възпроизвежда се звук Dolby Digital

DOLBY HD

Възпроизвежда се звук Dolby HD

UPGRADE

Извършва се актуализация на софтуера

3
MENU
c TOP
TOP
MENU
• 
BD: Показване
на горното меню.
%''LVSOD\WKHWRSPHQX
• 
DVD:DVD'LVSOD\WKHWLWOHPHQX
Показване на заглавното меню.
4
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Remote control
Дистанционно
управление

• 
Достъп
до началното меню.
$FFHVVWKHKRPHPHQX
5 DISK MENU / POP-UP MENU
e ',6&0(18323830(18
• BD: Вход или изход от появяващото се меню.
 %'$FFHVVRUH[LWWKHSRSXSPHQX
• DVD: Вход или изход от диск менюто.
 DVD$FFHVVRUH[LWWKHGLVFPHQX
6 OK
f • OK
Потвърждаване на въвеждане или избор.
 b B&RQÀUPDQHQWU\RUVHOHFWLRQ
7 ▲▼

g • Навигация в менютата
 1DYLJDWHWKURXJKWKHPHQXV
8
BACK
%$&.към предишното меню.
h • Връщане
 5HWXUQWRDSUHYLRXVGLVSOD\PHQX
9 ?b/B?

i • Преминаване
/
към предишното или следващото
глава или трак.
заглавие,
6NLSWRWKHSUHYLRXVRUQH[WWLWOHFKDSWHU
RUWUDFN
0 m/M
j • Превъртане
/
назад или напред.
 6HDUFKEDFNZDUGRUIRUZDUG
qa
k
• Спиране на звука (приложим само за
определени
0XWHYROXPH
DSSOLFDEOHRQO\WRFHUWDLQ
телевизори Philips).
3KLOLSVEUDQG79V 
qs TV VOL +/l• 7992/
Увеличаване/намаляване на звука (приложим
само$GMXVWYROXPH
DSSOLFDEOHRQO\WRFHUWDLQ
за определени телевизори
Philips).
3KLOLSVEUDQG79V 
qd SUBTITLE
m• 68%7,7/(
Избор на език за субтитрите на диска.
 6HOHFWDVXEWLWOHODQJXDJHRQDGLVF
qf AUDIO
n • AUDIO
Избор на език или канал за звука на диска.
 6HOHFWDQDXGLRODQJXDJHRUFKDQQHORQ
qg БутониDGLVF
с цифри и букви
• Избор на позиция за възпроизвеждане.

o Alphanumeric buttons
qh Z 6HOHFWDQLWHPWRSOD\

• Отваряне или затваряне на отделението за диск.

p TV CH +/qj
 2SHQRUFORVHWKHGLVFFRPSDUWPHQW

• Избор на телевизионен канал (приложим само

a1
1
• 
Включване
на продукта или преминаване в
7XUQRQWKLVSURGXFWRUVZLWFKWR
режим
на готовност.
VWDQGE\PRGH
• 
Ако е:KHQ(DV\/LQNLVHQDEOHGSUHVVDQG
активирана функцията EasyLink, натиснете
и задръжте
за поне три секунди, за да приведете
KROGIRUDWOHDVWWKUHHVHFRQGVWRWXUQDOO
всички
свързани HDMI CEC съвместими
FRQQHFWHG+'0,&(&FRPSOLDQWGHYLFHV
устройства
в режим на готовност.
WRVWDQGE\
2 BONUSVIEW
b• %21869,(:
Включване или изключване на допълнителното
видео7XUQRQRURIIWKHVHFRQGDU\YLGHR
в малък прозорец по време на
LQDVPDOOVFUHHQZLQGRZGXULQJSOD\
възпроизвеждане
(приложимо само за BD-видео,
DSSOLFDEOHRQO\WR%'YLGHRWKDW
съвместимо
с функцията BONUSVIEW или
VXSSRUWVWKH%21869,(:RU3LFWXUH
Picture-in-Picture).
,Q3LFWXUHIHDWXUH 

q 79&+
за определени телевизори Philips).
qk x 6HOHFWD79FKDQQHO DSSOLFDEOHRQO\WR
FHUWDLQ3KLOLSVEUDQG79V 
• Спиране на възпроизвеждането.
r [[
ql

6WRSSOD\
• 
Пауза.

s • Придвижване на спряната картина с една стъпка
напред.
3DXVHSOD\
w; B 0RYHWKHSDXVHGSLFWXUHRQHVWHS
IRUZDUG
• Стартиране
или продължаване на
t възпроизвеждането.
6WDUWRUUHVXPHSOD\
wa  INFO
INFO на настоящия статус или
u • Показване
информацията
'LVSOD\WKHFXUUHQWVWDWXVRUWKHGLVF
на диска.
LQIRUPDWLRQ

ENБГ
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v OPTIONS
ws
OPTIONS
$FFHVVRSWLRQVIRUWKHFXUUHQWDFWLYLW\RU
• 
Достъп
до опции за извършваното действие или
VHOHFWLRQ
направения
избор.

Option
Connect toкъм
theHDMI
HDMI
jack
Опция 1:1:Свързване
жака

w Цветни
Color buttons
wd
бутони
%'6HOHFWWDVNVRURSWLRQV
• 
BD: Избор
на задачи или опции.
x HDMI
HDMI
wf
6HOHFWWKHYLGHRUHVROXWLRQRI+'0,
• 
Избор
на изходна HDMI видео резолюция.
RXWSXW
wg REPEAT
y • REPEAT
Избор на повтаряне или разбъркано
възпроизвеждане.
6HOHFWUHSHDWSOD\RUUDQGRPSOD\

3 Свързване
Connect
Направете следните връзки, за да използвате този
0DNHWKHIROORZLQJFRQQHFWLRQVWRXVHWKLVSURGXFW
продукт.
%DVLFFRQQHFWLRQV
Основни връзки:

9LGHR
• Видео

$XGLR
• Аудио

3RZHU
• Захранване
Допълнителни връзки:
Optional connections:
• Свързване на звука към други устройства

5RXWHDXGLRWRRWKHUGHYLFHV
• Многоканален AV приемник
 0XOWLFKDQQHOUHFHLYHU
• Цифров усилвател/приемник
 'LJLWDODPSOLÀHUUHFHLYHU
• Аналогова
стерео система
 $QDORJVWHUHRV\VWHP
• USB памет

86%GHYLFH
• LAN/$1
(мрежа)

QHWZRUN

Note
Забележка
• За идентификация и данни за захранването погледнете
табелката
5HIHUWRWKHW\SHSODWHDWWKHEDFNRUERWWRPRIWKH
отзад или отдолу на продукта.
SURGXFWIRULGHQWLÀFDWLRQDQGVXSSO\UDWLQJV
• Преди да правите или променяте връзки, уверете се, че
всички
%HIRUH\RXPDNHRUFKDQJHDQ\FRQQHFWLRQVHQVXUHWKDW
устройства са изключени от контакта.
• ЗаDOOGHYLFHVDUHGLVFRQQHFWHGIURPWKHSRZHURXWOHW
свързването на този продукт могат да се използват
различни
'LIIHUHQWW\SHVRIFRQQHFWRUVFDQEHXVHGWRFRQQHFW
конектори, в зависимост от наличността и вашите
WKLVSURGXFWGHSHQGLQJRQDYDLODELOLW\DQG\RXUQHHGV$
нужди.
На www.connectivityguide.philips.com има подробно
FRPSUHKHQVLYHLQWHUDFWLYHJXLGHWRKHOS\RXFRQQHFW\RXU
интерактивно ръководство, което ще ви помогне да свържете
SURGXFWLVDYDLODEOHDWZZZFRQQHFWLYLW\JXLGHSKLOLSVFRP
своя
продукт.

HDMI IN

включения HDMI кабел към:
1Свържете
&RQQHFWWKHVXSSOLHG+'0,FDEOHWR
• HDMI
на този продукт.
 жака
WKHHDMIMDFNRQWKLVSURGXFW
• Входния
HDMI жак на телевизора.
 WKH+'0,LQSXWMDFNRQWKH79
Полезна
информация
Tip
• Ако телевизорът има само DVI конектор, направете
 ,IWKH79KDVD'9,FRQQHFWRURQO\FRQQHFWYLDDQ
свързването чрез HDMI/DVI адаптер. Свържете аудио кабел
+'0,'9,DGDSWRU&RQQHFWDQDXGLRFDEOHIRUVRXQG
заRXWSXW
възпроизвеждане на звука.
•Можете
да оптимизирате изходното видео. Натиснете HDMI
<RXFDQRSWLPL]HWKHYLGHRRXWSXW3UHVV+'0,
няколко
пъти, за да изберете най-добрата резолюция,
UHSHDWHGO\WRVHOHFWWKHEHVWUHVROXWLRQWKH79FDQ
поддържана
VXSSRUW от телевизора.
•За3KLOLSVUHFRPPHQGV+'0,FDWHJRU\FDEOHDOVRNQRZQ
оптимално видео и аудио възпроизвеждане Philips
препоръчва
HDMI кабел от категория 2, известен още като
DV+LJK6SHHG+'0,FDEOHIRURSWLPDOYLGHRDQGDXGLR
високоскоростен
HDMI кабел.
RXWSXW
•За7RSOD\WKHGLJLWDOYLGHRLPDJHVRID%'YLGHRRU'9'
възпроизвеждане на цифровите видео изображения на
BD-видео
или DVD-видео чрез HDMI връзка, е необходимо
YLGHRYLDDQ+'0,FRQQHFWLRQLWLVQHFHVVDU\WKDWERWK
както
този продукт, така и устройствотоRUDQ$9UHFHLYHU
с екран (или AV
WKLVSURGXFWDQGWKHGLVSOD\GHYLFH
приемника/усилвателя)
да поддържат системата за защита
DPSOLÀHU VXSSRUWDFRS\ULJKWSURWHFWLRQV\VWHPFDOOHG
на+'&3
авторските
права, наречена HDCP (широколентова
KLJKEDQGZLGWKGLJLWDOFRQWHQWSURWHFWLRQ
V\VWHPза защита на цифрово съдържание).
система
7KLVW\SHRIFRQQHFWLRQSURYLGHVEHVWSLFWXUHTXDOLW\
•Тази
връзка осигурява най-доброто качество на картината.

Option2:2:Свързване
Connect to
the
component
Опция
към
компонентните
video жакове
jack
видео
Y

Свързванеvideo/audio
на видео/аудио
кабели
Connect
cables
Свържете този продукт към телевизора, за да гледате
&RQQHFWWKLVSURGXFWWR79WRYLHZGLVFSOD\

възпроизвеждането от диска. Изберете най-добрата
6HOHFWWKHEHVWYLGHRFRQQHFWLRQWKDWWKH79FDQ
видео връзка, поддържана от телевизора.
VXSSRUW
• Опция 1: Свързване към HDMI жака (за HDMI, DVI
 Option 1&RQQHFWWRWKH+'0,MDFN IRUD
или HDCP-съвместим телевизор).
+'0,'9,RU+'&3FRPSOLDQW79 
• Опция 2: Свързване към компонентните видео
 Option 2&RQQHFWWRWKHFRPSRQHQWYLGHR
жакове (за стандартен телевизор или телевизор с
MDFNV IRUDVWDQGDUG79RU3URJUHVVLYH6FDQ
прогресивно сканиране).
79 
• Опция 3: Свързване към комбинирания видео жак
 Option 3&RQQHFWWRWKHFRPSRVLWHYLGHR
(за стандартен телевизор).
MDFN IRUDVWDQGDUG79 

Note
•Трябва
да свържете този продукт директно към телевизора.
<RXPXVWFRQQHFWWKLVSURGXFWGLUHFWO\WRD79

8
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Pb

Pr
AUDIO IN

Y /Pb/Cb
Pr/CrMDFNVRQWKLVSURGXFW
• Y 
Pb / WKH
Cb Pr
Cr жаковете
на този продукт.
 WKH&20321(179,'(2LQSXWMDFNV
• входните
COMPONENT VIDEO жакове на
RQWKH79
телевизора.

2Свържете
&RQQHFWWKHDXGLRFDEOHVWR
2
аудио кабелите към:

Прехвърляне
къмdevices
други
Route audioнаtoзвука
other
устройства

7RHQKDQFHDXGLRSOD\
За
по-добър звук можете\RXFDQURXWHWKHDXGLRIURP
да свържете звука на този
WKLVSURGXFWWRRWKHUGHYLFHV
продукт
към други устройства. 

&RQQHFWWRPXOWLFKDQQHOUHFHLYHU
Свързване
към многоканален приемник

 WKH
AUDIO
• AUDIO
L/R-LINE
OUTL/RLINE
жаковете OUTMDFNVRQWKLV
на този продукт.
SURGXFW
WKH$8',2LQSXWMDFNVRQWKH79

• Входните AUDIO жакове на телевизора.



Полезна
информация
Tip
•Входните
компонентни видео жакове може да са
7KHFRPSRQHQWYLGHRLQSXWMDFNRQWKH79PLJKWEH
ODEHOHGDV<3E3URU<89
обозначени
с Y Cb Cr или YUV.

7KLVW\SHRIFRQQHFWLRQSURYLGHVJRRGSLFWXUHTXDOLW\
•Тази
връзка осигурява добро качество на картината.

Option3:3:Свързване
Connect to
the
composite
Опция
към
комбинирания
video жак
jack
видео
AUDIO IN
7.1 CH AUDIO IN

VIDEO IN

1
7.1-канални аудио кабели (не са включени
1Свържете
&RQQHFWWKHFKDQQHODXGLRFDEOHV
QRW
в комплекта) към:

VXSSOLHG WR

• 7.1
AUDIO
OUTPUT
жаковете
на този плейър.
 CHWKH
7.1 CH
AUDIO
OUTMDFNVRQWKLV

SURGXFW
• Съответните
входни AUDIO жакове на
 WKHFRUUHVSRQGLQJ$8',2LQSXWMDFNV
устройството.
RQWKHGHYLFH

Полезна
информация
Tip
• Можете да оптимизирате изходния звук на
високоговорителите
<RXFDQRSWLPL]HWKHVSHDNHURXWSXW
VHH´$GMXVW
(виж “Регулиране на настройките” >
VHWWLQJVµ!>[Audio
Setup]![Speaker
Setup] 
[Audio
Setup] > [Speaker
Setup]).

1Свържете
&RQQHFWDFRPSRVLWHYLGHRFDEOHWR
комбинирания видео кабел към:

 WKH
VIDEOMDFNRQWKLVSURGXFW
• VIDEO
жака
на този продукт.


WKH9,'(2LQSXWMDFNRQWKH79

• Входния VIDEO жак на телевизора.

2 &RQQHFWWKHDXGLRFDEOHVWR

&RQQHFWWRGLJLWDODPSOLÀHUUHFHLYHU
Свързване
към цифров усилвател/
приемник
Connect to coaxial jack
Свързване към коаксиален жак

2 Свържете
аудио
кабелите
към: OUTMDFNVRQWKLV
 WKH
AUDIO
L/RLINE
• AUDIOSURGXFW
L/R-LINE OUT жаковете на този продукт.

 WKH$8',2LQSXWMDFNVRQWKH79
• Входните
AUDIO жакове на телевизора.

COAXIAL

Полезна
информация
Tip
•Входният
видео жак на телевизора може да е обозначен с
7KHYLGHRLQSXWMDFNRQWKH79PLJKWEHODEHOHGDV$9
A/V
IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
,19,'(2,1&20326,7(RU%$6(%$1'
7KLVW\SHRIFRQQHFWLRQSURYLGHVVWDQGDUGSLFWXUH
•Тази
връзка осигурява стандартно качество на картината.

COAXIAL

TXDOLW\

ENБГ
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Български
English

1
компонентните видео кабели (не саQRW
1Свържете
&RQQHFWWKHFRPSRQHQWYLGHRFDEOHV
включени
в комплекта)
към:
VXSSOLHG
WR

коаксиален кабел (не
е включен в WR
1Свържете
&RQQHFWDFRD[LDOFDEOH
QRWVXSSOLHG

комплекта)
към:
 WKH
COAXIALMDFNRQWKLVSURGXFW
• COAXIAL
жака на този продукт.
 WKH&2$;,$/',*,7$/LQSXWMDFNRQ
• Входния
COAXIAL/DIGITAL жак на устройството.
WKHGHYLFH

Свързване
оптичен
Connect
to към
optical
jack жак

OPTICAL

Забележка
Note
• Този продукт може да възпроизвежда/показва само MP3,
WMA/WMV9,
7KLVSURGXFWFDQRQO\SOD\YLHZ03:0$:09'LY;
DivX (Ultra) и JPG файлове, съхранени в
8OWUD RU-3(*ÀOHVWKDWDUHVWRUHGRQVXFKGHYLFHV
подобни
устройства.
•Натиснете
и в менюто изберете [browse USB] за достъп
3UHVV VHOHFW>86%@LQWKHPHQXWRDFFHVVWKHFRQWHQW
доDQGSOD\WKHÀOHV
съдържанието и за възпроизвеждане на файловете.
• Свързвайте USB устройството само към
жака на този
продукт.
&RQQHFWD86%GHYLFHRQO\WRWKH86%MDFNRQWKLVSURGXFW

3KLOLSVGRHVQRWJXDUDQWHHFRPSDWLELOLW\ZLWKDOO
• Philips не гарантира 100% съвместимост с всички USB
86%ÁDVKGULYHV
устройства.

Connect
Свързване network
към мрежата
Свържете този плейър към мрежа, за да актуализирате
&RQQHFWWKLVSURGXFWWRWKHQHWZRUNWRHQMR\
софтуера му и да използвате BD-Live бонус съдържание.
VRIWZDUHXSGDWHVDQG%'/LYHERQXVFRQWHQW
OPTICAL

1Свържете
&RQQHFWDQRSWLFDOFDEOH
QRWVXSSOLHG
WR
оптичен кабел (не е включен
в комплекта)

към:
WKHOPTICALMDFNRQWKLVSURGXFW
• OPTICAL
жака на този продукт.
 WKH237,&$/',*,7$/LQSXWMDFNRQWKH
• Входния
OPTICAL/DIGITAL жак на устройството.
GHYLFH

Connect
stereoстерео
systemсистема
Свързванеanalogue
на аналогова
AUDIO IN

мрежов кабел (не е включен
в комплекта)
1Свържете
&RQQHFWWKHQHWZRUNFDEOH
QRWVXSSOLHG
WR

към:
WKHLANMDFNRQWKLVSURGXFW
• LAN
на този продукт.
 жака
WKH/$1MDFNRQWKHEURDGEDQGPRGHP
• LAN жака
на широколентовия модем или рутера.
RUURXWHU
Забележка
Note

1Свържете
&RQQHFWWKHDXGLRFDEOHVWR
аудио кабелите към:

•Интернет
достъпът до уеб сайта на Philips за актуализиране
,QWHUQHWDFFHVVWR3KLOLSVZHEVLWHIRUVRIWZDUHXSGDWH
наPD\QRWEHDOORZHGGHSHQGLQJRQWKHURXWHU\RXXVH
софтуера може да не е позволен в зависимост от рутера,
който
използвате или политиката на интернет доставчика. За
RUWKH,QWHUQHW6HUYLFH3URYLGHU·VSROLF\&RQWDFW\RXU
повече
информация се свържете с вашия интернет доставчик.
,QWHUQHW6HUYLFH3URYLGHUIRUPRUHLQIRUPDWLRQ

 WKH
AUDIO
L/RLINE
• AUDIO
L/R-LINE
OUT
жаковете OUTMDFNVRQWKLV
на този продукт.
SURGXFW
WKH$8',2LQSXWMDFNVRQWKHGHYLFH

• Входните AUDIO жакове на устройството.



&RQQHFW86%GHYLFH
Свързване на USB устройство

Connect power
Свързване
на захранването
Внимание
Caution
•Риск
от повреждане на продукта! Уверете се, че
5LVNRISURGXFWGDPDJH(QVXUHWKDWWKHSRZHUVXSSO\
напрежението
на мрежата отговаря на отпечатаното на
YROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHSULQWHGRQWKHEDFN
гърба
на уреда.
RIWKHXQLW
•Преди
да свържете захранващия кабел, уверете се, че сте
%HIRUHFRQQHFWLQJWKH$&SRZHUFRUGHQVXUH\RXKDYH
FRPSOHWHGDOORWKHUFRQQHFWLRQV
направили
всички останали връзки.

Забележка
Note
• Табелката на модела се намира на гърба на продукта.

 7KHW\SHSODWHLVORFDWHGRQWKHEDFNRIWKHSURGXFW

USB устройството към
(USB) жака
на 
11 Свържете
&RQQHFWWKH86%ÁDVKGULYHWRWKH
86%
тозиMDFNRQWKLVSURGXFW
плейър.


EN
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•При
допир до металната кутия на този продукт може да
<RXPD\H[SHULHQFHWLQJOLQJIHHOXSRQWRXFKLQJWKHPHWDO
изпитате
щипене. То е често срещано при продукти с
FDVHRIWKLVSURGXFW7KLVWLQJOLQJIHHOLVFRPPRQIRU
алуминиево
покритие и не е вредно, тъй като безопасността
SURGXFWVZLWKDOXPLQXPÀQLVKLQJ,WGRHVQRWFDXVHDQ\
наKDUPDVFRQVXPHUVDIHW\LVQRWFRPSURPLVHG
потребителя не е застрашена.

Използване
на началното
Use
the Home
menu меню

Play Disc

4 Първи стъпки
Внимание
• Използването на контроли или корекции, или извършването
на различни от описаните тук процедури може да доведе до
излагане на вредно излъчване или друг вид опасна
експлоатация.

Винаги спазвайте последователно инструкциите в този
раздел.

Подготовка на дистанционното
управление

1 Натиснете

1 Натиснете и избутайте капачето на отделението за
батерии, за да го отворите с плъзване (виж '1' на
картинката).
2 Поставете две батерии от тип AAA с правилен
поляритет (+/-) както е означено.
3 Натиснете и плъзнете обратно капачето на
отделението за батерии (виж '3' на картинката).

Settings

.

• За да пуснете диск, изберете [Play Disc].
• За да видите съдържанието на USB устройството,
изберете [USB].
• За достъп до менютата с настройки, изберете
[Setup].

Навигация в менюто
1 Когато е показано меню, натиснете бутоните на
дистанционното управление, за да навигирате.
Бутон

Действие
Придвижване нагоре или надолу.

Внимание
• Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева
светлина и огън. Никога не хвърляйте батериите в огън.

USB

Български
English

1 Свържете захранващия кабел към:
• този продукт.
• стенния контакт.
↳ Този продукт е готов да бъде настроен за
употреба.

Придвижване наляво или надясно.
OK

Потвърждаване на избор.
Въвеждане на цифри.

Избор на език за менюто
Забележка
• Ако този продукт е свързан към HDMI СЕС-съвместим
телевизор, пропуснете тази настройка. Той се превключва
автоматично на същия език за менюто на дисплея, който е
настроен за телевизора (ако наборът ат езици на телевизора
се поддържа от този продукт).

1 В началното меню, изберете [Settings] и натиснете
ОК.
Забележка

2 Изберете [Preference Setup] и натиснете B.
3 Изберете [Menu Language] и натиснете B.

• Ако няма да използвате дистанционното управление дълго
време, извадете батериите.
• Не използвайте комбинация от стари и нови или различни
видове батерии.
• Батериите съдържат химически вещества и поради това
трябва да се изхвърлят правилно.

Намиране на правилния канал
1 Натиснете 1, за да включите този продукт.
2 Включете телевизора и го превключете на правилния
входен видео канал (вижте ръководството на
телевизора, за да разберете как да изберете
правилния канал).

