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3 Απόλαυση2 Ρύθμιση

A	Εύρεση του καναλιού προβολής
A Πατήστε 1 στη μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.

 

B Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το 
σωστό κανάλι προβολής.

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

B	Επιλέξτε γλώσσα εμφάνισης στην 
οθόνη

A Πατήστε SETUP.   
Εμφανίζεται η επιλογή { General Setup Page } (Σελίδα 
γενικών ρυθμίσεων).

Disc Lock 
OSD Language                 Auto (ENG)        
Sleep ENGLISH
Lip Sync DEUTSCH                                   
Volume NEDERLANDS                                                 
Auto Standby FRANÇAIS
DivX(R) VOD Code ITALIANO
 ESPAÑOL

General Setup Page

B Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε { 
OSD Language } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και 
πατήστε .

C Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε 
γλώσσα και πατήστε OK για επιβεβαίωση. (Για 
τηλεόραση Philips ‘EasyLink’, πρέπει να επιλέξετε { 
Auto } (Αυτόματο).)   

D Πατήστε SETUP για έξοδο.

Σημείωση  Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο 
για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το 
χειρισμό αυτής της μονάδας, και όχι για το μενού δίσκου 
του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος (Ρύθμιση 
ήχου, Ρύθμιση βίντεο, Ρύθμιση προτιμήσεων) που διατίθενται σε 
αυτή τη μονάδα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για 
περισσότερες πληροφορίες.

A	Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου  
A Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα 

όταν έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος στη θήκη του 
δίσκου. 

Σημείωση  Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού 
δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για 
πλοήγηση στο μενού του DVD. 

B Πατήστε u για να ξεκινήσει η 
αναπαραγωγή.

C Για να διακόψετε την 
αναπαραγωγή πατήστε n.

Αντιμετώπιση 
προβλημάτων
Για περισσότερες συμβουλές 
αντιμετώπισης προβλημάτων, 
δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα 
• Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι 

σωστά συνδεδεμένο.
• Πατήστε 1 στον πάνω πίνακα της μονάδας για να την 

ενεργοποιήσετε.

Δεν προβάλλεται εικόνα
•  Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε 

πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος
•  Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και βεβαιωθείτε ότι η 

συνδεδεμένη συσκευή ήχου είναι ενεργοποιημένη.
•  Για σύνδεση HDMI, ελέγξτε εάν το HDMI ή η ψηφιακή 

ρύθμιση της τηλεόρασης έχει οριστεί στο ON. 
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης 
για αναλυτικές πληροφορίες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
•  Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή 

αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
•  Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο 

και τη μονάδα.
•  Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον 

αισθητήρα υπέρυθρων.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο χρήσης
Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το DVD Player της Philips.

Online
Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome.
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