БГ
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 7KHODQJXDJHRSWLRQVPD\YDU\IURP
• Опциите
за езици може да са различни в
GLIIHUHQWUHJLRQV
различните
региони.

4Натиснете
3UHVV ▲▼WRVHOHFWDODQJXDJHWKHQSUHVVOK
за да изберете език и натиснете ОК.

Setup
network
Настройка
на мрежата
7RHQMR\VRIWZDUHXSGDWHVRIWKLVSURGXFWDQG%'
За да можете да актуализирате софтуера на този
/LYHERQXVFRQWHQWVIRUFHUWDLQ%OXUD\GLVFV
VHWXS
продукт и да използвате BD-Live при определени
Blu-ray
дискове, настройте мрежовата връзка.
WKHQHWZRUNFRQQHFWLRQ

Забележка
Note
• За да активирате функцията EasyLink, трябва да включите
HDMI
7RHQDEOHWKH(DV\/LQNIHDWXUH\RXPXVWWXUQRQWKH+'0,
СЕС функциите на телевизора и на другите
&(&RSHUDWLRQVRQWKH79DQGRQRWKHUGHYLFHVFRQQHFWHG
устройства, свързани към него. За подробности вижте
WR795HIHUWRWKH79VGHYLFHVPDQXDOIRUGHWDLOV
ръководствата на телевизора/устройствата.

2QHWRXFKSOD\
Възпроизвеждане с едно докосване
11 Натиснете
3UHVVWKH67$1'%<
1 за да включитеEXWWRQWRWXUQRQWKLV
този продукт.
SURGXFW

Note
Забележка
•Уверете
се, че мрежовият кабел е свързан правилно и
(QVXUHWKDWWKHQHWZRUNFDEOHLVSURSHUO\FRQQHFWHGDQG
рутерът
е включен.
WKHURXWHULVVZLWFKHGRQ

този продукт към широколентовия модем
11 Свържете
&RQQHFWWKLVSURGXFWWRWKHEURDGEDQG
илиPRGHPRUURXWHU
рутер.

меню изберете [Settings] и натиснете
22 В началното
,QWKH+RPHPHQXVHOHFW[Settings]DQGSUHVV
ОК.OK

[Advanced Setup],
след което натиснете
▶.
33 Изберете
6HOHFW[Advanced
Setup]WKHQSUHVV

4
Изберете
[Network]
и
натиснете
OK.
4 6HOHFW[Network]WKHQSUHVVOK
изберете [Next] и натиснете OK.
55 В менюто
6HOHFW[Next]LQWKHPHQXWKHQSUHVVOK

↳ »
Този7KLVSURGXFWVWDUWVWRGHWHFWLIWKHUHLVD
продукт започва да търси дали има връзка с
мрежата.
FRQQHFWLRQWRWKHQHWZRUN
↳ »
Ако връзката
е неуспешна, изберете
и
,IWKHFRQQHFWLRQWHVWIDLOV
VHOHFW[Retry]
[Retry]
натиснете
OK, за да се свържете отново към
DQGSUHVVOKWRUHFRQQHFWDJDLQWRWKH
мрежата.
QHWZRUN

↳ Телевизорът (ако поддържа възпроизвеждане с
» 7KH79 LIWKH79VXSSRUWVRQHWRXFKSOD\ 
едно докосване) автоматично се включва и
DXWRPDWLFDOO\WXUQVRQDQGVZLWFKHVWRWKH
преминава на правилния входен видео канал.

FRUUHFWYLGHRLQFKDQQHO

↳ Ако в този продукт има диск, възпроизвеждането
» ,IDGLVFLVORDGHGLQWKLVSURGXFWGLVFSOD\
му започва автоматично.

DXWRPDWLFDOO\VWDUWV

2QHWRXFKVWDQGE\
Преминаване в режим на готовност с едно
1докосване
 3UHVVDQGKROGWKH67$1'%< EXWWRQIRU

PRUHWKDQVHFRQGV
1 Натиснете
и задръжте 1 за повече от 3 секунди.
» $OOWKHFRQQHFWHGGHYLFHV
↳ Всички
свързани устройства (ако LIWKHGHYLFH
поддържат
преминаване
в режим на готовностDXWRPDWLFDOO\
с едно
VXSSRUWVRQHWRXFKVWDQGE\
докосване)
автоматично
VZLWFKWRVWDQGE\
 преминават в режим на
готовност.
Забележка
Note
•Philips
не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI СЕС
3KLOLSVGRHVQRWJXDUDQWHHLQWHURSHUDELOLW\ZLWKDOO
устройства.
+'0,&(&GHYLFHV

като се осъществи връзката, автоматично се
66 След2QFHFRQQHFWHGDQ,3DGGUHVVLVREWDLQHG
получава IP адрес.

DXWRPDWLFDOO\

• 
Ако не
бъде получен IP адрес, изберете [Retry] и
,IQR,3DGGUHVVLVREWDLQHGVHOHFW
натиснете
OK, за да опитате отново да получите
[Retry]DQGSUHVVOKWRWU\WRREWDLQ
IP адрес.
WKH,3DGGUHVVDJDLQ

изберете [Finish], след което натиснете ОК
77 В менюто
6HOHFW[Finish]LQWKHPHQXWKHQSUHVVOKWR
за да излезете.

H[LW

Забележка
Note
• Този продукт не поддържа автоматично откриване на
 7KLVSURGXFWGRHVQRWVXSSRUWDXWRPDWLFGHWHFWLRQRIDQ
кръстосан
Ethernet кабел.
(WKHUQHWFURVVRYHUFDEOH
•Зареждането
на BD-Live съдържание от Интернет може да
/RDGLQJ%'/LYHFRQWHQWIURPWKHLQWHUQHWPD\WDNH
VRPHWLPHGHSHQGLQJRQWKHÀOHVL]HDQGWKHVSHHGRI
отнеме
време в зависимост от големината на файла и
WKHLQWHUQHWFRQQHFWLRQ
скоростта
на интернет връзката.

Use
Philips на
EasyLink
Използване
Philips EasyLink
Този продукт поддържа функцията Philips EasyLink, която
7KLVSURGXFWVXSSRUWV3KLOLSV(DV\/LQNZKLFKXVHVWKH
използва протокола HDMI СЕС (Управление на
+'0,&(& &RQVXPHU(OHFWURQLFV&RQWURO SURWRFRO
потребителска електроника). Можете да използвате
<RXFDQXVHRQHVLQJOHUHPRWHFRQWUROWRFRQWURO
едно дистанционно управление, за да контролирате
(DV\/LQNFRPSOLDQWGHYLFHVWKDWDUHFRQQHFWHG
EasyLink-съвместимите устройства, който са свързани
WKURXJK+'0,FRQQHFWRUV
чрез HDMI конекторите.

EN
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Play
5 Възпроизвеждане
Пускане
на диск
Play a disc
Внимание
Caution
• Не'RQRWSODFHDQ\REMHFWVRWKHUWKDQGLVFVLQWRWKHGLVF
поставяйте в отделението за диск други предмети, освен
FRPSDUWPHQW
дискове.

 'RQRWWRXFKWKHGLVFRSWLFDOOHQVLQVLGHWKHGLVF

• Не пипайте оптичната леща в отделението за диск.

FRPSDUWPHQW

за да отворите отделението за диск.
1Натиснете
3UHVV Z
WRRSHQWKHGLVFFRPSDUWPHQW
диск с надписите нагоре.
2Поставете
,QVHUWDGLVFZLWKLWVODEHOIDFLQJXS
за да затворите отделението за диск и
33 Натиснете
3UHVV Z
WRFORVHWKHGLVFFRPSDUWPHQWDQG
да започне
възпроизвеждането на диска.
VWDUWGLVFSOD\

• За
диска, превключете телевизора на
 да гледате
7RYLHZGLVFSOD\WXUQRQWKH79WRWKH
правилния
канал за този продукт.
FRUUHFWYLHZLQJFKDQQHOIRUWKLVSURGXFW

 да спрете
7RVWRSGLVFSOD\SUHVV
• За
възпроизвеждането, натиснете x.

Note
Забележка

Структура
на съдържанието
на диска
Disc
content
structure
Обикновено структурата на съдържанието на диска е
7KHVWUXFWXUHRIDGLVFFRQWHQWLVJHQHUDOO\GLYLGHG
разделена както е показано по-долу.
DVVKRZQEHORZ

•За)RU%'GLVFZLWK-DYDDSSOLFDWLRQWKHUHVXPHIXQFWLRQ
BD дискове с Java приложение, функцията за
продължаване
на възпроизвеждането не е налична.
LVQRWDYDLODEOH

Change
play възпроизвеждането
Промянаvideo
на видео
заглавие.
1Пуснете
3OD\DWLWOH
дистанционното управление, за да
22 Използвайте
8VHWKHUHPRWHFRQWUROWRFKDQJHWKHSOD\
промените възпроизвеждането.

Бутон
%XWWRQ

Действие
Action

AUDIO

Избор
на език или канал за звука на
6HOHFWDQDXGLRODQJXDJHRU
диска.
FKDQQHORQDGLVF

68%7,7/(

Избор
на език за субтитрите на
6HOHFWWKHVXEWLWOHODQJXDJHRQ
диска.
DGLVF

REPEAT

Избор
или изключване на режима за
6HOHFWRUWXUQRIIUHSHDWRU
повтаряне
или разбъркано
VKXIÁHPRGH
възпроизвеждане.

5HSHDWRSWLRQVPD\YDU\
• Опциите
за повтаряне може да се
IURPWKHGLVFW\SH
според вида на диска.
 различават
)RU9&'VUHSHDWSOD\LV
• Повтарянето
при VCD е възможно
RQO\SRVVLEOHZKHQWKH3%&
самоPRGHLVWXUQHGRII
при изключен PBC режим.

INFO

'LVSOD\WKHFXUUHQWVWDWXVRUGLVF
Показване
на настоящия статус или
информация
LQIRUPDWLRQза диска

BD-video, DVD-video
title 1
chapter 1 chapter 2

chapter 1

title 2

chapter 2

chapter 3

track 4

track 5

Audio CD
track 1

track 2

track 3

MP3, Windows Media™ Audio, JPEG
folder (group) 1
file 1
file 2

file 1

folder (group) 2
file 2

file 3

• [title/chapter]
(заглавие/глава)
се отнася
до

>WLWOHFKDSWHU@
WLWOHFKDSWHU
UHIHUVWRWKH
съдържанието
на BD/DVD.
FRQWHQWVRQD%''9'
• [track]
(песен)
се отнася
до съдържанието на аудио

>WUDFN@
WUDFN
UHIHUVWRWKHFRQWHQWVRQDQ
CD.DXGLR&'
• [folder/file]
(папка/файл)
се UHIHUVWRWKHFRQWHQWV
отнася до съдържанието

>IROGHUÀOH@
IROGHUÀOH
на диск
с MP3/WMA/JPEG формат.
RQDGLVFLQ03:0$-3(*IRUPDW

Възпроизвеждане
на видео
Play
video
Control
video
Управление
на play
видео възпроизвеждането
1
Пуснете
заглавие.
1 3OD\DWLWOH
дистанционното управление, за да
22 Използвайте
8VHWKHUHPRWHFRQWUROWRFRQWUROWKHSOD\
контролирате възпроизвеждането.
Бутон
%XWWRQ

Действие
Action

Български
English

Note
Забележка
• Проверете поддържаните видове дискове (виж "Спецификации"
 &KHFNWKHW\SHVRIGLVFVVXSSRUWHG VHH´6SHFLÀFDWLRQVµ
> "Съвместими медии").
!´3OD\PHGLDµ 
•Ако
се появи менюто за въвеждане на парола, въведете
,IWKHSDVVZRUGHQWU\PHQXLVGLVSOD\HGHQWHUWKH
паролата,
за да можете да гледате диск, който е заключен или
SDVVZRUGEHIRUH\RXFDQSOD\WKHORFNHGRUUHVWULFWHG
е GLVF
с ограничен
достъп (виж "Регулиране на настройките" >
VHH´$GMXVWVHWWLQJVµ!´3UHIHUHQFH6HWXSµ!
"Настройки
предпочитания"
> [Parental Control]).
[Parental за
Control]

•Ако
сложите диска на пауза или го спрете, скрийнсейвърът се
,I\RXSDXVHRUVWRSDGLVFWKHVFUHHQVDYHUDSSHDUVDIWHU
появява
след 10 минути неактивност. За да го изключите,
PLQXWHVRILQDFWLYLW\7RGHDFWLYDWHWKHVFUHHQVDYHU
SUHVVDQ\EXWWRQ
натиснете
който и да е бутон.
$IWHU\RXSDXVHRUVWRSDGLVFDQGQREXWWRQLVSUHVVHG
•Ако
сте сложили диска на пауза или сте го спрели и в
ZLWKLQPLQXWHVWKLVSURGXFWDXWRPDWLFDOO\VZLWFKHV
продължение
на 30 минути не е натиснат никакъв бутон, този
WRVWDQGE\
продукт
автоматично преминава в режим на готовност.

$FFHVVRSWLRQVUHODWLQJWRWKH
до опции, свързани с
OPTIONS Достъп
настоящата
дейност или избор.
FXUUHQWDFWLYLW\RUVHOHFWLRQ
%21869,(: Включване
7XUQRQRURIIWKHVHFRQGDU\
или изключване на
YLGHRLQDVPDOOVFUHHQZLQGRZ
допълнителното
видео в малък
GXULQJSOD\
DSSOLFDEOHRQO\WR
прозорец
на екрана
по време на
възпроизвеждане
(важи само за BD
%'YLGHRWKDWVXSSRUWVWKH
видео,
поддържащо функцията
%21869,(:RU3LFWXUH,Q
BONUSVIEW
или Picture-In-Picture).
3LFWXUHIHDWXUH
Note
Забележка
•Някой
действия може да не работят при някой дискове. За
6RPHRSHUDWLRQVPD\QRWZRUNZLWKVRPHGLVFV6HHWKH
подробности
вижте информацията, придружаваща диска.
LQIRUPDWLRQDFFRPSDQ\LQJWKHGLVFIRUGHWDLOV

Display
menu
Показване
на менюто

3DXVHSOD\
Спиране
на пауза.
Пускане
или продължаване.
6WDUWRUUHVXPHSOD\
Спиране
на възпроизвеждането.
6WRSSOD\
Предишно/следващо
заглавие/глава.
6NLSWRDSUHYLRXVQH[WWLWOHRU




FKDSWHU
6HDUFKIDVWEDFNZDUGRUIDVW
Търсене
с превъртане назад или напред.
IRUZDUG3UHVVUHSHDWHGO\WR
Натиснете
неколкократно, за да
промените
скоростта на търсене.
FKDQJHWKHVHDUFKVSHHG
• При пауза,
бавно възпроизвеждане
,QSDXVHPRGHVORZDSOD\
назад илиEDFNZDUGRUIRUZDUG
напред.

%'YLGHRGLVF
BD-видео диск
• TOP
MENU
спира видео възпроизвеждането и

TOP
MENUVWRSWKHYLGHRSOD\DQGVKRZV
показва
менюто на диска. Тази функция
WKHGLVFPHQX7KLVIHDWXUHLVGLVFGHSHQGHQW
от диска.
 зависи
323830(18DFFHVVWRWKH%'YLGHRGLVF
• POP-UP MENU достъп до менюто на BD-видео
PHQXZLWKRXWLQWHUUXSWLQJGLVFSOD\
диска без да се прекъсва възпроизвеждането.
EN
БГ
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'9'YLGHRGLVF
DVD-видео диск

TOP
MENUGLVSOD\WKHURRWPHQXRIDGLVF
• TOP
MENU
показва основното меню на диска.

DISC MENUGLVSOD\GLVFLQIRUPDWLRQDQG
• DISC MENU показва информация за диска и ви
JXLGH\RXWKURXJKWKHDYDLODEOHIXQFWLRQVLQ
напътства
през различните налични функции на
WKHGLVF
диска.
VCD/SVCD/DivX
disc:
VCD/SVCD/DivX диск:

DISC
MENUGLVSOD\WKHFRQWHQWRIWKHGLVF
• DISC
MENU
показва съдържанието на диска.
Tip
Полезна
информация
• Ако РВС настройката е изключена, VCD/SVCD пропуска
 менюто
,IWKH3%&VHWWLQJLVRIIWKH9&'69&'VNLSVWKH
и започва възпроизвеждане на първото
PHQXDQGVWDUWVSOD\IURPWKHÀUVWWLWOH7RGLVSOD\WKH
заглавие. За да се покаже менюто преди възпроизвеждането,
PHQXEHIRUHSOD\WXUQRQWKH3%&VHWWLQJ VHH´$GMXVW
включете РВС настройката (виж "Регулиране на настройките"
VHWWLQJVµ![Preference Setup]!>9&'3%&@ 
> [Preference Setup] > [VCD РВС]).

Select
Избор title/chapter
на заглавие/глава
1По 'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS
време на възпроизвеждане,
натиснете

» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
OPTIONS.

се менюто с опции при възпроизвеждане.
2↳ Появява
6HOHFW[Title]RU[Chapter]LQWKHPHQXWKHQ
2 В менюто
изберете [Title] или [Chapter] и натиснете
SUHVVOK
ОК.

33 Изберете
6HOHFWWKHWLWOHRUFKDSWHUQXPEHUWKHQSUHVV
номера на заглавието или главата и

3
напред видеото и натиснете ОК, за да
3Превъртете
)RUZDUGWKHYLGHRSOD\WKHQSUHVVOKWRVHW
зададете
край.
WKHHQGLQJSRLQW

» 5HSHDWSOD\VWDUWV
↳ Започва
повтарянето.

7RFDQFHOUHSHDWSOD\PRGHSUHVV
• Зада отмените
повтарянето, натиснете
OPTIONSVHOHFW>5HSHDW$%@DQG
OPTIONS
и изберете [Repeat А-В], след което
SUHVVOK
натиснете
ОК.
Note
Забележка
•Маркирането
на участък за повторение е възможно само в
7KHPDUNHGVHFWLRQIRUUHSHDWSOD\LVRQO\SRVVLEOH
рамките
на една песен/заглавие.
ZLWKLQDWUDFNWLWOH

View video
play from
differentъгъл
camera
Гледане
на видео
от различен
на
angles
камерата

1
на възпроизвеждане,
натиснете
1По време
'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS
OPTIONS.
» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
2В менюто
6HOHFW[Angle

2
изберетеList]LQWKHPHQXWKHQSUHVV
[Angle List] и натиснете B.
3
опция за ъгъл и натиснете ОК.
3Изберете
6HOHFWDQDQJOHRSWLRQWKHQSUHVVOK
↳ Възпроизвеждането се променя според избрания
» 3OD\FKDQJHVWRWKHVHOHFWHGDQJOH
ъгъл.
Забележка
Note

OK ОК.
натиснете

6NLSSOD\WRDVSHFLÀFWLPH
Пускане от конкретно време
време на възпроизвеждане,
натиснете
1По 'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS

OPTIONS.
» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
22 В менюто
6HOHFW[Time Search]LQWKHPHQXWKHQSUHVV
изберете [Time Search] и натиснете ОК.
OK
3 Натиснете бутоните за навигация (▲▼), за да

3промените
3UHVVWKH Navigation buttons
WRFKDQJH
времето, към което искате да премине
WKHWLPHWRVNLSWRWKHQSUHVVOK

възпроизвеждането, след което натиснете ОК.

Zoom
in/out
Увеличаване/намаляване
време на възпроизвеждане,
натиснете
11 По 'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS

OPTIONS.
» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
2В менюто
6HOHFW[Zoom]LQWKHPHQXWKHQSUHVVOK
изберете [Zoom] и натиснете ОК.
бутоните за навигация
(bB), за
да
33 Натиснете
3UHVVWKHNavigation
buttons
WRVHOHFWD
изберете коефициент на увеличение, след което
]RRPIDFWRUWKHQSUHVVOK
натиснете ОК.
4Натиснете
3UHVVWKHNavigation
buttonsWRSDQWKURXJK
бутоните за навигация,
за да навигирате в
увеличената
картина.
WKH]RRPHGSLFWXUH
• За
от режима на увеличение,%$&.
 да излезете
7RFDQFHO]RRPPRGHSUHVV
натиснете
BACK или ОК, за да се появи
RUOKWRGLVSOD\WKH]RRPIDFWRUEDU
лентатаWKHQSUHVVWKHNavigation
за коефициент на увеличение,
след което 
buttons
натиснете бутоните за навигация (bB), докато
XQWLOWKH]RRPIDFWRU>[@LVVHOHFWHG
изберете коефициента на увеличение [x1].

5HSHDWSOD\IRUDVSHFLÀFVHFWLRQ
Повтаряне на конкретен участък
1По 'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS
време на възпроизвеждането,
натиснете

» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
OPTIONS.
↳
Появява
се менюто с опции при възпроизвеждане.
2 6HOHFW>5HSHDW$%@LQWKHPHQXWKHQSUHVV
2 В менюто
изберете [Repeat А-В] и натиснете ОК, за
OKWRVHWWKHVWDUWLQJSRLQW
да зададете начало.

EN
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• Приложимо само за дискове, съдържащи сцени с различни
ъгли.
$SSOLFDEOHRQO\WRGLVFVWKDWFRQWDLQPXOWLDQJOHVFHQHV

Shift subtitle на
display
Преместване
субтитрите
Тази
функция е налична само ако за [TV Display] сте
7KLVIHDWXUHLVRQO\DYDLODEOHLI\RXKDYHVHWWKH[TV
задали
опцията [Cinema21:9]
21:9]VHH¶$GMXVWVHWWLQJV·!
(виж "Регулиране на
Display]WR[Cinema
настройките"
¶9LGHR6HWXS·> "Видео настройки").

1
на възпроизвеждане,
натиснете
1По време
'XULQJSOD\SUHVV
OPTIONS
OPTIONS.
 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
2

6HOHFW[Subtitle
Language]
![Shift
Subtitle]LQ
2 В менюто
изберете [Subtitle
Language]
> [Shift
Subtitle]
WKHPHQXWKHQSUHVV#
и натиснете
B.
3Натиснете
3UHVVWKHNavigation
buttons(▲▼)
(W7
3
бутоните за навигация
, заWRVKLIW
да

WKHVXEWLWOHWKHQSUHVVOK

преместите субтитрите, след което натиснете ОК.

Tip
Полезна
информация
• За достъп до функцията за преместване на субтитрите,
можете
<RXFDQSUHVV68%7,7/(RQWKHUHPRWHFRQWUROWR
да натиснете бутона SUBTITLE на дистанционното
DFFHVV6KLIW6XEWLWOHIHDWXUH
управление.
6XEWLWOH6KLIWLVQRWVXSSRUWHGIRU'LY;YLGHRZLWK
•Преместването
на субтитрите не е възможно при DivX видео
с H[WHUQDOVXEWLWOHV
външни субтитри.
•Зададеното
преместване на субтитрите не се запазва след
6XEWLWOH6KLIWVHWWLQJZLOOEHQRWUHWDLQHGDIWHUGLVFLV
изваждането
UHPRYHG на диска.

3OD\%'YLGHR на BD-видео
Възпроизвеждане
%OXUD\YLGHRGLVFKDVDODUJHUFDSDFLW\DQGVXSSRUWV
Blu-гау
видео дискът има по-голям капацитет и поддържа
IHDWXUHVVXFKDVKLJKGHÀQLWLRQYLGHRVPXOWL
функции
като видео с висока резолюция, многоканален
FKDQQHOVXUURXQGVRXQGVLQWHUDFWLYHPHQXVDQG
съраунд
звук, интерактивни менюта и т.н.
VRRQ

RSWLRQLQWKHPHQXDQGSUHVVOK
изберете
от менюто опция за възпроизвеждане и
 'XULQJSOD\\RXFDQSUHVV
TOP MENU
натиснете
ОК.
• По времеWRGLVSOD\DGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQIHDWXUHV
на възпроизвеждане можете да натиснете
RUFRQWHQWVWRUHGLQWKHGLVF
TOP MENU,
за да се появи допълнителна
информация,
функции или съдържание,
записано на
 'XULQJSOD\\RXFDQSUHVV
32383
диска. MENUWRGLVSOD\WKHGLVFPHQXZLWKRXW
• По времеLQWHUUXSWLQJGLVFSOD\
на възпроизвеждане можете да натиснете
POP-UP MENU, за да се появи менюто на диска, без
(QMR\%21869,(:
да се прекъсва възпроизвеждането.
$SSOLFDEOHRQO\WRDGLVFFRPSDWLEOHZLWKWKH
Използване
на BONUSVIEW
%21869,(:RU3LFWXUHLQ3LFWXUHIHDWXUH
(Приложимо само за дискове, съвместими с функциите
BONUSVIEW или Picture-in-Picture)
<RXFDQLQVWDQWO\YLHZDGGLWLRQDOFRQWHQW
VXFKDV
Можете да гледате
допълнително съдържание (като
FRPPHQWDULHV
LQDVPDOOVFUHHQZLQGRZ
коментари) в малък прозорец на екрана.

Play
DivX® videoна DivX® видео
Възпроизвеждане

DivX видеото е цифров мултимедиен формат, който
'LY;YLGHRLVDGLJLWDOPHGLDIRUPDWWKDWUHWDLQVKLJK
запазва високото качество, независимо от високата
TXDOLW\GHVSLWHDKLJKUDWHRIFRPSUHVVLRQ<RXFDQ
степен на компресиране. С този DivX сертифициран
HQMR\'LY;YLGHRRQWKLV'LY;FHUWLÀHGSURGXFW
продукт можете да гледате DivX видео.
1Поставете
,QVHUWDGLVFRU86%WKDWFRQWDLQVWKH'LY;
диск или USB устройство, съдържащо DivX
YLGHRV
видео.
, изберете [Play
Disc] или [USB], след
22 Натиснете
3UHVV VHOHFW[Play
Disc]RU>86%@WKHQ
което
натиснете ОК.
SUHVVOK
↳ Появява се меню със съдържанието.
» $FRQWHQWVPHQXLVGLVSOD\HG
3 Изберете папка с видео и натиснете ОК.

34 Изберете
6HOHFWDYLGHRIROGHUWKHQSUHVVOK
заглавие за възпроизвеждане и натиснете
4ОК.6HOHFWDWLWOHWRSOD\WKHQSUHVVOK
Използвайте дистанционното управление, за да
55 контролирате
8VHWKHUHPRWHFRQWUROWRFRQWUROWKHSOD\
възпроизвеждането.
Бутон

Действие

AUDIO

Избор на език или канал за звука.

SUBTITLE

Избор на език за субтитрите.
Спиране на възпроизвеждането.

Забележка
• Можете да пускате само DivX филми, които са взети под
наем или са закупени с регистрационния DivX код на този
продукт (виж "Регулиране на настройките" > [Advanced Setup]
> [DivX® VOD Код]).
• Можете да пускате DivX видео файлове с големина до 4GB.

видео
A Основно
3ULPDU\YLGHR
видео
B Допълнително
6HFRQGDU\YLGHR
1 Натиснете
BONUSVIEW, за да включите прозореца
3UHVV%21869,(:WRWXUQRQWKHVHFRQGDU\
за допълнително
видео.
YLGHRZLQGRZ
OPTIONS.
22 Натиснете
3UHVV OPTIONS
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
» 7KHSOD\RSWLRQVPHQXLVGLVSOD\HG

3 В менюто изберете [2nd Audio Language] или [2nd
3Subtitle
6HOHFW[2nd
Language]RU[2nd
Subtitle
Language]Audio
и натиснете
▶.
Language]LQWKHPHQXWKHQSUHVV

4 Изберете
език за възпроизвеждането и натиснете
4ОК.6HOHFWWKHODQJXDJHWRSOD\WKHQSUHVVOK
Използване на BD-LIVE
(QMR\%'/,9(
(Приложимо само за дискове, който поддържат BD-Live
$SSOLFDEOHRQO\WRDGLVFWKDWHQDEOHV%'/LYH
бонус
съдържание.)
ERQXVFRQWHQW
В паметта на този продукт и в свързано към него USB
$GGLWLRQDOFRQWHQWV
VXFKDVPRYLHWUDLOHUV
устройство можете да свалите
допълнително
съдържание (като
прегледи на
VXEWLWOHVHWF
FDQEHGRZQORDGHGWRWKLVSURGXFW·V
филми, субтитри и т.н.). Специалните видео данни
ORFDOVWRUDJHRUDFRQQHFWHG86%VWRUDJHGHYLFH
могат да се възпроизвеждат, докато се свалят.
6SHFLDOYLGHRGDWDPD\EHSOD\HGZKLOHWKH\DUH
Когато се възпроизвежда диск, поддържащ BD-Live,
EHLQJGRZQORDGHG
идентификационният номер на този продукт или на
:KHQWKHGLVFVXSSRUWLQJ%'/LYHLVSOD\HGWKLV
диска може да бъде изпратен до доставчика на
SURGXFWRUGLVF·V,'FDQEHVHQWWRWKHFRQWHQW
съдържание чрез интернет. Доставяните услуги и
SURYLGHUYLDWKHLQWHUQHW6HUYLFHVDQGIXQFWLRQVWR
функции зависят от диска.

• Този продукт може да показва до 45 символа в субтитрите.

Възпроизвеждане на музика
Управление на песен
1 Пуснете песен.
2 Използвайте дистанционното управление, за да
контролирате възпроизвеждането.
Бутон

Действие
Спиране на пауза.
Пускане или продължаване.
Спиране на възпроизвеждането.
Предишна/следваща песен.
Избор на позиция за възпроизвеждане.

Търсене с превъртане назад или
напред. Натиснете неколкократно, за
да промените скоростта на търсене.

EHSURYLGHGYDU\IURPGLVFV

REPEAT

Избор или изключване на режима за
повтаряне или разбъркване.

БГ
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BD-видео диск.
11 Поставете
,QVHUWD%'YLGHRGLVF
и изберете Disc]WKHQSUHVVOK
[Play Disc], след което
22 Натиснете
3UHVV VHOHFW[Play
натиснете ОК.
33 Възпроизвеждането
3OD\DXWRPDWLFDOO\VWDUWVRUVHOHFWDSOD\
започва автоматично или

Пускане на MP3/WMA музика
MP3/WMA е вид компресиран аудио файл (файлове с
разширение .mp3, .wma).
1 Поставете диск или USB, съдържащо MP3/WMA
музиката.
2 Натиснете
, изберете [Play Disc] или [USB], след
което натиснете ОК.
↳ Появява се меню със съдържанието.

Управление на показването на снимки

1 Пуснете фото слайдшоу.
2 Използвайте дистанционното управление, за да
контролирате възпроизвеждането.
Бутон

Действие
Завъртане на снимката обратно или по
часовниковата стрелка

3 Изберете папка с музика и натиснете ОК.

Хоризонтално/вертикално обръщане на
снимката

4 Изберете файл за възпроизвеждане и натиснете ОК.

Спиране на възпроизвеждането

• За да се върнете към главното меню, натиснете
BACK.
Забележка
• За дискове, записани на много сесии, се възпроизвежда
само първата сесия.
• WMA файлове, които са защитени с Управление на
цифровите права (DRM), не могат да се възпроизвеждат от
този продукт.
• Този продукт не поддържа аудио формат MP3PRO.
• Специалните символи в името на МРЗ песента (ID3) или в
името на албума може да не се покажат правилно на
екрана, поради това, че не се поддържат.
• Папки/файлове, които надвишават поддържания от този
продукт лимит не могат да бъдат показани или
възпроизведени.

Показване на снимки
Показване на снимки във вид на слайдшоу
Можете да гледате JPEG снимки (файлове с
разширение .jpeg или .jpg).
1 Поставете диск или USB, съдържащо JPEG снимки.
2 Натиснете
, изберете [Play Disc] или [USB], след
което натиснете ОК.
↳ Появява се меню със съдържанието.
3 Изберете папка със снимки и натиснете ОК, за да
влезете в нея.
• За да изберете снимка, натиснете бутоните за
навигация.
• За да уголемите избраната снимка и да стартирате
слайдшоуто, натиснете ОК.
4 Натиснете OK за да започне слайдшоуто.

Забележка
• Ако на диска са записани много песни/снимки, показването
на съдържанието му на телевизора може да отнеме повече
време.
• Този продукт може да показва само снимки от цифрови
фотоапарати във формат JPEG-EXIF, който обикновено се
използва при почти всички цифрови фотоапарати. Той не
може да показва Motion JPEG или снимки във формат,
различен от JPEG, нито свързани със снимките аудио клипове.
• Папки/файлове, които надвишават поддържания от този
продукт лимит не могат да бъдат показани или
възпроизведени.
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Забележка
• Някой операции може да не работят при някои дискове или
файлове.

Задаване на интервал и анимация за
слайдшоуто
1 По време на възпроизвеждане, натиснете
OPTIONS.
↳ Появява се менюто с опции при възпроизвеждане.
2 В менюто изберете [Duration per slide] и натиснете ОК.
3 Изберете продължителност и натиснете ОК.
4 В менюто изберете [Slide Animation] и натиснете ОК.
5 Изберете вид анимация и натиснете ОК.

Пускане на музикално слайдшоу
Създаване на музикално слайдшоу за едновременно
възпроизвеждане на MP3/WMA музика и JPEG снимки.
Забележка
• За да създадете музикално слайдшоу, трябва да запишете
MP3/WMA и JPEG файловете на един и същ диск или USB
устройство.

1 Пуснете MP3/WMA музика.
2 Натиснете
меню.

BACK за да се върнете в основното

3 Влезте в папка със снимки и натиснете ОК, за да
започне слайдшоуто.
↳ Слайдшоуто започва и продължава до края на
папката със снимки.
↳ Музиката продължава да свири до края на диска.
• За да спрете слайдшоуто, натиснете x.
• За да спрете музиката, натиснете отново x.

Възпроизвеждане от USB устройство
3OD\IURP86%GHYLFH
Възпроизвеждане или разглеждане на MP3, WMA/

Български
English

3OD\RUYLHZ03:0$:09'LY; 8OWUD RU-3(*
WMV, DivX (Ultra) или JPEG файлове от следните USB
ÀOHVRQWKHIROORZLQJ86%GHYLFHV
устройства:

ÁDVKGULYH
• флаш
памет

PHPRU\FDUGUHDGHU
• четец
на памет-карти

+''
H[WHUQDOSRZHUVRXUFHQHHGHG
• HDD
(необходимо
е външно захранване)

опция и натиснете ОК.
4Изберете
6HOHFWDQRSWLRQWKHQSUHVVOK
настройка и натиснете ОК.
5Изберете
6HOHFWDVHWWLQJWKHQSUHVVOK

• За
върнете към предишното меню, натиснете
 да се
7RUHWXUQWRWKHSUHYLRXVPHQXSUHVV
BACK.%$&.

Свържете USB устройството към
(USB) жака.
112 Натиснете
&RQQHFWD86%ÁDVKGULYHWRWKH
86% 
и изберете [USB], след което

MDFN

натиснете ОК.

2↳ 3UHVV
Появява VHOHFW>86%@WKHQSUHVVOK
се меню със съдържанието.

» $FRQWHQWVPHQXLVGLVSOD\HG
3 Изберете
файл за възпроизвеждане и натиснете ОК.
Започва възпроизвеждането (за подробности виж
3↳ 6HOHFWDÀOHWRSOD\WKHQSUHVVOK
"Възпроизвеждане
на музика", "Показване
на 
»
3OD\VWDUWV VHH´3OD\PXVLFµ
´3OD\SKRWRµ
снимки",
"Възпроизвеждане на
´3OD\YLGHRµIRUGHWDLOV
 видео").
• За да спрете възпроизвеждането, натиснете x или
 7RVWRSSOD\SUHVV RUUHPRYHWKH86%
извадете USB устройството.
ÁDVKGULYH

Забележка
Note
• Ако устройството не влиза в USB буксата, свържете го чрез
 ,IWKHGHYLFHGRHVQRWÀWLQWRWKH86%MDFNFRQQHFWLW
USB
удължител.
WKURXJKD86%H[WHQVLRQFDEOH
•Philips
не 1HZ7HFKQRORJ\)LOH6\VWHP
гарантира 100% съвместимостGDWDIRUPDWQRW
с всички USB
17)6
VXSSRUWHG
устройства.

3KLOLSVGRHVQRWJXDUDQWHHFRPSDWLELOLW\ZLWKDOO
•Формат
за данни NTFS не се поддържа.
86%ÁDVKGULYHV

 да излезете
7RH[LWWKHPHQXSUHVV

• За
от менюто, натиснете

.

[Audio]
[Audio]
Избор на език за звука при възпроизвеждане на диска.
6HOHFWDQDXGLRODQJXDJHIRUGLVFSOD\
[Subtitle]

[Subtitle]
Избор на език за субтитрите при възпроизвеждане на
6HOHFWDVXEWLWOHODQJXDJHIRUGLVFSOD\
диска..
[Disc Menu]
[Disc
Menu]
Избор на език за менюто на диска.
6HOHFWDODQJXDJHIRUGLVFPHQX
Забележка
Note
•Ако
езикът, който сте избрали не е наличен на диска, той
,IWKHODQJXDJH\RXKDYHVHWLVQRWDYDLODEOHRQWKHGLVF
използва своя език по подразбиране.
WKHGLVFXVHVLWVRZQGHIDXOWODQJXDJH
•За)RUVRPHGLVFVWKHVXEWLWOHDXGLRODQJXDJHFDQRQO\EH
някой дискове, езикът за субтитрите/звука може да се
променя само от менюто на диска.

FKDQJHGIURPWKHGLVFPHQX

[TV Display]
[TV
Display]
6HOHFWDGLVSOD\IRUPDW
Изберете формат на дисплея:

6 Регулиране
Adjust settings
на настройките
Забележка
Note
•Ако
настройката е сива, това означава, че не може да бъде
,IWKHVHWXSRSWLRQLVJUD\HGRXWLWPHDQVWKHVHWWLQJ
променена
в настоящото състояние.
FDQQRWEHFKDQJHGDWWKHFXUUHQWVWDWH

Videoнастройки
setup
Видео
1
1Натиснете
3UHVV  .
2
[Settings] и натиснете ОК.
2Изберете
6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
3
[Video Setup]
и натиснете ▶.
3Изберете
6HOHFW[Video
Setup]WKHQSUHVV



• [4:3[4:3
Letterbox]
– 3a телевизори с екран 4:3:

Letterbox]²)RUVFUHHQ79ZLGH
показване
на широк екран с черни ленти отгоре и
VFUHHQGLVSOD\ZLWKEODFNEDUVRQWKHWRSDQG
отдолу
на екрана.
ERWWRPRIWKHVFUHHQ
• [4:3 Panscan] – За телевизори с екран 4:3:

[4:3 Panscan]²)RUVFUHHQ79IXOOKHLJKW
показване с пълна височина и подрязани страни.
GLVSOD\ZLWKWKHWULPPHGVLGHV
• [16:9 Widescreen] – За широкоекранни телевизори:
 [16:9 Widescreen]²)RUZLGHVFUHHQ79
показване на картината в съотношение 16:9.
GLVSOD\UDWLR
• [16:9] – За телевизори с екран 16:9: показване на
 картината
[16:9]²)RUVFUHHQ79GLVSOD\SLFWXUHDW
в съотношение 4:3 за диск със
UDWLRIRUDGLVFZLWKUDWLRZLWKEODFN
съотношение
4:3, с черни ленти отляво и отдясно на
EDUVRQWKHOHIWDQGULJKWVLGHRIWKHVFUHHQ
екрана.
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[Cinema
• [16:9
Cinema]21:9]
– За²)RUZLGHVFUHHQ79RIGLVSOD\
широкоекранни телевизори със
UDWLRUHPRYHEODFNEDUVDWWKHERWWRP
съотношение
на дисплея 16:9. Маха черните ленти в
DQGWRSRIWKHVFUHHQ
долната
и горната част на екрана.
Забележка
Note
• Ако избраната опция [4:3 Panscan] не се поддържа от диска,
 ,I[4:3 Panscan]\RXKDYHVHOHFWHGLVQRWVXSSRUWHGE\WKH
картината
на екрана е във формат [4:3
Letterbox].
GLVFWKHVFUHHQGLVSOD\VLQWKH[4:3
Letterbox]IRUPDW
•Показването
на помощен текст е налично във всички режими
+HOSWH[WGLVSOD\ZLOOEHDYDLODEOHLQDOOPRGHVH[FHSW
освен
[21:921:9]
Cinema].
[Cinema
•Функцията
за преместване на субтитрите е [Cinema
налична само
21:9]в
6XEWLWOH6KLIWIXQFWLRQLVHQDEOHGRQO\LQ
режим
PRGH[Cinema 21:9].
•За)RURSWLPXPYLHZLQJZLWK3KLOLSV&LQHPD79UHIHU
оптимално гледане с телевизор Philips Cinema 21:9 вижте
WRWKH79·VXVHUPDQXDO
ръководството
на телевизора.

[HDMI Video]

[HDMI
Video]
Избор на изходна HDMI видео резолюция, която е
6HOHFWDQ+'0,YLGHRRXWSXWUHVROXWLRQWKDWLV
съвместима с възможностите на дисплея на вашия
FRPSDWLEOHZLWK\RXU79GLVSOD\FDSDELOLW\
телевизор.

[Auto]'HWHFWDQGVHOHFWWKHEHVWVXSSRUWHG
• [Auto]
– Автоматично откриване и избор на найдобрата
поддържана резолюция.
YLGHRUHVROXWLRQDXWRPDWLFDOO\
• [Native]
– Задаване на оригиналната видео

[Native]6HWWRRULJLQDOYLGHRUHVROXWLRQ
 резолюция.
[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i],
• [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i], [1080p],
[1080p], [1080p/24Hz]6HOHFWDYLGHR
[1080p/24Hz] – Избор на най-добре поддържаната
UHVROXWLRQVHWWLQJWKDWLVEHVWVXSSRUWHGE\WKH
от телевизора видео резолюция. За подробности
796HHWKH79PDQXDOIRUGHWDLOV
вижте
ръководството на телевизора.

[Picture
Settings]
[Picture Settings]
Избор на предварително зададен набор от настройки
6HOHFWDSUHGHÀQHGVHWRISLFWXUHFRORUVHWWLQJV
за цветовете
на картината.

[Standard]²2ULJLQDOFRORUVHWWLQJ
• [Standard]
- Настройка за оригинални цветове.

[Vivid]²9LEUDQWFRORUVHWWLQJ
• [Vivid]
- Настройка за ярки цветове.

[Cool]6RIWFRORUVHWWLQJ
• [Cool]
- Настройка за меки цветове.

[Action]²6KDUSFRORUVHWWLQJ,WHQKDQFHVWKH
• [Action]
- Настройка за остри цветове. Увеличава
GHWDLOVLQWKHGDUNDUHD,GHDOIRUDFWLRQPRYLHV
в тъмната част. Идеална за екшън филми.
 детайлите
[Animation]²&RQWUDVWFRORUVHWWLQJ,GHDOIRU
• [Animation] - Настройка за контрастен цвят. Идеална
DQLPDWHGSLFWXUHV
за анимационни филми.

>%ODFN/HYHO@
[Basic Level]
,PSURYHEODFNFRORUFRQWUDVW
Подобрение на контраста на черния цвят.
• [Normal]
- Стандартно ниво на черното.

[Normal]6WDQGDUGEODFNOHYHO
• [Enhanced]
- Усилено черно ниво.

[Enhanced](QKDQFHEODFNOHYHO

Audioнастройки
Setup
Аудио
11Натиснете
 3UHVV  .
22Изберете
[Settings] и натиснете ОК.
 6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
33Изберете
[Audio Setup]
и натиснете ▶.
 6HOHFW[Audio
Setup]WKHQSUHVV



Note
Забележка
• Ако настройката не се поддържа от вашия телевизор, се
появява
,IWKHVHWWLQJLVQRWFRPSDWLEOHZLWK\RXU79DEODQNVFUHHQ
празен екран. Изчакайте 10 секунди за автоматично
DSSHDUV:DLWIRUVHFRQGVIRUDXWRUHFRYHU\RUSUHVV
възстановяване или натиснете няколко пъти бутона HDMI до
UHSHDWHGO\WKHHDMIEXWWRQXQWLOWKHSLFWXUHDSSHDUV
появяване на картината.

[HDMI Deep
[HDMI
DeepColor]
Color]
Тази функция е достъпна само когато показващото
7KLVIHDWXUHLVDYDLODEOHRQO\ZKHQWKHGLVSOD\
устройство е свързано с HDMI кабел и поддържа
GHYLFHLVFRQQHFWHGE\DQ+'0,FDEOHDQGZKHQLW
функцията Deep Color.
VXSSRUWVGHHSFRORUIHDWXUH
• [Auto] - Насладете се на ярки изображения с над

[Auto](QMR\YLYLGLPDJHVLQRYHUDELOOLRQ
милиард цвята, на телевизор, поддържащ Deep Color.
FRORUVRQ'HHS&RORUHQDEOHG79
• [Off] - Стандартен 8-битов изходен цвят.

[Off]2XWSXWVWDQGDUGELWFRORU
[Component
Video]
Избор на изходна
резолюция за компонентно видео,
[Component
Video]
която е съвместима с възможностите на дисплея на
6HOHFWDFRPSRQHQWYLGHRRXWSXWUHVROXWLRQWKDWLV
вашия телевизор.
FRPSDWLEOHZLWKWKH79GLVSOD\FDSDELOLW\
• [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]  Избор
[480i/576i],
[480p/576p],
[720p],
[1080i]
на най-добре
поддържаната
от телевизора
6HOHFWDYLGHRUHVROXWLRQVHWWLQJWKDWLVEHVW
видео
резолюция. За подробности вижте
VXSSRUWHGE\WKH796HHWKH79PDQXDOIRU
ръководството
на телевизора.
GHWDLOV

опция и натиснете ОК.
44 Изберете
6HOHFWDQRSWLRQWKHQSUHVVOK
5
Изберете
настройка
и натиснете ОК.
5 6HOHFWDVHWWLQJWKHQSUHVVOK

 да се
7RUHWXUQWRWKHSUHYLRXVPHQXSUHVV
• За
върнете към предишното меню, натиснете
BACK.%$&.


7RH[LWWKHPHQXSUHVV 

• За да излезете от менюто, натиснете

.

[Night Mode]
[Night Mode]
0DNHDORXGVRXQGOHYHOVRIWHUDQGDVRIWVRXQG
Намаляват се силните звуци, а меките се усилват за
OHYHOORXGHUWRSOD\WKHGLVFDWDORZYROXPH
възпроизвеждане при ниско ниво на звука без
ZLWKRXWGLVWXUELQJRWKHUSHUVRQV
притеснение
за околните.

[Auto]$SSOLFDEOHWRWUDFNVZLWK'ROE\7UXH
+'DXGLR
• [Auto] - Приложимо за песни с Dolby True HD звук.
 [On]²)RUTXLHWYLHZLQJDWQLJKW
• [On] - За тихо гледане през нощта.
 [Off]²)RUVXUURXQGVRXQGZLWKDIXOOG\QDPLF
• [Off]UDQJH
- За съраунд звук с пълен динамичен обхват.

Забележка
Note
• Ако настройката не е съвместима с телевизора, се появява
празен
,IWKHVHWWLQJLVQRWFRPSDWLEOHZLWKWKH79DEODQN
екран. Изчакайте 10 сек. за автоматично
VFUHHQDSSHDUV:DLWIRUVHFRQGVIRUDXWRUHFRYHU\
възстановяване.

&RS\SURWHFWHG'9'VFDQRQO\RXWSXWSSRU
• Защитените от копиране DVD дискове могат да
LLUHVROXWLRQ
възпроизвеждат
само резолюция 480p/576p или 480i/576i.
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Note
Забележка
•Приложимо
само за Dolby кодирано DVD-видео или BD$SSOLFDEOHRQO\WR'ROE\HQFRGHG'9'YLGHRRU%'
видео.
YLGHR

[Digital Audio]
Audio]
[Digital
Избор на аудио формат за изходния звук от DIGITAL
6HOHFWDQDXGLRIRUPDWIRUWKHVRXQGRXWSXWIURP
OUT жака (коаксиален/оптичен).
WKH',*,7$/287MDFN
FRD[LDORSWLFDO 
• [Auto]
- Автоматично намиране и избор на най
[Auto]'HWHFWDQGVHOHFWWKHEHVWVXSSRUWHG
добрия
поддържан аудио формат.
DXGLRIRUPDWDXWRPDWLFDOO\
• [РСМ]
- Аудио устройството не поддържа

[PCM]7KHDXGLRGHYLFHGRHVQRWVXSSRUW
многоканален
формат. Аудиото се смесва в
PXOWLFKDQQHOIRUPDW$XGLRLVGRZQPL[HGWR
двуканален звук.
WZRFKDQQHOVRXQG
• [Bitstream]
- Избор на оригиналния звук, за слушане

>%LWVWUHDP@6HOHFWWKHRULJLQDODXGLRWR
на Dolby или DTS аудио (специалните звукови ефекти
H[SHULHQFH'ROE\RU'76DXGLR %'YLGHR
на BD-видеото се деактивират).
VSHFLDOVRXQGHIIHFWLVGLVDEOHG 


6HOHFW
Speaker]LIWKHUHLVQR
• Изберете
[No [No
Speaker]
ако няма свързан
високоговорител.
VSHDNHUFRQQHFWHG
 за ,IWKHIURQWVSHDNHUVDUHVHWWR
[Small]
• Ако
предните високоговорители е зададен
размерVXEZRRIHUVHWWLQJLV[On]DQGFDQQRWEH
[Small], настройката на субуфера е [On] и
не може
да бъде променена.
FKDQJHG
• Ако
на субуфера е [Off],
настройката
 настройката
,IWKHVXEZRRIHULVVHWWR
[Off]WKHIURQW
за предните
високоговорители е [Large] и не може
VSHDNHUVVHWWLQJVDUH[Large]DQGFDQQRW
да бъдеEHFKDQJHG
променена.
Полезна
информация
Tip
• Тестовият
тон се издава от високоговорителите, докато се
7KHWHVWWRQHLVHPLWWHGIURPWKHVSHDNHUZKLOHDGMXVWLQJ
регулира
силата на звука.
WKHYROXPHOHYHO

$OORZPVVHWWLQJIRUHYHU\FPGLVWDQFHEHWZHHQ
Задайте
1 ms закъснение за всеки 30 cm разстояние
WKHVSHDNHUDQGWKHOLVWHQLQJSRVLWLRQ
между
високоговорителя и позицията на слушане.

Настройки
предпочитания
PreferenceзаSetup
1
1Натиснете
3UHVV  .
2Изберете
6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
2
[Settings] и натиснете ОК.
3Изберете
6HOHFW[Preference
Setup]WKHQSUHVV
3
[Preference Setup]
и натиснете ▶.



Забележка
Note
•Уверете
се, че аудио форматът се поддържа от диска и
(QVXUHWKDWWKHDXGLRIRUPDWLVVXSSRUWHGE\WKHGLVF
свързаното аудио устройство (усилвател/приемник).

DQGWKHFRQQHFWHGDXGLRGHYLFH DPSOLÀHUUHFHLYHU 

•Когато
е >%LWVWUHDP@LVVHOHFWHGLQWHUDFWLYHDXGLROLNH
избрана опцията [Bitstream], интерактивното аудио,
:KHQ
като
звука на бутоните, е изключено.
EXWWRQVRXQGLVPXWHG

[PCM
Downsampling]
[PCM Downsampling]
6HWWKHVDPSOLQJUDWHIRU3&0DXGLRRXWSXWIURP
Задаване на честота на семплиране за РСМ аудио
изход от DIGITAL OUT жака
(коаксиален/оптичен).
WKH',*,7$/287MDFN
FRD[LDORSWLFDO

• [On][On]²3&0DXGLRLVGRZQVDPSOHGDWN+]
- Семплирането на РСМ звука се понижава на

kHz.
 48 [Off]²)RU%'RU'9'UHFRUGHGLQ/3&0
• [Off]ZLWKRXWFRS\ULJKWSURWHFWLRQWZRFKDQQHO
- За BD или DVD дискове, записани в LPCM без
защита
на авторските права, двуканалните аудио
DXGLRVLJQDOVXSWRN+]DUHRXWSXWDV/3&0
сигнали
до 96 kHz излизат като LPCM сигнали без
VLJQDOVZLWKQRFRQYHUVLRQ
конвертиране.
[Speaker
[Speaker Setup]
Setup]
2SWLPL]HWKHVXUURXQGRXWSXWIRUWKHFRQQHFWHG
Оптимизиране на изходния съраунд за свързаната
VSHDNHUV\VWHP
система от високоговорители.
• [Speaker
Setup]Setup
– Активиране
на тестовия тон за

[Speaker
]²$FWLYDWHWKHWHVWWRQHIRU
високоговорителите
и субуфера.
WKHVSHDNHUVDQGWKHVXEZRRIHU
• [Speaker
Distance]
– Задаване на закъснение за

[Speaker
Distance]²6HWWKHGHOD\WLPHIRU
високоговорителите
и субуфера, ако са поставени
WKHVSHDNHUVDQGWKHVXEZRRIHULIWKH\DUH
по-близо
до позицията на слушане, така че изходният
SODFHGFORVHUWRWKHOLVWHQLQJSRVLWLRQVRWKDW
съраунд
от всички високоговорители да достига до
WKHVRXQGRXWSXWIURPDOOVSHDNHUVUHDFKWKH
позицията
на слушане по едно и също време.
OLVWHQLQJSRVLWLRQDWWKHVDPHWLPH
•
[Speaker
Volume]
– Задаване на сила на звука за
 [Speaker Volume]²6HWWKHYROXPHOHYHORI
високоговорителите и субуфера, за получаване на
WKHVSHDNHUDQGWKHVXEZRRIHUWRJHWWKHLGHDO
идеален баланс на звука.
DXGLREDODQFH
• [Speaker Size]
 [Speaker Size]
• Задаване на размер на високоговорителя, за

6HWWKHVSHDNHUVL]HIRUWKHVSHDNHUVDQG
високоговорителите и субуфера.
WKHVXEZRRIHU
• Изберете
размер [Large] за високоговорители,

6HOHFW
които
могат
да[Large]VL]HIRUVSHDNHUVWKDWFDQ
възпроизвеждат ниско-честотен
сигнал SURGXFHORZIUHTXHQF\VLJQDOEHORZ
под 120 Hz.

4
опция и натиснете ОК.
4Изберете
6HOHFWDQRSWLRQWKHQSUHVVOK
5
настройка и натиснете ОК.
5Изберете
6HOHFWDVHWWLQJWKHQSUHVVOK

7RUHWXUQWRWKHSUHYLRXVPHQXSUHVV
• Зада се
върнете към предишното меню, натиснете
BACK.%$&.
7RH[LWWKHPHQXSUHVV
• Зада излезете
от менюто, натиснете

[Menu
Language]
[Menu
Language]
Избор
на език за менюто на екрана.
6HOHFWDQRQVFUHHQPHQXODQJXDJH

.

Note
Забележка
•Ако
този продукт е свързан към HDMI СЕС-съвместим
,IWKLVSURGXFWLVFRQQHFWHGWRDQ+'0,&(&FRPSOLDQW
телевизор, той се превключва автоматично на същия език за
79XVLQJDQ+'0,FDEOHLWVZLWFKHVDXWRPDWLFDOO\WRWKH
менюто
на дисплея, който е настроен за телевизора (ако
VDPHPHQXGLVSOD\ODQJXDJHDVSHU\RXU79VHWWLQJ
LIWKH
наборът ат езици на телевизора се поддържа от този
ODQJXDJHVHWRQ79LVVXSSRUWHGE\WKLVSURGXFW 
продукт).

[Parental
Control]
[Parental Control]
Ограничаване
на достъпа до дискове, които не са
5HVWULFWDFFHVVWRGLVFVWKDWDUHXQVXLWDEOHIRU
подходящи
за деца. Този тип дискове трябва да са
FKLOGUHQ7KHVHW\SHVRIGLVFVPXVWEHUHFRUGHG
записани
с възрастова класификация.
ZLWKUDWLQJV
За
достъп, въведете последната зададена парола или
7RDFFHVVHQWHU\RXUODVWVHWSDVVZRUGRU¶0000·
'0000'.

+]
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[HDMI
Audio]
[HDMI Audio]
6HOHFWDQ+'0,DXGLRRXWSXWZKHQ\RXFRQQHFW
Избор на HDMI аудио изход при свързване на този
WKLVSURGXFWDQGWKH79DXGLRGHYLFHZLWKDQ+'0,
продукт и телевизора / аудио устройството с HDMI
FDEOH
кабел.

>%LWVWUHDP@²6HOHFWWKHEHVWRULJLQDO+'
• [Bitstream]
- Избор на най-добрия оригинален HD
DXGLRH[SHULHQFH
RQO\YLDDQ+'DXGLR
аудио
формат (само чрез
съвместим HD аудио
FRPSDWLEOHUHFHLYHU 
приемник).

[Auto]²'HWHFWDQGVHOHFWWKHEHVWVXSSRUWHG
• [Auto]
- Автоматично намиране и избор на найDXGLRIRUPDWDXWRPDWLFDOO\
добрия
поддържан аудио формат.

Note
Забележка
•Възпроизвеждането
на дискове с възрастова
класификация
5DWHGGLVFVDERYHWKHOHYHO\RXVHWLQ
[Parental
Control]
над нивото, зададено от вас в [Parental Control] изисква
UHTXLUHDSDVVZRUGWREHSOD\HG
въвеждане
на парола.
7KHUDWLQJVDUHFRXQWU\GHSHQGHQW7RDOORZDOOGLVFVWR
•Възрастовата
класификация зависи ат държавата. За да
SOD\VHOHFW¶8·IRU'9'YLGHRDQG%'9LGHR
разрешите
възпроизвеждането на всички дискове, изберете
за DVD-видео и BD-видео.
'8'6RPHGLVFVKDYHUDWLQJVSULQWHGRQWKHPEXWDUHQRW
• НаUHFRUGHGZLWKUDWLQJV7KLVIXQFWLRQKDVQRHIIHFWRQ
някой дискове има отпечатана възрастова класификация,
ноVXFKGLVFV
не са записани с такова. Тази функция няма ефект върху
такива дискове.

[Screen Saver]
[Screen Saver]
Включване
или изключване на скрийнсейвъра. Помага
за
предпазване на екрана на телевизора от повреда
7XUQRQRURIIWKHVFUHHQVDYHUPRGH,WKHOSVWR
поради
твърде продължително излагане на статично
SURWHFWWKH79VFUHHQIURPEHLQJGDPDJHGGXHWR
изображение.
RYHUH[SRVXUHWRVWDWLFLPDJHIRUEHLQJWRRORQJ
•[On][On]6HWWKHVFUHHQVDYHUDFWLYHDIWHU
- Включване на скрийнсейвъра след 10 минути
неактивност (например при пауза или стоп).
PLQXWHVRILQDFWLYLW\ IRUH[DPSOHLQWKHSDXVH
• [Off] - Изключване на скрийнсейвъра.
[AutoRUVWRSPRGH
Subtitle Shift]
 [Off]'LVDEOHVFUHHQVDYHUPRGH
Включване
или изключване на автоматичното
преместване
на субтитрите.
[Change Password]
[Change Password]
6HWRUFKDQJHWKHSDVVZRUG
Задаване или промяна на паролата.

3UHVVWKH1XPHULFEXWWRQVWRHQWHUWKH
1) Натиснете
бутоните с цифри, за да въведете
паролата или последната зададена от вас парола.
SDVVZRUGRU\RXUODVWVHWSDVVZRUG,I\RXIRUJHW
Ако забравите паролата, въведете '0000' и
WKHSDVVZRUGHQWHU¶0000·WKHQSUHVVOK
натиснете ОК.
(QWHUWKHQHZSDVVZRUG
2) Въведете
новата парола.
3) Въведете
същата парола отново.
(QWHUWKHVDPHSDVVZRUGDJDLQ
4) В менюто преминете на [Confirm] и натиснете ОК.

 0RYHWR>&RQÀUP@LQWKHPHQXDQGSUHVVOK

[Display Panel]
[Display
Избор
на Panel]
яркост за предния дисплей.
•6HOHFWDEULJKWQHVVOHYHORIWKHIURQWSDQHOGLVSOD\
[Normal] - Нормална яркост
•[Dim][Normal]1RUPDOEULJKWQHVV
- Затъмняване на дисплея.
[Auto
Standby]
 [Dim]7RGLPGLVSOD\
Включване или изключване на автоматичното
[Auto Standby]
преминаване в режим на готовност. Това функция за
7XUQRQRURIIDXWRVWDQGE\PRGH,WLVDQHQHUJ\
пестене на енергия.
•VDYLQJIHDWXUH
[On] - Преминаване в режим на готовност след 30
минути
[On]6ZLWFKWRVWDQGE\DIWHUPLQXWHV
неактивност (например при пауза или стоп).
• [Off]RILQDFWLYLW\
- ИзключванеIRUH[DPSOHLQSDXVHRUVWRS
на автоматичното преминаване в
PRGH

режим
на готовност.
 [Off]'LVDEOHDXWRVWDQGE\PRGH
[VCD
РВС]
Включване или изключване на менюто със съдържание
>9&'3%&@
на VCD/SVCD дискове с функцията РВС (контрол на
7XUQRQRURIIWKHFRQWHQWPHQXRI9&'V69&'V
възпроизвеждането).
ZLWK3%& SOD\EDFNFRQWURO IHDWXUH
• [On] - Показване на индекс менюто при зареждане
на диск
[On]'LVSOD\WKHLQGH[PHQXZKHQ\RXORDG
за възпроизвеждане.
• [Off]DGLVFIRUSOD\
- Пропускане на менюто и започване на
възпроизвеждането
[Off]6NLSWKHPHQXDQGVWDUWSOD\IURPWKH
от първото заглавие.

ÀUVWWLWOH

EasyLink
НастройкиSetup
на EasyLink
1Натиснете
3UHVV  .
[Settings] и натиснете ОК.
2Изберете
6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
[EasyLink Setup]
и натиснете ▶. 
33 Изберете
6HOHFW[EasyLink
Setup]WKHQSUHVV

4 Изберете опция и натиснете ОК.

45 Изберете
6HOHFWDQRSWLRQWKHQSUHVVOK
настройка и натиснете ОК.
5• За6HOHFWDVHWWLQJWKHQSUHVVOK
да се върнете към предишното меню, натиснете

 BACK.
7RUHWXUQWRWKHSUHYLRXVPHQXSUHVV
• За да излезете
от менюто, натиснете
.
%$&.
[EasyLink]
 7RH[LWWKHPHQXSUHVV 
Този продукт поддържа функцията Philips EasyLink, която
[EasyLink]
използва протокола HDMI СЕС (Управление на
7KLVSURGXFWVXSSRUWV3KLOLSV(DV\OLQNZKLFKXVHV
потребителска електроника). Можете да използвате
WKH+'0,&(&
едно дистанционно&RQVXPHU(OHFWURQLFV&RQWURO
управление, за да контролирате
EasyLink-съвместимите устройства, който са свързани
SURWRFRO<RXFDQXVHRQHVLQJOHUHPRWHFRQWURO
чрез HDMI конекторите.
WRFRQWURODOO(DV\/LQNFRPSOLDQWGHYLFHVWKDWDUH
• [On] - Включване на функциите EasyLink.
FRQQHFWHGWKURXJK+'0,FRQQHFWRUV
• [Off] - Изключване на функциите EasyLink.

[On]7XUQRQ(DV\/LQNIHDWXUHV
[One Touch Play]

[Off]'LVDEOH(DV\/LQNIHDWXUHV
Когато натиснете 1 за да включите този продукт,
телевизорът
поддържа възпроизвеждане с едно
[One
Touch(ако
Play]
докосване) автоматично се включва иEXWWRQWRWXUQ
преминава на
:KHQ\RXSUHVVWKH67$1'%<
входния видео канал. Ако вLIWKH79VXSSRUWVRQH
този продукт има диск,
RQWKLVSURGXFWWKH79
възпроизвеждането
му започва автоматично.
WRXFKSOD\
DXWRPDWLFDOO\WXUQVRQDQGVZLWFKHVWR
• [On] - Включване на функцията за възпроизвеждане с
WKHYLGHRLQFKDQQHO'LVFSOD\VWDUWVLIWKHUHLVD
едно докосване.
GLVFLQWKLVSURGXFW
• [Off] - Изключване на функцията за възпроизвеждане
 с едно
[On]7XUQRQRQHWRXFKSOD\IHDWXUH
докосване.

[One[Off]'LVDEOHRQHWRXFKSOD\IHDWXUH
Touch Standby]
Когато натиснете и задържите 1, всички свързани
[One
Touch Standby]
HDMI СЕС устройства (ако поддържат преминаване в
:KHQ\RXSUHVVDQGKROGWKH67$1'%<
EXWWRQ
режим на готовност с едно докосване) едновременно
DOOWKHFRQQHFWHG+'0,&(&GHYLFHV
LIWKHGHYLFH
преминават в режим на готовност.
VXSSRUWVRQHWRXFKVWDQGE\
VZLWFKWRVWDQGE\
• [On] - Включване на функцията
за преминаване в
PRGHVLPXOWDQHRXVO\
режим на готовност с едно докосване.
• [Off][On]7XUQRQRQHWRXFKVWDQGE\IHDWXUH
- Изключване на функцията за преминаване в

на готовност с едно докосване..
 режим
[Off]'LVDEOHRQHWRXFKVWDQGE\IHDWXUH
Note
Забележка
•Преди
да използвате управлението EasyLink, трябва да
<RXPXVWWXUQRQWKH+'0,&(&RSHUDWLRQVRQWKH79
включите HDMI СЕС функциите на телевизора/устройствата.
GHYLFHVEHIRUH\RXFDQHQMR\WKH(DV\/LQNFRQWUROV6HH
ЗаWKH79GHYLFHVPDQXDOIRUGHWDLOV
подробности вижте ръководството на телевизора/
устройството.

3KLOLSVGRHVQRWJXDUDQWHHLQWHURSHUDELOLW\ZLWKDOO
• Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI СЕС+'0,&(&FRPSOLDQWGHYLFHV
съвместими устройства.
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1Натиснете
3UHVV  .
[Settings] и натиснете ОК.
2Изберете
6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
[Advanced Setup]
и натиснете ▶. 
3Изберете
6HOHFW[Advanced
Setup]WKHQSUHVV

[Clear
[Clear Memory]
Memory]
Забележка
Note
•Ако
изчистите местната памет, сваленото преди това BD-Live
:KHQ\RXFOHDUWKHORFDOVWRUDJHSUHYLRXVGRZQORDGRI
бонус
съдържание вече не е на разположение.
%'/LYHERQXVFRQWHQWVLVQRORQJHUDYDLODEOH

Ако
вътрешната памет на този продукт не е достатъчна
,IWKHLQWHUQDOPHPRU\RIWKLVSURGXFWLVQRWHQRXJK
за
сваляне на BD-Live бонус съдържанието за даден BD
WRGRZQORDG%'/LYHERQXVFRQWHQWVIRUD%'GLVF
диск, реформатирайте местната памет, за да изчистите
UHIRUPDWWKHORFDOVWRUDJHWRFOHDUDOOWKHFRQWHQWV
цялото съдържание.
Забележка
Note
• Може да използвате USB устройство като външна памет за
 <RXFDQXVHD86%ÁDVKGULYHDVDQH[WHUQDOVWRUDJHWR
съхранение
на свалените файлове.
VWRUHWKHGRZQORDGHGÀOHV
•Локалната
памет е папка (BUDA)
свързаното USB
/RFDOVWRUDJHLVDIROGHU
%8'$в ORFDWHGRQWKH
устройство.
FRQQHFWHG86%ÁDVKGULYH

опция и натиснете ОК.
44 Изберете
6HOHFWDQRSWLRQWKHQSUHVVOK
5 Изберете настройка и натиснете ОК.
5 6HOHFWDVHWWLQJWKHQSUHVVOK

• За да се върнете към предишното меню, натиснете
 7RUHWXUQWRWKHSUHYLRXVPHQXSUHVV
BACK.
%$&.
• За
от менюто, натиснете
.
 да излезете
7RH[LWWKHPHQXSUHVV

[BD-Live Security]
>%'/LYH6HFXULW\@
Можете да ограничите интернет достъпа за BD-Live
<RXFDQUHVWULFWLQWHUQHWDFFHVVIRU%'/LYHERQXV
бонус съдържанието, което е достъпно при някои BluFRQWHQWVZKLFKDUHDYDLODEOHWRFHUWDLQ%OXUD\GLVFV
ray дискове.

• [On][On],QWHUQHWDFFHVVLVSURKLELWHGIRUDOO%'
- Интернет достъпът е забранен за всякакъв вид
/LYHFRQWHQWV
BD-Live
съдържание.

• [Off][Off],QWHUQHWDFFHVVLVSHUPLWWHGIRUDOO%'
- Интернет достъпът е позволен за всякакъв вид
/LYHFRQWHQWV
BD-Live
съдържание.
[Network]
[Network]
Настройка на връзка с интернет за сваляне на
6HWXSDFRQQHFWLRQWRLQWHUQHWWRGRZQORDG
актуализиран софтуер и достъп до BD-Live бонус
XSGDWHGVRIWZDUHDQGDFFHVV%'/LYHERQXV
съдържание. Получавате поетапни насоки за
FRQWHQWV,WJXLGHV\RXWKURXJKDVWHSE\VWHS
процедурата по инсталирането на мрежата.
QHWZRUNLQVWDOODWLRQSURFHGXUH

Note
Забележка
•За)RUGHWDLOHGQHWZRUNVHWXSVHH´*HWVWDUWHGµ!´6HWXS
подробности относно настройката на мрежата вижте
"Първи
стъпки" > "Настройка на мрежата".
QHWZRUNµ

[Software Download]
Download]
[Software
Актуализиране на софтуера на този продукт
(ако на
8SGDWHWKHVRIWZDUHRIWKLVSURGXFW
LIDODWHVW
уеб сайта на Philips има актуализирана версия)
за
YHUVLRQLVDYDLODEOHRQ3KLOLSVZHEVLWH
WRHQKDQFH
подобряване на работата му.
WKHSOD\DELOLW\RIWKLVSURGXFW
• [USB]
- Актуализиране на софтуера от свързано към

>86%@'RZQORDGVRIWZDUHIURPWKH86%
тозиÁDVKGULYHZKLFKLVFRQQHFWHGWRWKLVSURGXFW
продукт USB устройство.
• [Network]
- Актуализиране на софтуера от мрежата.

[Network]'RZQORDGVRIWZDUHIURP
QHWZRUN
Забележка
Note
•За)RUGHWDLOHGVRIWZDUHXSGDWLQJVHH´$GGLWLRQDO
подробности вижте "Допълнителна информация" >
"Актуализиране
на софтуера".
LQIRUPDWLRQµ!´8SGDWHVRIWZDUHµ

[DivX® VOD
[DivX®
VODCode]
Code]
Показване на DivX® кода за регистрация.
'LVSOD\WKH'LY;UHJLVWUDWLRQFRGH

Tip
Полезна
информация
•Използвайте
регистрационния DivX код на този продукт,
8VHWKLVSURGXFW·V'LY;UHJLVWUDWLRQFRGHZKHQ\RXUHQW
когато
наемате или закупувате филми от www.divx.com/vod.
RUSXUFKDVHYLGHRIURPZZZGLY[FRPYRG7KH'LY;
DivX
филмите, наети или закупени чрез услугата DivX® VOD
YLGHRVUHQWHGRUSXUFKDVHGWKURXJKWKH'LY;92'
9LGHR2Q'HPDQG
VHUYLFHFDQEHSOD\HGRQO\RQWKH
(видео
при поискване) могат
да се възпроизвеждат само в
GHYLFHWRZKLFKLWLVUHJLVWHUHG
устройството,
за която е регистрирана.

[Version
[Version Info.]
Info.]
Показване
на версията на софтуера и МАС адреса на
'LVSOD\WKHVRIWZDUHYHUVLRQDQGWKH0$&DGGUHVV
този
продукт.
RIWKLVSURGXFW
Полезна
информация
Tip
•Тази
информация ви е необходима, за да проверите дали на
7KLVLQIRUPDWLRQLVQHHGHGIRU\RXWRFKHFNLIDODWHVW
уеб
сайта на Philips има актуализирана версия на софтуера,
VRIWZDUHYHUVLRQLVDYDLODEOHDWWKH3KLOLSVZHEVLWHVRWKDW
която
да свалите и инсталирате в този продукт.
\RXFDQGRZQORDGDQGLQVWDOORQWKLVSURGXFW

[Restore Default Settings]
[Restore Default Settings]
Възстановяване на всички фабрични настройки на този
5HVHWDOOWKHVHWWLQJVRIWKLVSURGXFWWRWKHIDFWRU\
продукт, с изключените на настройките [Parental
VHWWLQJVH[FHSWIRU[Parental Control]VHWWLQJ
Control].

7
информация
7 Допълнителна
Additional Information
Update software
Актуализиране
на софтуера
)RUVRIWZDUHXSGDWHVWRHQFKDQFHSHUIRUPDQFH
За
актуализиране на софтуера с цел подобряване на
работата,
проверете текущата версия на софтуера на
FKHFNWKHFXUUHQWVRIWZDUHYHUVLRQRIWKLVSURGXFWWR
този
продукт, за да я сравните с най-новата
версия
на
FRPSDUHZLWKWKHODWHVWVRIWZDUH
LIDYDLODEOH
DWWKH
софтуера
(ако има такава) на уеб сайта на Philips.
3KLOLSVZHEVLWH
1
1Натиснете
3UHVV  .

2Изберете
6HOHFW[Settings]WKHQSUHVVOK
2
[Settings] и натиснете ОК.
3Изберете
6HOHFW[Advanced
Setup]![Version
3
[Advanced Setup]
> [Version Info.] Info.]
и
WKHQSUHVVOK
натиснете
ОК.
EN
БГ
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Български
English

Advanced
Setup
Експертни настройки

Update
software
network
Актуализиране
наvia
софтуера
от мрежата
1 Подгответе
мрежовата
връзка
(виж "Първи
стъпки" >
6HWXSWKHQHWZRUNFRQQHFWLRQ
VHH´*HW

"Настройка
на мрежата").
VWDUWHG·!´6HWXSQHWZRUNµ

меню изберете [Settings] > [Advanced
22 В началното
,QWKH+RPHPHQXVHOHFW[Settings]!
Setup]
> [Software
Download] > [Network].
[Advanced
Setup]![Software
Download]!
↳ Ако
бъде намерена актуализирана версия на
[Network]
софтуера,
се появява подканване за започване
»
<RXDUHSURPSWHGWRVWDUWXSJUDGLQJ
на актуализирането.
SURFHVVVLIXSJUDGHPHGLDLVGHWHFWHG
3 Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за
3да потвърдите
)ROORZWKHLQVWUXFWLRQVRQWKH79VFUHHQWR
актуализирането.
FRQÀUPXSGDWHRSHUDWLRQ
↳ След като актуализирането на софтуера
»
2QFHVRIWZDUHXSGDWHLVFRPSOHWH
WKLV
приключи,
този продукт автоматично се изключва
SURGXFWDXWRPDWLFDOO\WXUQVRIIWRVWDQGE\
в режим
на готовност.
4Изключете
'LVFRQQHFWWKHSRZHUFRUGIRUDIHZVHFRQGV
захранващия кабел за няколко секунди и
DQGFRQQHFWDJDLQWRWXUQRQWKLVSURGXFW
отново
го включете, за да включите този продукт.

8SGDWHVRIWZDUHYLD86%
Актуализиране на софтуера от USB
1Посетете
*RWRZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWWRFKHFNLI
www.philips.com/support, за да проверите

WKHODWHVWVRIWZDUHYHUVLRQLVDYDLODEOHIRUWKLV
дали
има актуализирана версия на софтуера за този
SURGXFW
продукт.

2Свалете
'RZQORDGWKHVRIWZDUHLQWRD86%ÁDVKGULYH
софтуера в USB памет-устройство.
1 Разархивирайте
сваления пакет и се уверете, че
a 8Q]LSWKHGRZQORDGDQGPDNHVXUHWKDW
разархивираната
папка е с името "UPG".
WKHXQ]LSSHGIROGHULVQDPHG´83*µ
2 Сложете
папката "UPG" в основната директория.
b 3XWWKH´83*µIROGHULQWKHURRW

3 Пъхнете USB
памет-устройството в
(USB) жака
directory.
продукт.
3на този
,QVHUWWKH86%ÁDVKGULYHWRWKH
86% 
4 В началното
меню изберете [Settings] > [Advanced
MDFNRQWKLVSURGXFW
Setup] > [Software Download] > [USB].

4 ,QWKH+RPHPHQXVHOHFW[Settings]!

5 Следвайте
инструкциите
на екрана наDownload]!
телевизора, за
[Advanced
Setup]![Software
да потвърдите
актуализирането.
>86%@

като актуализирането на софтуера
5↳ След
)ROORZWKHLQVWUXFWLRQVRQWKH79VFUHHQWR

приключи, този продукт автоматично се изключва
FRQÀUPXSGDWHRSHUDWLRQ
в режим на готовност.
»
2QFHVRIWZDUHXSGDWHLVFRPSOHWHWKLV
6 Изключете
захранващия кабел за няколко секунди и
SURGXFWDXWRPDWLFDOO\WXUQVRIIWRVWDQGE\
отново го включете, за да включите този продукт.

6 'LVFRQQHFWWKHSRZHUFRUGIRUDIHZVHFRQGV
DQGFRQQHFWDJDLQWRWXUQRQWKLVSURGXFW
Забележка
Note
•Не'RQRWWXUQRIIWKHSRZHURUUHPRYHWKH86%ÁDVK
изключвайте захранването и не вадете USB паметGULYHZKHQVRIWZDUHXSGDWLQJLVLQSURJUHVVWRSUHYHQW
устройството,
докато трае актуализирането на софтуера, за
даSRVVLEOHGDPDJHRIWKLVSURGXFW
се избегне евентуална повреда на този продукт.

Care
Грижи
Внимание
Caution
•Никога
не използвайте разтвори, като бензол, разредители,
1HYHUXVHVROYHQWVVXFKDVEHQ]HQHWKLQQHUFOHDQHUV
почистващи
препарати или антистатични спрейове за
DYDLODEOHFRPPHUFLDOO\RUDQWLVWDWLFVSUD\VLQWHQGHG
дискове.
IRUGLVFV
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Почистване
Clean discs на дисковете
Избършете диска с микрофибърна почистваща кърпа от
:LSHWKHGLVFZLWKDPLFURÀEUHFOHDQLQJFORWKIURP
центъра към ръба, с движение по права линия.

WKHFHQWUHWRWKHHGJHLQDVWUDLJKWOLQHPRYHPHQW

6SHFLÀFDWLRQV
Спецификации
Note
Забележка
•Спецификациите
и дизайнът подлежат на промени без
6SHFLÀFDWLRQDQGGHVLJQDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXW
предизвестие.
QRWLFH

Съвместими
Play media медии
•BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
%'9LGHR'9'9LGHR'9'55:'9'
DVD+R/-R
DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/
55:'9'55'/&'5&'5:$XGLR
SVCD,
Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)&'9LGHR&'69&'3LFWXUH&'03&'
CD,:0$&''LY;
USB памет
8OWUD &'86%ÁDVKGULYH
Включени аксесоари
Accessories supplied
• Дистанционно управление с батерии
 5HPRWHFRQWURODQGEDWWHULHV
• Аудио/видео кабели
 $XGLR9LGHRFDEOHV
• Кабел за захранване
 3RZHUFDEOH
• HDMI кабел от категория 2
 +'0,FDWHJRU\FDEOH
•Ръководство
за бърз старт
4XLFNVWDUWJXLGH
•Ръководство
на потребителя
8VHUPDQXDO
•CD-ROM
с вградено ръководство на потребителя на
&'520EXLOWLQPXOWLOLQJXDOXVHUPDQXDO
няколко
езика (наличен само при версията за
RQO\DYDLODEOHIRUWKHFRQWLQHQWDO(XURSH
континентална
YHUVLRQ Европа)
Видео
•Video
Сигнална система: PAL/NTSC
 6LJQDOV\VWHP3$/176&
• Комбиниран видео изход: 1 Vp-p (75 ohm)
 &RPSRVLWHYLGHRRXWSXW9SS RKP
• Компонентен видео изход 480/576i, 480/576p,
720p,
&RPSRQHQWYLGHRRXWSXWLS
1080i
SL
• Y: 1 Vp-p (75 ohm)
 <9SS RKP
• Pb: 0.7 V-pp (75 ohm)
 3E9SS RKP
• Pr: 0.7 V-pp (75 ohm)
 3U9SS RKP
• HDMI изход 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,
 +'0,RXWSXWSSSLS
1080p24
S
Аудио
•Audio
2-канален аналогов изход
• Аудио
&KDQQHODQDORJRXWSXW
отпред Л + Д: 2 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR)URQW/59UPV
!NRKP
• 7.1-канален
аналогов изход
• Аудио
&KDQQHODQDORJRXWSXW
отпред Л + Д: 2 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR)URQW/59UPV !NRKP
• Аудио съраунд Л + Д: 2 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR6XUURQG/59UPV !NRKP
• Аудио център: 2 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR&HQWHU9UPV !NRKP
• Аудио субуфер: 1.15 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR6XEZRRIHU9UPV !NRKP
• Аудио отзад Л + Д: 2 Vrms (> 1 kohm)
 $XGLR5HDU/59UPV !NRKP
• Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 'LJLWDORXWSXW9SS RKP
• Оптичен,
Коаксиален
 2SWLFDO&RD[LDO
•HDMI
изход
+'0,RXWSXW
•Честота
на семплиране:
6DPSOLQJIUHTXHQF\
• MP3:
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 32
03N+]N+]N+]
• WMA:
44.1 kHz, 48 kHz
 :0$N+]N+]

USB
86%
• Съвместимост:
Hi-Speed USB (2.0) 

&RPSDWLELOLW\+L6SHHG86%
• Поддържан
клас: UMS (USB
Mass Storage Class)

&ODVVVXSSRUW806
86%0DVV6WRUDJH&ODVV
Основен уред

Main unit
• Захранване:
 3RZHUVXSSO\UDWLQJ
• Европа: 220-230V ~AC, ~50 Hz
 (XURSHa9a$&a+]
• Русия:
22O~230V ~AC, ~5O I-lz
 5XVVLDa9a$&a+]
• Тихоокеанска
Азия: 110~24OV ~AC, 50~6O Hz
 $VLD3DFLÀFa9a$&a+]
• Латинска
Америка: 11O~24OV ~AC, 5O~60 Hz
 /DWLQ$PHULFDa9a$&
• Китай: a+]
11O~24OV ~AC, ~5O Hz
• Консумация
на енергия: 22 W
 &KLQDa9a$&a+]
• Консумация
на енергия в режим на готовност: < 0.25

3RZHUFRQVXPSWLRQ:
 W 3RZHUFRQVXPSWLRQLQVWDQGE\PRGH:
• Размери
(ШхВхД):Z[K[G
435 х 55.7
х 425 (mm)

'LPHQVLRQV
[[
PP 
• Нето
тегло: 2.4 kg

1HW:HLJKWNJ
Спецификации на лазера
/DVHU6SHFLÀFDWLRQ
• Вид/DVHU7\SH
на лазера:

• BD
диод: InGaN/AlGaN
 Лазерен
%'/DVHU'LRGH,Q*D1$,*D1
• DVD
диод: lnGaAIP
 Лазерен
'9'/DVHU'LRGH,Q*D$,3
• CD
диод: A lGaAs
 Лазерен
&'/DVHU'LRGH$,*D$V
• Дължина
на вълната:

:DYHOHQJWK
• BD:
+5nm/-5nm
 405
%'QPQP
• DVD:
+13nm/-10nm
 650
'9'QPQP
 790
&'QPQP
• CD:
+15nm/-15nm

2XWSXWSRZHU
• Изходна
мощност:
 максимум:
%'0D[UDWLQJVP:
• BD:
20mW
 максимум:
'9'0D[UDWLQJVP:
• DVD:
7mW
 максимум:
&'0D[UDWLQJVP:
• CD:
7mW

88 Отстраняване
Troubleshooting
на проблеми
Предупреждение
Warning

 5LVNRIHOHFWULFVKRFN1HYHUUHPRYHWKHFDVLQJRIWKH

• Риск от токов удар. Никога не махайте капака на продукта.

SURGXFW

За да се запази валидносттаQHYHUWU\WRUHSDLUWKH
на гаранцията, никога не
7RNHHSWKHZDUUDQW\YDOLG
се опитвайте да поправяте
продукта сами.
SURGXFW\RXUVHOI

Ако имате проблеми при използването на този продукт,
,I\RXHQFRXQWHUSUREOHPVZKHQXVLQJWKHSURGXFW

проверете следните точки преди да потърсите сервизно
FKHFNWKHIROORZLQJSRLQWVEHIRUHUHTXHVWLQJVHUYLFH
,I
обслужване. Ако и след това имате
проблем,
WKHSUREOHPUHPDLQVXQVROYHG
UHJLVWHU\RXUSURGXFW
регистрирайте продукта си и получете помощ на
DQGJHWVXSSRUWDWZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
www.philips.com/welcome.
,I\RXFRQWDFW3KLOLSV
\RXZLOOEHDVNHGIRUWKHPRGHO
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и
DQGVHULDOQXPEHURI\RXUSURGXFW
7KHPRGHO
серийния номер на вашия продукт. Номерът на модела и
QXPEHUDQGVHULDOQXPEHUDUHRQWKHEDFNRI\RXU
серийният номер се намират на гърба на вашия продукт.
SURGXFW:ULWHWKHQXPEHUVKHUH
Запишете номерата тук:
0RGHO1RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Модел №
___________________________
6HULDO1R
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Сериен №
___________________________

Main unit уред
Основен
Продуктът не реагира на дистанционното управление.

No reaction to the remote control.

• Свържете този продукт към контакта.
&RQQHFWWKLVSURGXFWWRWKHSRZHURXWOHW
•Насочете
дистанционното управление към IR сензора
на предния
3RLQWWKHUHPRWHFRQWURODWWKH,5VHQVRU
панел на този продукт.
ORFDWHGRQWKHIURQWSDQHORIWKLVSURGXFW
• Поставете
батериите правилно.
,QVHUWWKHEDWWHULHVFRUUHFWO\
•Поставете
нови батерии в дистанционното
управление.
,QVHUWQHZEDWWHULHVLQWKHUHPRWHFRQWURO

Picture
Картина
Няма картина.
No picture.
• Вижте ръководството на телевизора за избор на
 6HH79PDQXDOIRUFRUUHFWYLGHRLQSXWFKDQQHO
правилния видео вход. Сменете канала на
VHOHFWLRQ&KDQJHWKH79FKDQQHOXQWLO\RXVHH
телевизора, докато видите екрана на Philips.
WKH3KLOLSVVFUHHQ
Няма картина при HDMI връзка.
picture
on HDMI
connection.
•No
Ако
продуктът
е свързан
към неоторизирано
показващо
,IWKLVSURGXFWLVFRQQHFWHGWRDQXQDXWKRUL]HG
устройство с HDMI кабел, аудио/видео
сигналът
може да не се възпроизведе.
GLVSOD\GHYLFHZLWKDQ+'0,FDEOHWKHDXGLR
YLGHRVLJQDOPD\QRWEHRXWSXW
• Проверете
дали HDMI кабелът не е повреден.
го с нов HDMI кабел.
Сменете
&KHFNLIWKH+'0,FDEOHLVIDXOW\5HSODFHD
• Ако QHZ+'0,FDEOH
това се случва при промяна на [HDMI Video]
натиснете няколко пъти бутона[HDMI
HDMI на
настройката,
,IWKLVKDSSHQVZKHQ\RXFKDQJHWKH
дистанционното
управление, докато се появи
Video]VHWWLQJSUHVVHDMIRQWKHUHPRWH
картина.
FRQWUROUHSHDWHGO\XQWLOSLFWXUHDSSHDUV
Телевизорът не показва видео с висока
1RKLJKGHÀQLWLRQYLGHRVLJQDORQWKH79
резолюция.
 (QVXUHWKDWWKHGLVFFRQWDLQVKLJKGHÀQLWLRQ
• Уверете се, че дискът съдържа видео с висока
YLGHR
резолюция.
 (QVXUHWKDWWKH79VXSSRUWVKLJKGHÀQLWLRQ
• Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока
YLGHR
резолюция.

Sound
Звук
Няма
звукoutput
от телевизора.
No audio
from the TV.

•Уверете
се, че аудио кабелите са свързани към аудио
(QVXUHWKDWWKHDXGLRFDEOHVDUHFRQQHFWHGWR
входовете
на телевизора.
WKHDXGLRLQSXWRIWKH79

$VVLJQWKHDXGLRLQSXWRIWKH79WRWKH
•Насочете
аудио входа на телевизора към съответния
видео
вход. За подробности вижте ръководството на
FRUUHVSRQGLQJYLGHRLQSXW6HHWKH79XVHU
телевизора.
PDQXDOIRUGHWDLOV
Няма
звукoutput
от тонколоните
на аудио of the
No audio
from the loudspeakers
устройството (система за домашно кино/
DXGLRGHYLFH KRPHWKHDWHUDPSOLÀHUUHFHLYHU 
усилвател/приемник).



(QVXUHWKDWWKHDXGLRFDEOHVDUHFRQQHFWHGWR

• Уверете
се, че аудио кабелите са свързани към аудио
WKHDXGLRLQSXWRIWKHDXGLRGHYLFH
на аудио устройството.
входа
7XUQRQWKHDXGLRGHYLFHWRLWVFRUUHFWDXGLR
• Превключете
аудио устройството на правилния
LQSXWVRXUFH
входен аудио източник.

1RFKDQQHODXGLRIURPWKHORXGVSHDNHURI

От високоговорителя на аудио системата не
the audio system.
излиза 7.1-канален звук



(QVXUHWKDWWKHGLVFFRQWDLQVFKDQQHO
DXGLR
•Уверете
се, че аудио устройството поддържа 7.1(QVXUHWKDWWKHDXGLRGHYLFHVXSSRUWV
канален
звук.
FKDQQHODXGLR
•Уверете
се, че аудио форматът е съвместим с диска и
(QVXUHWKDWWKHDXGLRIRUPDWLVVXSSRUWHG
свързаното
аудио устройство (усилвател/приемник).
E\WKHGLVFDQGWKHFRQQHFWHGDXGLRGHYLFH
DPSOLÀHUUHFHLYHU 
• Уверете се, че дискът съдържа 7.1-канален звук.
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&RQVWDQWELWUDWH
• Постоянен
битрейт:
 112
03NESVNSEV
• MP3:
kbps - 320 kpbs
 :0$NSEVNSEV
• WMA:
48 kpbs - 192 kpbs

Няма
звукon
при
HDMI
връзка.
No sound
HDMI
connection.

<RXPD\QRWKHDUDQ\VRXQGIURPWKH+'0,
•Може
да не чувате звук от HDMI изхода ако
RXWSXWLIWKHFRQQHFWHGGHYLFHLVQRQ+'&3
свързаното
устройство не е HDCP-съвместимо или е
FRPSOLDQWRURQO\'9,FRPSDWLEOH
само
DVI-съвместимо.
Няма
допълнителен звук за функцията Picture1RVHFRQGDU\DXGLRRXWSXWIRU3LFWXUHLQ3LFWXUH
in-Picture.
feature.

•Когато
в менюто
[HDMI Audio] или [Digital Audio]
е
:KHQ
>%LWVWUHDP@XQGHUWKH[HDMI
Audio]
избрана
опцията
[Bitstream], интерактивният звук, като
RU[Digital
Audio]PHQXLVVHOHFWHGLQWHUDFWLYH
тозиVRXQGOLNHVHFRQGDU\VRXQGIRU3LFWXUHLQ
за функцията Picture-in-Picture, е спрян. Махнете
избора
[Bitstream].
3LFWXUHIHDWXUHLVPXWHG'HVHOHFW>%LWVWUHDP@

Play
Възпроизвеждане
Дискът
не може
да бъде възпроизведен.
Disc
cannot
be played.
• Уверете
се, че дискът е правилно поставен.

(QVXUHWKDWWKHGLVFLVFRUUHFWO\ORDGHG
• Уверете
се, че дискът е съвместим с този продукт.

(QVXUHWKDWWKLVSURGXFWVXSSRUWVWKHGLVF6HH
Вижте
"Спецификации".
¶6SHFLÀFDWLRQV·

(QVXUHWKDWWKLVSURGXFWVXSSRUWVWKHUHJLRQ
• Уверете
се, че този продукт поддържа регионалния
кодFRGHRIWKH'9'RU%'
на DVD или BD диска.

)RU'9'5:RU'9'5HQVXUHWKDWWKH
• За DVD±RW
или DVD±R, уверете се, че дискът е
GLVFLVÀQDOL]HG
финализиран.

&OHDQWKHGLVF
• Почистете
диска.

'DWDÀOHV
FDQQRWEHSOD\HG
Файловете-3(*03:0$
с данни (JPEG, МРЗ,
WMA) не могат
да read.
бъдат възпроизведени или прочетени.
or

(QVXUHWKDWWKHGDWDÀOHZDVUHFRUGHGLQWKH
• Уверете
се, че файлът с данни е записан във формат
8'),62RU-2/,(7IRUPDW
UDF,
IS09660 или JOLIET.

(QVXUHWKDWWKHVHOHFWHGJURXS
IROGHU
GRHV
• Уверете
се, че избраната група (папка)
не съдържа
QRWFRQWDLQPRUHWKDQÀOHVIRU'9'
повече
от 9,999 файла за DVD и 999 файла за CD.
DQGÀOHVIRU&'
• Уверете
се, че разширението на JPEG файла
 е .jpg,
(QVXUHWKDWWKH-3(*ÀOHH[WHQVLRQLVMSJ-3*
.JPG, .jpeg или .JPEG.
MSHJRU-3(*
• Уверете се, че разширението на MP3/WMA файла
 е. mpЗ
(QVXUHWKDWWKH03:0$ÀOHH[WHQVLRQ
или .МРЗ, и .wma или .WMA за Windows
LVPSRU03DQGZPDRU:0$IRU
Media™
Audio.
ZLQGRZV0HGLD$XGLR
DivX видео файловете не могат да бъдат

възпроизведени.
'LY;YLGHRÀOHVFDQQRWEHSOD\HG
• Уверете
(QVXUHWKDWWKH'LY;YLGHRÀOHLVFRPSOHWH
се, че DivX видео файлът е цял.
• Уверете
(QVXUHWKDWWKHÀOHQDPHH[WHQVLRQLVFRUUHFW
се, че разширението на файла е правилно.

7KHFRQWHQWVRIWKH86%ÁDVKGULYHFDQQRWEHUHDG
Съдържанието на USB памет-устройството не
да бъде прочетено.
може7KH86%ÁDVKGULYHIRUPDWLVQRWFRPSDWLEOH
ZLWKWKLVSURGXFW
• Форматът
на USB памет-устройствата не е съвместим
 с този
'ULYHLVIRUPDWWHGZLWKGLIIHUHQWÀOHV\VWHP
продукт.
ZKLFKLVQRWVXSSRUWHGE\WKLVSURGXFW
• Устройството
е форматирано с различна файл-HJ
17)6която

система,
не се поддържа от този продукт
 (например
0D[LPXPVL]HRIPHPRU\VXSSRUWHGLV
NTFS).
*%
• Максималната
поддържана памет е 160GB.
На телевизора
се появява
'No
entry'.
‘No
entry’ sign appears
on the
TV.

7KHRSHUDWLRQLVQRWSRVVLEOH
• Операцията
е невъзможна.
Функцията
EasyLink
EasyLink
feature
does не
notработи.
work.

(QVXUHWKDWWKLVSURGXFWLVFRQQHFWHGWRWKH
• Уверете
се, че този продукт е свързан към телевизор
Philips3KLOLSVEUDQG(DV\/LQN79DQGWKH
с EasyLink и настройката на [EasyLink]
в менюто е
[EasyLink]
[On] (включено).
LQWKHPHQXLVVHWWR[On]

EN
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Нямам достъп до функциите на BD-Live
8QDEOHWRDFFHVV%'/LYHIHDWXUH

&KHFNWKHQHWZRUNFRQQHFWLRQRUHQVXUHWKDW
• Проверете
мрежовата връзка или се уверете, че
мрежата
е настроена.
WKHQHWZRUNKDVEHHQVHWXS

&OHDUORFDOVWRUDJHLQWHUQDOPHPRU\
• Изчистете
местната памет, вътрешната паметLIDQ\
(ако 
има такава)
или USB паметта.
RU86%

(QVXUHWKDWWKH%'GLVFVXSSRUWV%'/LYH
• Уверете
се, че Blu-ray дискът поддържа функцията BDLive. IHDWXUH

99 Речник
Glossary
на термините
A

Aspect ratio (Пропорции на екрана)
Aspect ratioсе отнасят до съотношението на
Пропорциите
$VSHFWUDWLRUHIHUVWRWKHOHQJWKWRKHLJKWUDWLRRI
дължината
към височината на телевизионния екран.
79VFUHHQV7KHUDWLRRIDVWDQGDUG79LVZKLOH
Пропорциите
на стандартния телевизионен екран са
4:3,
а пропорциите на широкоекранен телевизор с
WKHUDWLRRIDKLJKGHÀQLWLRQRUZLGH79LV
висока
резолюция са 16:9. Форматът "letter box" ви
7KHOHWWHUER[DOORZV\RXWRHQMR\DSLFWXUHZLWKD
дава
възможност да гледате картина с широка
ZLGHUSHUVSHFWLYHRQDVWDQGDUGVFUHHQ
перспектива на стандартен екран с пропорции 4:3.
AVCHD
AVCHD
AVCHD
е нов формат (стандарт)
за видео
камери с
$9&+'LVDQHZIRUPDW
VWDQGDUG
IRUKLJK
висока резолюция, който може да се използва за
GHÀQLWLRQYLGHRFDPHUDVWKDWFDQEHXVHGWRUHFRUG
записване и възпроизвеждане на изображения с
DQGSOD\KLJKUHVROXWLRQ+'LPDJHV
висока
резолюция.

%
Blu-ray диск %'
(BD)
%OXUD\'LVF
Blu-гау диск е оптичен видео диск от ново поколение,
%OXUD\'LVFLVDQH[WJHQHUDWLRQRSWLFDOYLGHR
който побира пет пъти повече данни от обикновен DVD
GLVFFDSDEOHRIVWRULQJÀYHWLPHVPRUHGDWDWKDQ
диск. Големия капацитет
DFRQYHQWLRQDO'9'7KHODUJHFDSDFLW\PDNHVLW
осигурява възможност за използване на функции като
SRVVLEOHWREHQHÀWIURPWKHIHDWXUHVVXFKDVKLJK
възпроизвеждане на видео с висока резолюция,
GHÀQLWLRQYLGHRVPXOWLFKDQQHOVXUURXQGVRXQG
многоканален съраунд звук, интерактивни менюта и т.н.
LQWHUDFWLYHPHQXVDQGVRRQ
BONUSVIEW

%21869,(:
Това е BD-Video (Окончателен
стандартен профил или
7KLVLVD%'9LGHR
)LQDO6WDQGDUG3URÀOHRU3URÀOH
Профил 1.1), който поддържа кодирано в диска

WKDWVXSSRUWVLQWHUDFWLYHFRQWHQWHQFRGHGRQ
интерактивно съдържание като picture-in-picture. Това
WKHGLVFVXFKDVSLFWXUHLQSLFWXUH7KLVPHDQV\RX
означава, че можете да гледате основното видео и
FDQSOD\WKHSULPDU\YLGHRDQGVHFRQGDU\YLGHR
допълнително видео едновременно.
VLPXOWDQHRXVO\

D
Digital Audio
Audio (Цифров звук)
Digital
Цифровият звук е звуков сигнал, които е конвертиран в
'LJLWDO$XGLRLVDVRXQGVLJQDOWKDWKDVEHHQ
цифрови стойности. Цифровия звук може да се предава
FRQYHUWHGLQWRQXPHULFDOYDOXHV'LJLWDOVRXQG
през много канали. Аналоговия звук може да се
FDQEHWUDQVPLWWHGWKURXJKPXOWLSOHFKDQQHOV
предава само през два канала.
$QDORJXHVRXQGFDQRQO\EHWUDQVPLWWHGWKURXJK
WZRFKDQQHOV
DivX Video-On-Demand (DivX видео при
поискване)

'LY;9LGHR2Q'HPDQG
Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде
7KLV'LY;&HUWLÀHGGHYLFHPXVWEHUHJLVWHUHG
регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео
LQRUGHUWRSOD\'LY;9LGHRRQ'HPDQG
92' 
при поискване (VOD).
FRQWHQW7RJHQHUDWHWKHUHJLVWUDWLRQFRGHORFDWH

H
HDCP
HDCP

+LJKEDQGZLGWK'LJLWDO&RQWHQW3URWHFWLRQ7KLVLV
Широколентова
защита на цифрово съдържание. Това
еDVSHFLÀFDWLRQWKDWSURYLGHVDVHFXUHWUDQVPLVVLRQ
спецификация, която осигурява сигурно предаване на
RIGLJLWDOFRQWHQWVEHWZHHQGLIIHUHQWGHYLFHV
WR
цифрово
съдържание между различни
SUHYHQWXQDXWKRUL]HGFRS\ULJKW
устройства
(за да се избегне незаконно копиране.)
HDMI
HDMI

+LJK'HÀQLWLRQ0XOWLPHGLD,QWHUIDFH +'0, LV
Мултимедийният
интерфейс с висока резолюция (HDMI)
DKLJKVSHHGGLJLWDOLQWHUIDFHWKDWFDQWUDQVPLW
е високоскоростен цифров интерфейс, който може да
XQFRPSUHVVHGKLJKGHÀQLWLRQYLGHRDQGGLJLWDO
предава некомпресирано
PXOWLFKDQQHODXGLR,WGHOLYHUVKLJKTXDOLW\SLFWXUH
видео с висока резолюция и цифров многоканален звук.
DQGVRXQGTXDOLW\FRPSOHWHO\IUHHIURPQRLVH
Той осигурява висококачествена картина и звук,
+'0,LVIXOO\EDFNZDUGFRPSDWLEOHZLWK'9,
напълно изчистен от шумове. HDMI е
$VUHTXLUHGE\WKH+'0,VWDQGDUGFRQQHFWLQJWR
напълно съвместим с DVI. Тъй като се изисква от HDMI
+'0,RU'9,SURGXFWVZLWKRXW+'&3
+LJK без
стандарта,
свързването към HDMI или DVI продукти
EDQGZLGWK'LJLWDO&RQWHQW3URWHFWLRQ
ZLOOUHVXOWLQ
HDCP
ще доведе до липса на картина и звук.
QR9LGHRRU$XGLRRXWSXW

JPEG
-3(*
Популярен
формат за цифрови снимки. Система за
$YHU\FRPPRQGLJLWDOVWLOOSLFWXUHIRUPDW$VWLOO
компресиране
на данни при снимките, предложена от
SLFWXUHGDWDFRPSUHVVLRQV\VWHPSURSRVHGE\WKH
Обединената
група на фотографските експерти, при
-RLQW3KRWRJUDSKLF([SHUW*URXSZKLFKIHDWXUHV
която се постига малко понижаване в качеството на
VPDOOGHFUHDVHLQLPDJHTXDOLW\LQVSLWHRILWVKLJK
изображението въпреки високия коефициент на
FRPSUHVVLRQUDWLR)LOHVDUHUHFRJQL]HGE\WKHLUÀOH
компресиране. Файловете се познават по
H[WHQVLRQ¶MSJ·RU¶MSHJ·
разширението им ".jpg" или ".jpeg".

Local storage
storage (Местна памет)
Local
7KLVVWRUDJHDUHDLVXVHGDVGHVWLQDWLRQIRUVWRULQJ
Тази
памет се използва за запазване на допълнително
съдържание
от BD видео с активирана функция BD-Live.
DGGLWLRQDOFRQWHQWVIURP%'/LYHHQDEOHG%'
9LGHR

M
МРЗ
MP3
Файлов формат със система за компресиране на
$ÀOHIRUPDWZLWKDVRXQGGDWDFRPSUHVVLRQ
звуковите данни. MP3 е съкращение от Motion Picture
V\VWHP03LVWKHDEEUHYLDWLRQRI0RWLRQ3LFWXUH
Experts
Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. При
([SHUWV*URXS
$XGLR/D\HU:LWK
формата
MP3, един RU03(*
CD-R или CD-RW
диск може да
WKH03IRUPDWRQH&'5RU&'5:FDQFRQWDLQ
събере около 10 пъти повече данни от обикновен CD
DERXWWLPHVPRUHGDWDWKDQDUHJXODU&'
диск.

P
РВС

3%&

Контрол
на възпроизвеждането. Система за навигация
3OD\EDFN&RQWURO$V\VWHPZKHUH\RXQDYLJDWH
във
видео CD / Super VCD чрез менюта на екрана,
WKURXJKD9LGHR&'6XSHU9&'ZLWKRQVFUHHQ
които
са записани на диска. Можете да използвате
PHQXVWKDWDUHUHFRUGHGRQWRWKHGLVF<RXFDQ
интерактивно
възпроизвеждане и търсене.
HQMR\LQWHUDFWLYHSOD\EDFNDQGVHDUFK
РСМ

PCM

Импулсно-кодова
модулация. Система за кодиране на
3XOVH&RGH0RGXODWLRQ$GLJLWDODXGLRHQFRGLQJ
цифров звук.

V\VWHP

R

Region Code (Регионален код)
Region code
Система,
позволяваща възпроизвеждане дисковете
$V\VWHPWKDWDOORZVGLVFVWREHSOD\HGRQO\LQWKH
само
в региона, за който са предназначени. Този уред
UHJLRQGHVLJQDWHG7KLVXQLWRQO\SOD\VGLVFVWKDW
възпроизвежда
само дискове
KDYHFRPSDWLEOHUHJLRQFRGHV<RXFDQÀQGWKH
със
съвместими регионални кодове. Можете да
UHJLRQFRGHRI\RXUXQLWRQWKHSURGXFWODEHO6RPH
намерите
регионалния код на вашия уред на
GLVFVDUHFRPSDWLEOHZLWKPRUHWKDQRQHUHJLRQ
продуктовия
му етикет. Някой дискове са съвместими RU
с
$//UHJLRQV
повече
от един регион (или ВСИЧКИ региони).

W

WMA
WMA Media™ Audio. Означава технология за
Windows
:LQGRZV0HGLD$XGLR5HIHUVWRDQDXGLR
компресиране
на звука, разработена от Microsoft
FRPSUHVVLRQWHFKQRORJ\GHYHORSHGE\0LFURVRIW
Corporation.
WMA данните могат да се
&RUSRUDWLRQ:0$GDWDFDQEHHQFRGHGZLWK
кодират
с помощта на Windows Media Player, версия 9
:LQGRZV0HGLDSOD\HUYHUVLRQRU:LQGRZV
или
Windows Media Player за Windows XP. Файловете
0HGLDSOD\HUIRU:LQGRZV;3)LOHVDUHUHFRJQL]HG
се
разпознават по разширението им '.wma'.

E\WKHLUÀOHH[WHQVLRQ¶ZPD·

L
LAN
мрежа)
/$1(Локална
/RFDO$UHD1HWZRUN
Група
свързани устройства във фирма, училище или
$JURXSRIOLQNHGGHYLFHVLQDFRPSDQ\VFKRRO
дом.
Посочва границите на дадена мрежа.
RUKRPH,QGLFDWHVWKHERXQGDULHVRIDSDUWLFXODU

QHWZRUN

EN
БГ
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Български
English

WKH'LY;92'VHFWLRQLQ\RXUGHYLFHVHWXSPHQX
За
да генерирате регистрационния код, намерете DivX
*RWRYRGGLY[FRPZLWKWKLVFRGHWRFRPSOHWHWKH
VOD
раздела в менюто за настройки на вашето
устройство.
Отидете на vod.divx.com с този код, за да
UHJLVWUDWLRQSURFHVVDQGOHDUQPRUHDERXW'LY;
завършите
процеса на регистрация и да научите повече
YLGHR
за DivX видео.
Dolby Digital
Digital
Dolby
$VXUURXQGVRXQGV\VWHPGHYHORSHGE\'ROE\
Система
за съраунд звук, разработена от Dolby
/DERUDWRULHVWKDWFRQWDLQVXSWRVL[FKDQQHOVRI
Laboratories,
съдържаща до шест канала с цифров звук
GLJLWDODXGLR
IURQWOHIWDQGULJKWVXUURXQGOHIWDQG
(предни
ляв и десен,
съраунд ляв и десен,
централен
и субуфер).
ULJKWFHQWHUDQGVXEZRRIHU
DTS
DTS
Цифрова
система за домашно кино. Система за
'LJLWDO7KHDWUH6\VWHPV$VXUURXQGVRXQGV\VWHP
съраунд
звук, осигуряваща 5.1 канала цифров звук при
IRUSURYLGLQJFKDQQHOVRIGLVFUHWHGLJLWDODXGLR
продуктите
и софтуерното съдържание от
LQFRQVXPHUHOHFWURQLFVSURGXFWVDQGVRIWZDUH
потребителската
електроника. Не е разработена от
FRQWHQW,WLVQRWGHYHORSHGE\'ROE\'LJLWDO
Dolby
Digital.

Open Source Software
7KLVSURGXFWFRQWDLQVWKHIROORZLQJRSHQVRXUFHVRIWZDUHSDFNDJHVZKLFKDUHVXEMHFWWRWKHLUUHVSHFWLYHOLFHQVHV
1.

Zlib general purpose compression library
6HHKWWSZZZ]OLEQHWDQGLQSDUWLFXODUKWWSZZZ]OLEQHW]OLEBOLFHQVHKWPO
 ]OLEKLQWHUIDFHRIWKH¶]OLE·JHQHUDOSXUSRVHFRPSUHVVLRQOLEUDU\YHUVLRQ-XO\WK
&RS\ULJKW & -HDQORXS*DLOO\DQG0DUN$GOHU
7KLVVRIWZDUHLVSURYLGHG¶DVLV·ZLWKRXWDQ\H[SUHVVRULPSOLHGZDUUDQW\,QQRHYHQWZLOOWKHDXWKRUVEHKHOG
OLDEOHIRUDQ\GDPDJHVDULVLQJIURPWKHXVHRIWKLVVRIWZDUH
3HUPLVVLRQLVJUDQWHGWRDQ\RQHWRXVHWKLVVRIWZDUHIRUDQ\SXUSRVHLQFOXGLQJFRPPHUFLDODSSOLFDWLRQVDQGWR
DOWHULWDQGUHGLVWULEXWHLWIUHHO\VXEMHFWWRWKHIROORZLQJUHVWULFWLRQV
 7KHRULJLQRIWKLVVRIWZDUHPXVWQRWEHPLVUHSUHVHQWHG\RXPXVWQRWFODLPWKDW\RXZURWHWKHRULJLQDO
VRIWZDUH,I\RXXVHWKLVVRIWZDUHLQDSURGXFWDQDFNQRZOHGJPHQWLQWKHSURGXFWGRFXPHQWDWLRQZRXOGEH
DSSUHFLDWHGEXWLVQRWUHTXLUHG
 $OWHUHGVRXUFHYHUVLRQVPXVWEHSODLQO\PDUNHGDVVXFKDQGPXVWQRWEHPLVUHSUHVHQWHGDVEHLQJWKH
RULJLQDOVRIWZDUH
 7KLVQRWLFHPD\QRWEHUHPRYHGRUDOWHUHGIURPDQ\VRXUFHGLVWULEXWLRQ
-HDQORXS*DLOO\MORXS#J]LSRUJ
0DUN$GOHUPDGOHU#DOXPQLFDOWHFKHGX



)UHHW\SHD)UHH+LJK4XDOLW\DQG3RUWDEOH)RQW(QJLQH
7KHVRIWZDUHLVEDVHGLQSDUWRIWKHZRUNRIWKH)UHH7\SH7HDP
6HHKWWSIUHHW\SHVRXUFHIRUJHQHWDQGLQSDUWLFXODUKWWSIUHHW\SHVRXUFHIRUJHQHW)7/7;7
3RUWLRQVRIWKHUHOHYDQWOLFHQVHFRQGLWLRQVDUHFRSLHGEHORZ
7KH)UHH7\SH3URMHFW/,&(16(-DQ
&RS\ULJKWE\'DYLG7XUQHU5REHUW:LOKHOPDQG:HUQHU/HPEHUJ
1. No Warranty
7+()5((7<3(352-(&7,63529,'('C$6,6·:,7+287:$55$17<2)$1<.,1'(,7+(5(;35(66
25,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('72:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<$1'),71(66
)25$3$57,&8/$5385326(,112(9(17:,//$1<2)7+($87+25625&23<5,*+7
+2/'(56%(/,$%/()25$1<'$0$*(6&$86('%<7+(86(257+(,1$%,/,7<7286(2)7+(
)5((7<3(352-(&7
2. Redistribution
7KLVOLFHQVHJUDQWVDZRUOGZLGHUR\DOW\IUHHSHUSHWXDODQGLUUHYRFDEOHULJKWDQGOLFHQVHWRXVHH[HFXWH
SHUIRUPFRPSLOHGLVSOD\FRS\FUHDWHGHULYDWLYHZRUNVRIGLVWULEXWHDQGVXEOLFHQVHWKH)UHH7\SH3URMHFW LQ
ERWKVRXUFHDQGREMHFWFRGHIRUPV DQGGHULYDWLYHZRUNVWKHUHRIIRUDQ\SXUSRVHDQGWRDXWKRUL]HRWKHUVWR
H[HUFLVHVRPHRUDOORIWKHULJKWVJUDQWHGKHUHLQVXEMHFWWRWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV
 5HGLVWULEXWLRQLQELQDU\IRUPPXVWSURYLGHDGLVFODLPHUWKDWVWDWHVWKDWWKHVRIWZDUHLVEDVHGLQSDUWRIWKH
ZRUNRIWKH)UHH7\SH7HDPLQWKHGLVWULEXWLRQGRFXPHQWDWLRQ:HDOVRHQFRXUDJH\RXWRSXWDQ85/WR
WKH)UHH7\SHZHESDJHLQ\RXUGRFXPHQWDWLRQWKRXJKWKLVLVQ·WPDQGDWRU\





,-*-3(*VRIWZDUHGHFRGHU
7KLVVRIWZDUHLVEDVHGLQSDUWRQWKHZRUNRIWKH,QGHSHQGHQW-3(**URXS6HHKWWSZZZLMJRUJDQGLQ
SDUWLFXODUKWWSSLFDVDJRRJOHFRPDERXWLMJW[W3RUWLRQVRIWKHUHOHYDQWOLFHQVHFRQGLWLRQVDUHFRSLHGEHORZ
7KHDXWKRUVPDNH12:$55$17<RUUHSUHVHQWDWLRQHLWKHUH[SUHVVRULPSOLHGZLWKUHVSHFWWRWKLVVRIWZDUH
LWVTXDOLW\DFFXUDF\PHUFKDQWDELOLW\RUÀWQHVVIRUDSDUWLFXODUSXUSRVH7KLVVRIWZDUHLVSURYLGHG´$6,6µDQG
\RXLWVXVHUDVVXPHWKHHQWLUHULVNDVWRLWVTXDOLW\DQGDFFXUDF\
7KLVVRIWZDUHLVFRS\ULJKW & 7KRPDV*/DQH
$OO5LJKWV5HVHUYHGH[FHSWDVVSHFLÀHGEHORZ
3HUPLVVLRQLVKHUHE\JUDQWHGWRXVHFRS\PRGLI\DQGGLVWULEXWHWKLVVRIWZDUH RUSRUWLRQVWKHUHRI IRUDQ\
SXUSRVHZLWKRXWIHHVXEMHFWWRWKHVHFRQGLWLRQV
  ,IRQO\H[HFXWDEOHFRGHLVGLVWULEXWHGWKHQWKHDFFRPSDQ\LQJGRFXPHQWDWLRQPXVWVWDWHWKDW´WKLVVRIWZDUH
LVEDVHGLQSDUWRQWKHZRUNRIWKH,QGHSHQGHQW-3(**URXSµ
 3HUPLVVLRQIRUXVHRIWKLVVRIWZDUHLVJUDQWHGRQO\LIWKHXVHUDFFHSWVIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUDQ\XQGHVLUDEOH
FRQVHTXHQFHVWKHDXWKRUVDFFHSW12/,$%,/,7<IRUGDPDJHVRIDQ\NLQG

4.

OpenSSL.
2SHQ66/LVDQ2SHQ6RXUFHWRRONLWLPSOHPHQWLQJWKH6HFXUH6RFNHWV/D\HU 66/YY DQG7UDQVSRUW/D\HU
6HFXULW\ 7/6Y SURWRFROVDVZHOODVDIXOOVWUHQJWKJHQHUDOSXUSRVHFU\SWRJUDSK\OLEUDU\
6HHKWWSZZZRSHQVVORUJDQGLQSDUWLFXODUKWWSZZZRSHQVVORUJVRXUFHOLFHQVHKWPO
7KHOLFHQVHFRQGLWLRQVDUHFRSLHGEHORZ
7KH2SHQ66/WRRONLWVWD\VXQGHUDGXDOOLFHQVHLHERWKWKHFRQGLWLRQVRIWKH2SHQ66//LFHQVHDQGWKH
RULJLQDO66/HD\OLFHQVHDSSO\WRWKHWRRONLW
6HHEHORZIRUWKHDFWXDOOLFHQVHWH[WV$FWXDOO\ERWKOLFHQVHVDUH%6'VW\OH
2SHQ6RXUFHOLFHQVHV,QFDVHRIDQ\OLFHQVHLVVXHVUHODWHGWR2SHQ66/SOHDVHFRQWDFWRSHQVVOFRUH#RSHQVVO
RUJ
OpenSSL License
&RS\ULJKW F 7KH2SHQ66/3URMHFW$OOULJKWVUHVHUYHG
5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQVRXUFHDQGELQDU\IRUPVZLWKRUZLWKRXWPRGLÀFDWLRQDUHSHUPLWWHGSURYLGHGWKDW
WKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHW
5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQVDQGWKH
IROORZLQJGLVFODLPHU
5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVWUHSURGXFHWKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQVDQGWKH
IROORZLQJGLVFODLPHULQWKHGRFXPHQWDWLRQDQGRURWKHUPDWHULDOVSURYLGHGZLWKWKHGLVWULEXWLRQ
$OODGYHUWLVLQJPDWHULDOVPHQWLRQLQJIHDWXUHVRUXVHRIWKLVVRIWZDUHPXVWGLVSOD\WKHIROORZLQJ
DFNQRZOHGJPHQW´7KLVSURGXFWLQFOXGHVVRIWZDUHGHYHORSHGE\WKH2SHQ66/3URMHFWIRUXVHLQWKH
2SHQ66/7RRONLW KWWSZZZRSHQVVORUJ µ
7KHQDPHV´2SHQ66/7RRONLWµDQG´2SHQ66/3URMHFWµPXVWQRWEHXVHGWRHQGRUVHRUSURPRWHSURGXFWV
GHULYHGIURPWKLVVRIWZDUHZLWKRXWSULRUZULWWHQSHUPLVVLRQ)RUZULWWHQSHUPLVVLRQSOHDVHFRQWDFWRSHQVVO
FRUH#RSHQVVORUJ
3URGXFWVGHULYHGIURPWKLVVRIWZDUHPD\QRWEHFDOOHG´2SHQ66/µQRUPD\´2SHQ66/µDSSHDULQWKHLU
QDPHVZLWKRXWSULRUZULWWHQSHUPLVVLRQRIWKH2SHQ66/3URMHFW



5HGLVWULEXWLRQVRIDQ\IRUPZKDWVRHYHUPXVWUHWDLQWKHIROORZLQJDFNQRZOHGJPHQW´7KLVSURGXFWLQFOXGHV
VRIWZDUHGHYHORSHGE\WKH2SHQ66/3URMHFWIRUXVHLQWKH2SHQ66/7RRONLW KWWSZZZRSHQVVORUJ µ
7+,662)7:$5(,63529,'('%<7+(2SHQ66/352-(&7CC$6,6··$1'$1<(;35(66('25
,03/,(':$55$17,(6,1&/8',1*%87127/,0,7('727+(,03/,(':$55$17,(62)
0(5&+$17$%,/,7<$1'),71(66)25$3$57,&8/$5385326($5(',6&/$,0(',112(9(17
6+$//7+(2SHQ66/352-(&725,76&2175,%87256%(/,$%/()25$1<',5(&7,1',5(&7
,1&,'(17$/63(&,$/(;(03/$5<25&216(48(17,$/'$0$*(6 ,1&/8',1*%87127/,0,7('
72352&85(0(172)68%67,787(*22'6256(59,&(6/2662)86('$7$25352),7625
%86,1(66,17(55837,21 +2:(9(5&$86('$1'21$1<7+(25<2)/,$%,/,7<:+(7+(5
,1&2175$&7675,&7/,$%,/,7<257257 ,1&/8',1*1(*/,*(1&(2527+(5:,6( $5,6,1*,1
$1<:$<2872)7+(86(2)7+,662)7:$5((9(1,)$'9,6('2)7+(3266,%,/,7<2)68&+
'$0$*(
7KLVSURGXFWLQFOXGHVFU\SWRJUDSKLFVRIWZDUHZULWWHQE\(ULF<RXQJ HD\#FU\SWVRIWFRP 7KLVSURGXFWLQFOXGHV
VRIWZDUHZULWWHQE\7LP+XGVRQ WMK#FU\SWVRIWFRP 
Original SSLeay License
&RS\ULJKW & (ULF<RXQJ HD\#FU\SWVRIWFRP $OOULJKWVUHVHUYHG
7KLVSDFNDJHLVDQ66/LPSOHPHQWDWLRQZULWWHQE\(ULF<RXQJ HD\#FU\SWVRIWFRP 
7KHLPSOHPHQWDWLRQZDVZULWWHQVRDVWRFRQIRUPZLWK1HWVFDSHV66/
7KLVOLEUDU\LVIUHHIRUFRPPHUFLDODQGQRQFRPPHUFLDOXVHDVORQJDVWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHDKHDUHGWR
7KHIROORZLQJFRQGLWLRQVDSSO\WRDOOFRGHIRXQGLQWKLVGLVWULEXWLRQEHLWWKH5&56$OKDVK'(6HWFFRGH
QRWMXVWWKH66/FRGH7KH66/GRFXPHQWDWLRQLQFOXGHGZLWKWKLVGLVWULEXWLRQLVFRYHUHGE\WKHVDPHFRS\ULJKW
WHUPVH[FHSWWKDWWKHKROGHULV7LP+XGVRQ WMK#FU\SWVRIWFRP 
&RS\ULJKWUHPDLQV(ULF<RXQJ·VDQGDVVXFKDQ\&RS\ULJKWQRWLFHVLQWKHFRGHDUHQRWWREHUHPRYHG
,IWKLVSDFNDJHLVXVHGLQDSURGXFW(ULF<RXQJVKRXOGEHJLYHQDWWULEXWLRQDVWKHDXWKRURIWKHSDUWVRIWKH
OLEUDU\XVHG
7KLVFDQEHLQWKHIRUPRIDWH[WXDOPHVVDJHDWSURJUDPVWDUWXSRULQGRFXPHQWDWLRQ RQOLQHRUWH[WXDO 
SURYLGHGZLWKWKHSDFNDJH
5HGLVWULEXWLRQDQGXVHLQVRXUFHDQGELQDU\IRUPVZLWKRUZLWKRXWPRGLÀFDWLRQDUHSHUPLWWHGSURYLGHGWKDW
WKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPHW
5HGLVWULEXWLRQVRIVRXUFHFRGHPXVWUHWDLQWKHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQVDQGWKHIROORZLQJ
GLVFODLPHU
5HGLVWULEXWLRQVLQELQDU\IRUPPXVWUHSURGXFHWKHDERYHFRS\ULJKWQRWLFHWKLVOLVWRIFRQGLWLRQVDQGWKH
IROORZLQJGLVFODLPHULQWKHGRFXPHQWDWLRQDQGRURWKHUPDWHULDOVSURYLGHGZLWKWKHGLVWULEXWLRQ
$OODGYHUWLVLQJPDWHULDOVPHQWLRQLQJIHDWXUHVRUXVHRIWKLVVRIWZDUHPXVWGLVSOD\WKHIROORZLQJ
DFNQRZOHGJHPHQW´7KLVSURGXFWLQFOXGHVFU\SWRJUDSKLFVRIWZDUHZULWWHQE\(ULF<RXQJ HD\#FU\SWVRIW
FRP µ7KHZRUG¶FU\SWRJUDSKLF·FDQEHOHIWRXWLIWKHURXLQHVIURPWKHOLEUDU\EHLQJXVHGDUHQRW
FU\SWRJUDSKLFUHODWHG 
,I\RXLQFOXGHDQ\:LQGRZVVSHFLÀFFRGH RUDGHULYDWLYHWKHUHRI IURPWKHDSSVGLUHFWRU\ DSSOLFDWLRQ
FRGH \RXPXVWLQFOXGHDQDFNQRZOHGJHPHQW´7KLVSURGXFWLQFOXGHVVRIWZDUHZULWWHQE\7LP+XGVRQ
WMK#FU\SWVRIWFRP µ



7+,662)7:$5(,63529,'('%<(5,&<281*CC$6,6··$1'$1<(;35(6625,03/,('
:$55$17,(6,1&/8',1*%87127/,0,7('727+(,03/,(':$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<
$1'),71(66)25$3$57,&8/$5385326($5(',6&/$,0(',112(9(176+$//7+($87+25
25&2175,%87256%(/,$%/()25$1<',5(&7,1',5(&7,1&,'(17$/63(&,$/(;(03/$5<25
&216(48(17,$/'$0$*(6 ,1&/8',1*%87127/,0,7('72352&85(0(172)68%67,787(
*22'6256(59,&(6/2662)86('$7$25352),7625%86,1(66,17(55837,21 +2:(9(5
&$86('$1'21$1<7+(25<2)/,$%,/,7<:+(7+(5,1&2175$&7675,&7/,$%,/,7<25
7257 ,1&/8',1*1(*/,*(1&(2527+(5:,6( $5,6,1*,1$1<:$<2872)7+(86(2)7+,6
62)7:$5((9(1,)$'9,6('2)7+(3266,%,/,7<2)68&+'$0$*(
7KHOLFHQFHDQGGLVWULEXWLRQWHUPVIRUDQ\SXEOLFDOO\DYDLODEOHYHUVLRQRUGHULYDWLYHRIWKLVFRGHFDQQRWEH
FKDQJHGLHWKLVFRGHFDQQRWVLPSO\EHFRSLHGDQGSXWXQGHUDQRWKHUGLVWULEXWLRQOLFHQFH>LQFOXGLQJWKH*18
3XEOLF/LFHQFH@



СЪОБЩЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕР

NOTICE

SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT

НАСТОЯЩИЯТ ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕР ("ДОГОВОРЪТ") Е ЗАКОНЕН И ПРАВНО
7+,662)7:$5((1'86(5/,&(16($*5((0(17
´7+,6$*5((0(17µ
,6$/(*$/$1'%,1',1*
ЗАДЪЛЖАВАЩ
ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС (ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО
ЛИЦЕ) И "ФИЛИПС
КЪНСЮМЪР ЛАЙФСТАЙЛ Б.В."
$*5((0(17%(7:((1<28
(,7+(5$1,1',9,'8$/25(17,7<
$1'3+,/,36&21680(5
– ХОЛАНДСКО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХ КАМПУС 37, 5656 АЙНДХОВЕН,
/,)(67</(%9$'87&+/,0,7('/,$%,/,7<&203$1<:,7+,7635,1&,3$/2)),&($7+,*+
ХОЛАНДИЯ
И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ (ПООТДЕЛНО И КОЛЕКТИВНО НАРИЧАНИ " PHILIPS"). НАСТОЯЩИЯТ
7(&+&$0386$((,1'+29(17+(1(7+(5/$1'6$1',7668%6,',$5<&203$1,(6
ДОГОВОР
ВИ ДАВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОПРЕДЕЛЕН СОФТУЕР ("СОФТУЕРЪТ"), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКАТА
,1',9,'8$//<$1'&2//(&7,9(/<´3+,/,36µ
7+,6$*5((0(17*,9(6<287+(5,*+77286(
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, КОЯТО БИ МОГЛА ДА
БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ОТДЕЛНО ИЛИ ЗАЕДНО С ПРОДУКТ НА
PHILIPS
("ТЕХНИКАТА") ИЛИ РС.
ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ
, ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ДРУГА УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА, ВИЕ СТЕ
&(57$,162)7:$5(
7+(´62)7:$5(µ
,1&/8',1*86(5'2&80(17$7,21,1(/(&7521,&
СЪГЛАСНИ
И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ПО ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С
)250:+,&+0$<+$9(%((13529,'('6(3$5$7(/<2572*(7+(5:,7+$3+,/,36352'8&7
ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ
И УСЛОВИЯ
, НЕ ИЗТЕГЛЯЙТЕ, ИНСТАЛИРАЙТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА. АКО СТЕ
7+(´'(9,&(µ
25$3&%<'2:1/2$',1*,167$//,1*2527+(5:,6(86,1*7+(62)7:$5(
ПОЛУЧИЛИ
СОФТУЕРА НА МАТЕРИАЛЕН НОСИТЕЛ, НАПРИМЕР CD БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАСТОЯЩИЯ
<28$&&(37$1'$*5((72%(%281'%<$//2)7+(7(506$1'&21',7,2162)7+,6
ЛИЦЕНЗ
, И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА,
$*5((0(17,)<28'2127$*5((727+(6(7(506$1'&21',7,216'2127'2:1/2$'
ЗАПЛАТЕНА
ОТ ВАС ЗА СОФТУЕРА, АКО НИ ВЪРНЕТЕ СОФТУЕРА НЕИЗПОЛЗВАН С ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШЕНО
,167$//2527+(5:,6(86(7+(62)7:$5(,)<28$&48,5('7+(62)7:$5(,17$1*,%/(
ПЛАЩАНЕ, В СРОК ОТ 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКАТА.
0(',$(*&':,7+2877+(23325781,7<725(9,(:7+,6/,&(16($1''2127$&&(37
1.

7+(6(7(506<280$<5(&(,9($)8//5()81'2)7+($02817,)$1<7+$7<283$,')25
Предоставяне на Лиценз. С настоящия Договор ви се предоставя на неизключителен принцип, без право на
7+(62)7:$5(,)<285(78517+(62)7:$5(8186(':,7+3522)2)3$<0(17:,7+,1
преотстъпване и подлицензиране, лиценз да инсталирате и използвате на Техниката или на РС, в зависимост от
'$<6)5207+('$7(2)385&+$6(
конкретния случай, един (1) екземпляр от определената версия на Софтуера във формата на обектен код,
съгласно определеното в потребителската документация, единствено за ваша лична употреба. Софтуерът се

2.

3.

4.

1."използва",
Grant of когато
License.
е 7KLV$JUHHPHQWJUDQWV\RXDQRQH[FOXVLYHQRQWUDQVIHUDEOHQRQVXEOLFHQVDEOHOLFHQVH
зареден във временната или постоянната памет (напр. RAM, харддиск и др.) на РС или
Техниката.
WRLQVWDOODQGXVHRQWKH'HYLFHRUD3&DVDSSOLFDEOHRQH  FRS\RIWKHVSHFLÀHGYHUVLRQRIWKH6RIWZDUH
LQREMHFWFRGHIRUPDWDVVHWRXWLQWKHXVHUGRFXPHQWDWLRQVROHO\IRU\RXUSHUVRQDOXVH7KH6RIWZDUHLV´LQ
Собственост.
Софтуерът се лицензира, а не продава на вас. Настоящият
Договор ви предоставя
само правото да
XVHµZKHQLWLVORDGHGLQWRWKHWHPSRUDU\RUSHUPDQHQWPHPRU\
LH5$0KDUGGLVNHWF
RIWKH3&RU
използвате Софтуера, но вие не придобивате никаква други права върху Софтуера, изрични или по подразбиране,
WKH'HYLFH
освен
посочените в настоящия Договор. Philips и неговите лицензодатели, си запазват всички права,
интереси над и в Софтуера, включително всички патенти, авторски права, търговски
2.собственост
Ownership.и7KH6RIWZDUHLVOLFHQVHGDQGQRWVROGWR\RX7KLV$JUHHPHQWJUDQWV\RXRQO\WKHULJKWWR
тайни
и други права на интелектуална собственост, които той включва. Софтеурът е защитен от
XVHWKH6RIWZDUHEXW\RXGRQRWDFTXLUHDQ\ULJKWVH[SUHVVRULPSOLHGLQWKH6RIWZDUHRWKHUWKDQWKRVH
законите
за защита на авторското право, разпоредбите на международното право и други закони за
VSHFLÀHGLQWKLV$JUHHPHQW3KLOLSVDQGLWVOLFHQVRUVUHWDLQDOOULJKWWLWOHDQGLQWHUHVWLQDQGWRWKH6RIWZDUH
интелектуалната собственост. Поради това, освен ако в настоящото изрично не е упоменато друго,
LQFOXGLQJDOOSDWHQWVFRS\ULJKWVWUDGHVHFUHWVDQGRWKHULQWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWVLQFRUSRUDWHGWKHUHLQ
вие нямате право да копирате Софтуера без предварителното писмено съгласие на Philips, с
7KH6RIWZDUHLVSURWHFWHGE\FRS\ULJKWODZVLQWHUQDWLRQDOWUHDW\SURYLVLRQVDQGRWKHULQWHOOHFWXDOSURSHUW\
изключение на правото ви да направите едно (1) копие на Софтуера само като ваше архивно копие.
ODZV7KHUHIRUHRWKHUWKDQDVH[SUHVVO\VHWIRUWKKHUHLQ\RXPD\QRWFRS\WKH6RIWZDUHZLWKRXWSULRU
Нямате
право да копирате каквито и да било печатни материали към Софтуера, нито да
ZULWWHQDXWKRUL]DWLRQRI3KLOLSVH[FHSWWKDW\RXPD\PDNHRQH
 FRS\RIWKH6RIWZDUHIRU\RXUEDFNXS
отпечатвате
повече от един (1) екземпляр от всяка потребителска
документация, предоставена в
SXUSRVHVRQO\<RXPD\QRWFRS\DQ\SULQWHGPDWHULDOVDFFRPSDQ\LQJWKH6RIWZDUHQRUSULQWPRUHWKDQ
електронен
вид, с изключение на правото ви на едно (1) резервно копие само за ваша употреба.
RQH  FRS\RIDQ\XVHUGRFXPHQWDWLRQSURYLGHGLQHOHFWURQLFIRUPH[FHSWWKDW\RXPD\PDNHRQH  
FRS\RIVXFKSULQWHGPDWHULDOVIRU\RXUEDFNXSSXUSRVHVRQO\
Ограничения
на Лиценза. Освен ако в настоящото не е определено друго, вие няма да отдавате под наем,
подлицензирате, продавате, отстъпвате, предоставяте срещу възнаграждение или прехвърляте по друг
3.заемате,
License
Restrictions.
([FHSWDVSURYLGHGRWKHUZLVHKHUHLQ\RXVKDOOQRWUHQWOHDVHVXEOLFHQVHVHOODVVLJQ
начин
Софтуера.
Вие няма
да извършвате, както и няма да допуснете никое друго лице да извършва разместване,
ORDQRURWKHUZLVHWUDQVIHUWKH6RIWZDUH<RXVKDOOQRWDQG\RXVKDOOQRWSHUPLWDQ\WKLUGSDUW\WRUHYHUVH
модифициране, декомпилиране или разкомплектоване на Софтуера, освен в степента, в която приложимото
законодателство
изрично
забранява
предходното ограничение. Вие нямате право да премахвате или унищожавате
HQJLQHHUGHFRPSLOHRUGLVDVVHPEOHWKH6RIWZDUHH[FHSWWRWKHH[WHQWWKDWDSSOLFDEOHODZH[SUHVVO\
който и да било отличителен знак на продукта, обозначения за авторско право или друга маркировка за право на
SURKLELWVWKHIRUHJRLQJUHVWULFWLRQ<RXPD\QRWUHPRYHRUGHVWUR\DQ\SURGXFWLGHQWLÀFDWLRQFRS\ULJKW
собственост или ограничения от Софтуера. Всички титули, съобщения за търговски марки, авторски и
QRWLFHVRURWKHUSURSULHWDU\PDUNLQJVRUUHVWULFWLRQVIURPWKH6RIWZDUH$OOWLWOHVWUDGHPDUNVDQG
рестрикционни
права ще се възпроизвеждат на вашето резервно копие на Софтуера. Нямате право да променяте
илиFRS\ULJKWDQGUHVWULFWHGULJKWVQRWLFHVVKDOOEHUHSURGXFHGRQ\RXUEDFNXSFRS\RIWKH6RIWZDUH<RXPD\
адаптирате Софтуера, да сливате Софтуера с друга програма или да създавате производни продукти въз
основа на Софтуера.
QRWPRGLI\RUDGDSWWKH6RIWZDUHPHUJHWKH6RIWZDUHLQWRDQRWKHUSURJUDPRUFUHDWHGHULYDWLYHZRUNV
EDVHGXSRQWKH6RIWZDUH
Прекратяване на определени функции. Софтуерът може да съдържа компоненти от определен лицензиран
включително
софтуер
лицензиран
от Microsoft Corporation ("Майкрософт"), който изпълнява технологията
4.софтуер,
Termination
of certain
functionality.
7KH6RIWZDUHPD\FRQWDLQFRPSRQHQWVRIFHUWDLQOLFHQVHGVRIWZDUH
за управление на цифрови права на Майкрософт за Windows Media. Доставчиците на съдържание използват
LQFOXGLQJVRIWZDUHOLFHQVHGIURP0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ
ZKLFKLPSOHPHQWV0LFURVRIW·V
технологията за управление на цифрови права за Windows ´0LFURVRIWµ
Media ("WM-DRM"),
за да защитят целостта на своето
съдържание
("Защитено Съдържание"), за да попречат на присвояване на тяхната интелектуална собственост,
GLJLWDOULJKWVPDQDJHPHQWWHFKQRORJ\IRU:LQGRZV0HGLD&RQWHQWSURYLGHUVDUHXVLQJWKHGLJLWDO
включително
и
авторски
права
в
такова
съдържание.
Вашата
Техника
може
също
да използва WM-DRM софтуер
ULJKWVPDQDJHPHQWWHFKQRORJ\IRU:LQGRZV0HGLD ´:0'50µ WRSURWHFWWKHLQWHJULW\RIWKHLU
за прехвърляне или представяне на Защитено Съдържание ("WM-DRM Софтуер"). Ако сигурността на такъв WMFRQWHQW
´6HFXUH&RQWHQWµ
VRWKDWWKHLULQWHOOHFWXDOSURSHUW\LQFOXGLQJFRS\ULJKWLQVXFKFRQWHQWLV
DRM
Софтуер
е поставена на риск,
Майкрософт може да отмени (от свое име или по искане на собствениците на
Защитено
Съдържание ("Собственици на Защитено Съдържание")) правото на WM-DRM Софтуера да придобива
QRWPLVDSSURSULDWHG<RXU'HYLFHPD\DOVRXVH:0'50VRIWZDUHWRWUDQVIHURUSOD\6HFXUH&RQWHQW
нови лицензи за копиране, съхраняване, пренос, визуализация и/или звуково представяне на Защитено
´:0'506RIWZDUHµ
Съдържание.
Отмяната не ,IWKHVHFXULW\RIVXFK:0'506RIWZDUHLVFRPSURPLVHG0LFURVRIWPD\UHYRNH
променя способността на WM-DRM Софтуера да представя незащитено съдържание.
HLWKHURQLWVRZQRUXSRQWKHUHTXHVWRIWKHRZQHUVRI6HFXUH&RQWHQW
´6HFXUH&RQWHQW2ZQHUVµ
 лиценз
Списък
с отменен WM-DRM Софтуер се изпраща до вашия РС и/или до вашата
Техника когато изтегляте
за Защитено
Съдържание. Във връзка с такъв лиценз, Майкрософт може също да качи списъци с отменени права
WKH:0'506RIWZDUH·VULJKWWRDFTXLUHQHZOLFHQVHVWRFRS\VWRUHWUDQVIHUGLVSOD\DQGRUSOD\6HFXUH
на вашата Техника от името на Собственици на Защитено Съдържание, които да блокират способността на
&RQWHQW5HYRFDWLRQGRHVQRWDOWHUWKH:0'506RIWZDUH·VDELOLW\WRSOD\XQSURWHFWHGFRQWHQW$OLVWRI
вашата
Техника да копира, съхранява, показва, прехвърля и/или представя звуково Защитено Съдържание.
UHYRNHG:0'506RIWZDUHLVVHQWWR\RXU3&DQGRU\RXU'HYLFHZKHQHYHU\RXGRZQORDGDOLFHQVHIRU
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Собствениците на Защитено Съдържание може също да поискат от вас да извършите подобрение на някои от
6HFXUH&RQWHQW0LFURVRIWPD\LQFRQMXQFWLRQZLWKVXFKOLFHQVHDOVRGRZQORDGUHYRFDWLRQOLVWVRQWR\RXU
WM-DRM
компонентите, разпространявани с този Софтуер ("WM-DRM Подобрения"), преди да получите достъп
до 'HYLFHRQEHKDOIRI6HFXUH&RQWHQW2ZQHUVZKLFKPD\GLVDEOH\RXU'HYLFH·VDELOLW\WRFRS\VWRUHGLVSOD\
тяхното съдържание. При опит да отворите Защитено Съдържание, WM-DRM Софтуерът на Майкрософт ще ви
уведоми, че е необходимо WM-DRM Подобрение, след което ще поиска вашето съгласие, преди да изтегли WMWUDQVIHUDQGRUSOD\6HFXUH&RQWHQW6HFXUH&RQWHQW2ZQHUVPD\DOVRUHTXLUH\RXWRXSJUDGHVRPHRI
DRM
Подобрението. WM-DRM Софтуера на Philips е аналогичен. Ако отхвърлите подобрението, вие няма да може
´:0'508SJUDGHVµ
EHIRUHDFFHVVLQJWKHLU
да WKH:0'50FRPSRQHQWVGLVWULEXWHGZLWKWKLV6RIWZDUH
получите достъп до Защитено Съдържание, за което се изисква
WM-DRM Подобрение.
Въпреки това, вие ще
имате
достъп до незащитено съдържание и до Защитено Съдържание, за което не се изисква подобрението.
FRQWHQW:KHQ\RXDWWHPSWWRSOD\6HFXUH&RQWHQW:0'506RIWZDUHEXLOWE\0LFURVRIWZLOOQRWLI\
Функциите WM-DRM за достъп до интернет, като например придобиване на нови лицензи и/или извършване на
\RXWKDWD:0'508SJUDGHLVUHTXLUHGDQGWKHQDVNIRU\RXUFRQVHQWEHIRUHWKH:0'508SJUDGH
необходимо
WM-DRM Подобрение може да се изключат. При изключване на тези функции, вие все още можете да
LVGRZQORDGHG:0'506RIWZDUHEXLOWE\3KLOLSVPD\GRWKHVDPH,I\RXGHFOLQHWKHXSJUDGH\RXZLOO
получите
достъп до Защитено Съдържание, ако притежавате валиден лиценз за това съдържание, който вече е
записан
във
вашата Техника. Въпреки това, вие няма да можете да използвате някои от функциите на WM-DRM
QRWEHDEOHWRDFFHVV6HFXUH&RQWHQWWKDWUHTXLUHVWKH:0'508SJUDGHKRZHYHU\RXZLOOVWLOOEHDEOH
Софтуер, необходими за интернет достъп, като възможността да изтегляте съдържание, за което се изисква WMWRDFFHVVXQSURWHFWHGFRQWHQWDQG6HFXUH&RQWHQWWKDWGRHVQRWUHTXLUHWKHXSJUDGH:0'50IHDWXUHV
DRM Подобрение. Всяка собственост и права на интелектуална собственост над или в Защитено Съдържание, са
притежание
на съответните собственици на Защитеното Съдържание, и подлежат на защита от съответните
WKDWDFFHVVWKH,QWHUQHWVXFKDVDFTXLULQJQHZOLFHQVHVDQGRUSHUIRUPLQJDUHTXLUHG:0'508SJUDGH
закони
и спогодби за авторско право или друга интелектуална собственост. Настоящият Договор не ви предоставя
FDQEHVZLWFKHGRII:KHQWKHVHIHDWXUHVDUHVZLWFKHGRII\RXZLOOVWLOOEHDEOHWRSOD\6HFXUH&RQWHQWLI
правата да използвате такова Защитено Съдържание. В обобщение, ако Софтуерът съдържа WM-DRM
\RXKDYHDYDOLGOLFHQVHIRUVXFKFRQWHQWDOUHDG\VWRUHGRQ\RXU'HYLFH+RZHYHU\RXZLOOQRWEHDEOHWR
компоненти
на Майкрософт – Защитено Съдържание, което желаете да изтеглите, копирате, запазите,
прехвърлите
и/или разгледате, е защитено от WM-DRM компонентите на Майкрософт в Софтуера.
XVHFHUWDLQRIWKH:0'506RIWZDUHIHDWXUHVWKDWUHTXLUH,QWHUQHWDFFHVVVXFKDVWKHDELOLW\WRGRZQORDG
Майкрософт,
Собствениците на Защитено Съдържание или дилърите на Защитено Съдържание може да
FRQWHQWWKDWUHTXLUHVWKH:0'508SJUDGH$OOWLWOHDQGLQWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWVLQDQGWRWKH6HFXUH
ви откажат достъп или да ограничат вашия достъп до Защитено Съдържание, дори и след като сте
&RQWHQWLVWKHSURSHUW\RIWKHUHVSHFWLYH6HFXUH&RQWHQWRZQHUVDQGPD\EHSURWHFWHGE\DSSOLFDEOH
заплатили
за него и/или сте го получили. Не са необходими нито вашето съгласие, нито съгласието на
Philips,
за да ви бъде отказан, отнет или ограничен по друг начин достъпа до Защитено Съдържание от
FRS\ULJKWRURWKHULQWHOOHFWXDOSURSHUW\ODZVDQGWUHDWLHV7KLV$JUHHPHQWJUDQWV\RXQRULJKWVWRXVHVXFK
тяхна страна. Philips не ви гарантира, че ще можете да изтегляте, копирате, запазите, визуализирате,
6HFXUH&RQWHQW7RVXPPDUL]HLIWKH6RIWZDUHFRQWDLQV0LFURVRIW:0'50FRPSRQHQWV²6HFXUH
прехвърляте
и/или слушате Защитено Съдържание.

Content you desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft

5.

Софтуер
с отворен код. (а) Този софтуер може да съдържа компоненти, които подлежат на условия за отворен
:0'50FRPSRQHQWVRIWKH6RIWZDUH0LFURVRIW6HFXUH&RQWHQW2ZQHUVRU6HFXUH&RQWHQW
код,distributors
съгласно посоченото
в документацията
къмyour
Техниката.
Договор
не after
се отнася
до този
may deny you
access, or restrict
access, Настоящият
to Secure Content
even
you have
paidсофтуер
като такъв. (б) Вашите лицензионни права по настоящия Договор не включват каквито и да било права или
for, and/or
obtained, it.разпространяване
Neither your consent
nor the consent
or approvalпродукти
of Philipsотis Софтуера,
necessary for
лицензи
за използване,
или създаване
на производни
по всякакъв
начин,
който
предмет
на разпоредбите
за Отворен
Код.Content.
"Разпоредбите
за Отворен
Код"
any of
themби
to представлявал
deny, withhold or
otherwise
restrict your access
to Secure
Philips does
not
означава условията по всеки лиценз, които пряко или косвено (1) пораждат или биха могли да породят
guaranty that
you will
be able to download,
copy,
store,
display,които
transfer,
and/or
play Secureили
Content.
задължения
за Philips
по отношение
на Софтуера
и/или
продукти,
са негови
производни;
(2) предоставят
бихаSource
могли Software.
да предоставят
на всяко друго лице всякакви права или защити по силата на правата на
5.или
Open
D 7KLVVRIWZDUHPD\FRQWDLQFRPSRQHQWVWKDWDUHVXEMHFWWRRSHQVRXUFHWHUPV
интелектуална собственост или имуществени права над Софтуера или продукти, които са негови производни.

6.

Прекратяване.
Настоящият Договор влиза в сила при инсталацията или при първа употреба на Софтуера и се
DVVXFK E <RXUOLFHQVHULJKWVXQGHUWKLV$JUHHPHQWGRQRWLQFOXGHDQ\ULJKWRUOLFHQVHWRXVHGLVWULEXWH
прекратява
(i) по решение на Philips, поради неизпълнение на някоя от разпоредбите на Договора, или (ii) при
RUFUHDWHGHULYDWLYHZRUNVRIWKH6RIWZDUHLQDQ\PDQQHUWKDWZRXOGVXEMHFWWKH6RIWZDUHWR2SHQ
унищожаване на всички копия от Софтуера и свързаните с него материали, предоставени ви от Philips по силата
6RXUFH7HUPV´2SHQ6RXUFH7HUPVµPHDQVWKHWHUPVRIDQ\OLFHQVHWKDWGLUHFWO\RULQGLUHFWO\
 FUHDWH
на настоящото.
Правата на Philips и вашите задължения остават в сила след прекратяване на настоящия
Договор.

7.

Подобрения.
Единствено по свое усмотрение, Philips може да извършва подобрения по Софтуера, чрез общо
RU  JUDQWRUSXUSRUWWRJUDQWWRDQ\WKLUGSDUW\DQ\ULJKWVRULPPXQLWLHVXQGHULQWHOOHFWXDOSURSHUW\RU
публикуване на сайт или посредством други начини или способи. Такива подобрения може да ви бъдат
SURSULHWDU\ULJKWVLQWKH6RIWZDUHRUGHULYDWLYHZRUNVWKHUHRI
предоставяни съгласно условията на настоящия Договор или за да ви бъдат предоставени, може да се изисква да
приемете друго споразумение.

DVVWDWHGLQWKHGRFXPHQWDWLRQDFFRPSDQ\LQJWKH'HYLFH7KLV$JUHHPHQWGRHVQRWDSSO\WRWKLVVRIWZDUH

RUSXUSRUWWRFUHDWHREOLJDWLRQVIRU3KLOLSVZLWKUHVSHFWWRWKH6RIWZDUHDQGRUGHULYDWLYHZRUNVWKHUHRI

6.

Termination. 7KLV$JUHHPHQWVKDOOEHHIIHFWLYHXSRQLQVWDOODWLRQRUÀUVWXVHRIWKH6RIWZDUHDQGVKDOO

8.

WHUPLQDWH Philips
L DWWKHGLVFUHWLRQRI3KLOLSVGXHWR\RXUIDLOXUHWRFRPSO\ZLWKDQ\WHUPRIWKLV$JUHHPHQW
Поддръжка.
не е задължена да осигурява техническа или друга поддръжка ("Поддръжка") за Софтуера.
АкоRU
Philips
ви предостави услуги по Поддръжка, те ще се регламентират от различни условия, договорени между
LL XSRQGHVWUXFWLRQRIDOOFRSLHVRIWKH6RIWZDUHDQGUHODWHGPDWHULDOVSURYLGHGWR\RXE\3KLOLSV
вас и Philips.

9.

Гаранция за Софтуера. Philips предоставя Софтуера "такъв, какъвто е" и без каквато и да било
7.Ограничена
Upgrades.3KLOLSVPD\DWLWVVROHRSWLRQPDNHXSJUDGHVWRWKH6RIWZDUHDYDLODEOHE\JHQHUDOSRVWLQJRQD
гаранция, освен че Софтуерът изрично ще работи в съответствие с документацията към Софтуера, за период от
ZHEVLWHRUE\DQ\RWKHUPHDQVRUPHWKRGV6XFKXSJUDGHVPD\EHPDGHDYDLODEOHSXUVXDQWWRWKHWHUPV
една
година след по-рано настъпилото от: първото изтегляне, инсталация или използване на Софтуера.
Единствената
отговорност на Philips и вашата единствена компенсация за неизпълнение на тази гаранция ще
RIWKLV$JUHHPHQWRUWKHUHOHDVHRIVXFKXSJUDGHVWR\RXPD\EHVXEMHFWWR\RXUDFFHSWDQFHRIDQRWKHU
бъде,
по избор на Philips, или (а) да ви бъде възстановена сумата (ако има такава), която сте заплатили за
DJUHHPHQW
Софтуера; или (б) да бъде поправен или подменен Софтуерът, който не съответства на настоящата гаранция и е

KHUHXQGHU3KLOLSV·VULJKWVDQG\RXUREOLJDWLRQVVKDOOVXUYLYHWKHWHUPLQDWLRQRIWKLV$JUHHPHQW

на Philips
с копие от вашата разписка. Тази ограничена гаранция е недействителна,
ако IRUWKH
дефекта на
8.върнат
Support
Services.3KLOLSVLVQRWREOLJDWHGWRSURYLGHWHFKQLFDORURWKHUVXSSRUW
´6XSSRUW6HUYLFHVµ
Софтуера се дължи на авария, злоупотреба, неправилна употреба или използване не по предназначение. Всяка
6RIWZDUH,I3KLOLSVGRHVSURYLGH\RXZLWK6XSSRUW6HUYLFHVWKHVHZLOOEHJRYHUQHGE\VHSDUDWHWHUPVWREH
подмяна на Софтуера получава гаранция за по-дългото от: остатъка на първоначалния срок или тридесет (30)
дни.
Тази ограничена гаранция не важи за вас, ако Софтуерът ви е бил предоставен безплатно само за преценка.
DJUHHGEHWZHHQ\RXDQG3KLOLSV

Limited Software
Warranty.
3KLOLSVSURYLGHVWKH6RIWZDUH¶DVLV·DQGZLWKRXWDQ\ZDUUDQW\H[FHSWWKDWWKH
10. 9.ИЗКЛЮЧВАНЕ
НА ДРУГИ
ГАРАНЦИИ.
ОСВЕН ОПРЕДЕЛЕНОТО ПО-ГОРЕ, PHILIPS ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ
ГАРАНТИРАТ
, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗОТКАЗНО, ИЛИ ЧЕ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
6RIWZDUHZLOOSHUIRUPVXEVWDQWLDOO\LQDFFRUGDQFHZLWKWKHGRFXPHQWDWLRQDFFRPSDQ\LQJWKH6RIWZDUHIRU
ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕР, С КОЙТО ДА ПОСТИГНЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ВАС РЕЗУЛТАТИ, КАКТО И
DSHULRGRIRQH\HDUDIWHU\RXUÀUVWGRZQORDGLQVWDOODWLRQRUXVHRIWKH6RIWZDUHZKLFKHYHURFFXUVÀUVW
ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ НЕГО РЕЗУЛТАТИ. В МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА
СТЕПЕН
, PHILIPS И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
3KLOLSV·HQWLUHOLDELOLW\DQG\RXUH[FOXVLYHUHPHG\IRUEUHDFKRIWKLVZDUUDQW\VKDOOEHDW3KLOLSV·RSWLRQHLWKHU
ВКЛЮЧИТЕЛНО
, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
L UHWXUQRIWKHSULFHSDLGE\\RXIRUWKH6RIWZDUH
LIDQ\ RU E UHSDLURUUHSODFHPHQWRIWKH6RIWZDUH
ТОЧНОСТ ИЛИ ЗАВЪРШЕНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО МАТЕРИАЛИ. НЕ СЕ
WKDWGRHVQRWPHHWWKHZDUUDQW\VHWIRUWKKHUHLQDQGWKDWLVUHWXUQHGWR3KLOLSVZLWKDFRS\RI\RXUUHFHLSW
ПРЕДОСТАВЯ
ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВА. PHILIPS НЕ ВИ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЯТЕ, КОПИРАТЕ,
ПОКАЗВАТЕ
, ПРЕХВЪРЛЯТЕ И/ИЛИ ПРОСЛУШВАТЕ ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ.
7KLVOLPLWHGZDUUDQW\VKDOOEHYRLGLIIDLOXUHRIWKH6RIWZDUHKDVUHVXOWHGIURPDQ\DFFLGHQWDEXVHPLVXVH
RUZURQJIXODSSOLFDWLRQ$Q\UHSODFHPHQW6RIWZDUHZLOOEHZDUUDQWHGIRUWKHUHPDLQGHURIWKHRULJLQDO
ZDUUDQW\SHULRGRUWKLUW\  GD\VZKLFKHYHULVORQJHU7KLVOLPLWHGZDUUDQW\VKDOOQRWDSSO\WR\RXLIWKH
6RIWZDUHZDVSURYLGHGWR\RXIUHHRIFKDUJHRQDQHYDOXDWLRQRQO\EDVLV
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11. 10.
ОГРАНИЧЕНИЕ
НА ОТГОВОРНОСТТА.
При никакви обстоятелства Philips или неговите лицензодатели не носят
NO OTHER WARRANTIES.
(;&(37$66(7)257+$%29(3+,/,36$1',76/,&(16256'2
отговорност за каквито и да било последващи, извънредни, косвени, инцидентни или наказателни щети от
127:$55$177+$77+(62)7:$5(:,//23(5$7((5525)5((2581,17(55837('
всякакво
естество, включително, но без ограничение и щети за пропуснати печалби или ползи, прекъсване на
25:,//0((7<2855(48,5(0(176<28$6680($//5(63216,%,/,7,(6)256(/(&7,21
работен
процес, загуба на служебна информация, загуба на данни, загуба на функционалност или друга
материална
загуба, дори и Philips или неговите лицензодатели да са били уведомени за такива възможни щети. В
2)7+(62)7:$5(72$&+,(9(<285,17(1'('5(68/76$1')257+(,167$//$7,21
никакъв случай сумарната отговорност на Philips или неговите лицензодатели за щети, произтекли във връзка с
2)86(2)$1'5(68/762%7$,1(')5207+(62)7:$5(727+(0$;,080(;7(17
този
договор, няма да надвишават цената, която действително е заплатена от вас за софтуера, или стойността от
пет3(50,77('%<$33/,&$%/(/$:3+,/,36$1',76/,&(16256',6&/$,0$//:$55$17,(6$1'
лири стерлинги (5.00).
12.

13.

&21',7,216:+(7+(5(;35(6625,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('727+(,03/,('
:$55$17,(62)0(5&+$17$%,/,7<),71(66)25$3$57,&8/$5385326($1'$&&85$&<
Търговски марки. Някои от названията на продуктите и на Philips, използвани в настоящия Договор, Софтуера и
25&203/(7(1(662)5(68/76:,7+5(63(&7727+(62)7:$5($1'7+($&&203$1<,1*
печатната
документация за потребителя, може да съдържат търговски марки на Philips, неговите лицензодатели
или0$7(5,$/67+(5(,612:$55$17<$*$,167,1)5,1*(0(173+,/,36'2(6127:$55$17
други лица. Вие нямате право да използвате нито една от тези търговски марки.
7+$7<28:,//%($%/(72'2:1/2$'&23<6725(',63/$<75$16)(5$1'253/$<
6(&85(&217(17
Контрол
на износа. Вие приемате да не изнасяте или реекспортирате пряко или непряко Софтуера в която и да
било държава, за която по Закона за контрол на износа на САЩ или всички подобни закони или разпоредби на


/,0,7$7,212)/,$%,/,7<81'(512&,5&8067$1&(6:,//3+,/,3625,76/,&(16256%(
САЩ
се изисква разрешително за износ или друго разрешително от правителството на САЩ, освен ако
/,$%/()25$1<&216(48(17,$/63(&,$/,1',5(&7,1&,'(17$/25381,7,9('$0$*(6
разрешителното
за износ или съгласието не са получени преди това. Чрез изтегляне или инсталиране на
Софтуера
вие сте съгласни да спазвате настоящата клауза за Износа.
:+$762(9(5,1&/8',1*:,7+287/,0,7$7,21'$0$*(6)25/2662)352),7625
5(9(18(6%86,1(66,17(55837,21/2662)%86,1(66,1)250$7,21/2662)'$7$/266
2)86(2527+(53(&81,$5</266(9(1,)3+,/,3625,76/,&(16256+$9(%((1$'9,6('
14.
Регламентиращо
законодателство. Настоящият Договор се регламентира от законите на вашата страна по
местожителство,
без да се вземат предвид принципите на конфликт на законодателства. Всеки спор между вас и
2)7+(3266,%,/,7<2)68&+'$0$*(6,112(9(176+$//3+,/,36·25,76/,&(16256·
Philips
относно
настоящия
Договор ще подлежи неизключително на юрисдикцията на съдилищата във вашата
$**5(*$7(/,$%,/,7<)25'$0$*(6$5,6,1*2872)7+,6$*5((0(17(;&(('7+(
страна по местоживеене.
*5($7(52)7+(35,&($&78$//<3$,'%<<28)257+(62)7:$5(25),9(3281'6
67(5/,1*  
15.

Обща разпоредба. Настоящият Договор съдържа цялостното споразумение между вас и Philips, и отменя всички

12.
Trademarks.&HUWDLQRIWKHSURGXFWDQG3KLOLSVQDPHVXVHGLQWKLV$JUHHPHQWWKH6RIWZDUHDQGWKH
предходни
декларации, ангажименти или други отношения или обявления във връзка със Софтуера и
потребителската
документация. В случай че някоя част на Договора бъде обявена за невалидна, останалата част
SULQWHGXVHUGRFXPHQWDWLRQPD\FRQVWLWXWHWUDGHPDUNVRIWKH3KLOLSVLWVOLFHQVRUVRURWKHUWKLUGSDUWLHV
от този Договор остава валиден с пълна сила и действие. Настоящият Договор не отменя определените със закон
<RXDUHQRWDXWKRUL]HGWRXVHDQ\VXFKWUDGHPDUNV
права на всяка страна, която се явява потребител.
13. Export Administration. <RXDJUHHWKDW\RXZLOOQRWGLUHFWO\RULQGLUHFWO\H[SRUWRUUHH[SRUWWKH6RIWZDUH
EULA-Английски (Великобритания)
WRDQ\FRXQWU\IRUZKLFKWKH8QLWHG6WDWHV([SRUW$GPLQLVWUDWLRQ$FWRUDQ\VLPLODU8QLWHG6WDWHVODZRU
Септември 2009 г.
UHJXODWLRQUHTXLUHVDQH[SRUWOLFHQVHRURWKHU86*RYHUQPHQWDSSURYDOXQOHVVWKHDSSURSULDWHH[SRUW
OLFHQVHRUDSSURYDOKDVÀUVWEHHQREWDLQHG%\GRZQORDGLQJRULQVWDOOLQJWKH6RIWZDUH\RXDJUHHWRDELGHE\
WKLV([SRUWSURYLVLRQ
14. Governing law. 7KLV$JUHHPHQWLVJRYHUQHGE\WKHODZVRI\RXUFRXQWU\RIUHVLGHQFHZLWKRXWUHIHUHQFHWR
LWVFRQÁLFWRIODZVSULQFLSOHV$Q\GLVSXWHEHWZHHQ\RXDQG3KLOLSVUHJDUGLQJWKLV$JUHHPHQWVKDOOEHVXEMHFW
WRWKHQRQH[FOXVLYHMXULVGLFWLRQRIWKHFRXUWVRI\RXUFRXQWU\RIUHVLGHQFH
15. General. 7KLV$JUHHPHQWFRQWDLQVWKHHQWLUHDJUHHPHQWEHWZHHQ\RXDQG3KLOLSVDQGVXSHUVHGHVDQ\SULRU
UHSUHVHQWDWLRQXQGHUWDNLQJRURWKHUFRPPXQLFDWLRQRUDGYHUWLVLQJZLWKUHVSHFWWRWKH6RIWZDUHDQGXVHU
GRFXPHQWDWLRQ,IDQ\SDUWRIWKLV$JUHHPHQWLVKHOGLQYDOLGWKHUHPDLQGHURIWKLV$JUHHPHQWZLOOFRQWLQXH
LQIXOOIRUFHDQGHIIHFW7KLV$JUHHPHQWVKDOOQRWSUHMXGLFHWKHVWDWXWRU\ULJKWVRIDQ\SDUW\GHDOLQJDVD
FRQVXPHU
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