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ИНСТРУКЦЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ОбщА ИНфОРмАЦИЯ

 
ВНИмАНИЕ!
Системата не съдържа части, които могат да 
се ремонтират от потребителя. моля, оставете 
цялата работа по техническото й обслужване 
на квалифицирани за това лица.

Разполагане на системата

Намиране на подходящо място
-  Поставете комплектът върху равна, твърда 

и стабилна повърхност. Не поставяйте 
системата върху килим.

-  Не поставяйте системата върху други 
прибори, които могат да я нагреят (например, 
приемник или усилвател).

-  Не поставяйте нищо под системата 
(например, компакт-дискови устройства, 
списания).

-  Инсталирайте системата в близост до 
леснодостъпен контакт на електрическата 
мрежа.

Пространство за вентилиране

-  Поставете системата на добре проветряващо 
се място, за да предотвратите прегряването 
й. Осигурете най-малко 10 см празно 
пространство зад и над нея и 5 см отляво и 
отдясно.

Избягвайте висока температура, влага, вода 
и прах
-  Не допускайте попадане на вода върху 

системата.
-  Върху системата не трябва да се поставят 

никакви предмети или материали (например, 
пълни с течности предмети, запалени 
свещи), които биха могли да повредят 
устройствата.

 

Аксесоари, доставени с 
комплекта

- 1 DVD система
-  1 усилвател AV на ниски честоти
- 1 безжичен приемник AV
- 1 разклонителен блок
-  2 централни високоговорителя 
- 2 предни високоговорителя + стойки
- 2 задни високоговорителя + стойки
-  3 + 1 чифта винтове за монтаж на стена
- 3 + 1 чифта скоби за монтаж на стена
-  1 устройство за дистанционно управление с 

батерии
- 1 VGA кабел (за свързване на АV-усилвателя 

на ниски честоти и разклонителния блок)
- 4 х  кабели за високоговорителите 
- 2 х силови кабели 
- 1 микро-власинково почистващо парче плат 

(за почистване на DVD системата)
- Упътване за бърз старт

Почистване на дискове
За почистване на дискове използвайте парчето 
плат от микро-власинки, като ги изтривате, 
започвайки от центъра в права посока към 
периферията.
Тъй като оптичното устройство (лазер) на 
DVD системата работи с по-висока мощност, 
отколкото обикновените DVD или CD плейъри, 
почистването на компакт-дискове, предназначени 
за DVD или CD плейъри може да повреди 
оптичното устройство (лазера). Поради тази 
причина трябва да се въздържате да почиствате 
компакт-дисковете. 

ВНИмАНИЕ!
Не използвайте разтворители, като бензин, 
разредител, почистващи препарати или 
антистатични спрейове, предназначени за 
дискове.

Рециклиране
Настоящото ръководство е напечатано на 
екологично чиста хартия. Електронното 
оборудване съдържа голям брой материали, 
които могат да се рециклират. Предайте 
непотребната остаряла система в център за 
рециклиране. Моля, съблюдавайте местните 
наредби за унищожаване на опаковъчни 
материали, изтощени батерии и старо 
оборудване.
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1 1 STANDBY ON (включен режим на 
резерва)
- Включва режим за пестене на енергия или 

включва системата.
2 u PLAY PAUSE (възпроизвеждане 
– пауза)
- ДИСК – пускане в работа / включване на 

пауза
- ТУНЕР –  стартира  инсталация  на 

предварително настроена радиостанция 
в  р е ж и м  “ в к л ю ч и  в  м р е ж а т а  и 
възпроизвеждай”.

3 x STOP 
- Спира извършваща се дейност.
-  ДИСК – спира възпроизвеждането
-  ТУНЕР – натиснете и задръжте този 

бутон, за да изтриете текущата, настроена 
предварително радиостанция.

4 ./>
- ДИСК – избиране на пътечка (писта) или с 

натискане и задържане на бутона се търси 
назад или напред.

- ТУНЕР – настройва фино честотата на 
радиостанцията

 
5 SOURCE (източник)
- Избира се за активен желания източник - 

DISC, TUNER FM, TV или AUX/DI.

6 +/ - VOLUME (сила на звука)
- Регулира силата на звука.

7 Volume indicator 2 (индикатор на 
силата на звука)

8 Z EJECT (изваждане) 
- Вход за USB устройство или четящо 

устройство за USB карта.

9 System display panel (екранен панел 
на системата)

10 Disc slot (слот за диска)

 
 

 ГЛАВНО УСТРОйСТВО
Изглед отпред Изглед отстрани

Контролни бутони върху екрана, реагиращи на докосване
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1 SOURCE 
- Избира съответния активен източник: DISC, 

FM TUNER, TV или AUX/DI.

2 DISPLAY (визуализация)
- Визуализира текущото състояние или 

информация за диска.

3 PROGRAM (програма) 
- TUNER – натиснете и задръжте този бутон, 

за да започнете автоматично или ръчно 
програмиране.

4 SYSTEM MENU (менюта на системата)
- Влизане или излизане от менютата на 

системата.

5	 ◄►▲▼	
- Избира посоката на движение в менюто.
- TUNER – натискайте ◄ или ►, за да изберете 

предварително настроена радиостанция.
- TUNER – натиснете ▲ или ▼, за да започне 

автоматична настройка.

6 ОК 
- Потвърждаване на направен избор.

7 ./>
- DISC – натиснете и задръжте този бутон 

за бързо търсене напред или назад или за 
избиране на пътечка.

- ТV – избира предишен/следващ канал (само 
при телевизори “Филипс”).

- T U N E R  –  ф и н а  н а с т р о й к а  н а 
радиостанция.

8 x
- Спира извършваща се дейност.
- DISC – спира възпроизвеждането или 

натиснете и задръжте този бутон, за да 
извадите диска.

- TUNER - натиснете и задръжте този бутон, 
за да изтриете предварително запаметената 
радиостанция.

9 MUTE % (без звук) 
- Отнема или възстановява силата на звука.

10 VOL +/ - (сила на звука)
- Регулира силата на звука.

11 ANGLE (Ъгъл)
- Избира ъгъла на DVD камерата (ако има 

такава)

12 SUBTITLE (субтитри) 
- Избира език на субтитрите.

УСТРОйСТВО ЗА дИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
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13 REPEAT (повторение)
- Избира различните режими на повторение. 

14 SURR (обграждам) 
- DISC - избира многоканален съраунд или 

стерео режим.
- TUNER – избира стерео или моно сигнал.

15 REPEAT A-B (повтаряне)
- Повтаря определена част от диска.

16 SOUND (звук) 
- Избира звукови ефекти.
- Натиснете и задръжте този бутон, за да 

изберете друг канал за предаване към 
задните безжични високоговорители.

17 NIGHT (нощ – само в DVD режим)
- Оптимизира динамиката на звука.

18 CD UP SAMP. 
- Конвертира музикални дискове в по-висока 

честота на импулсно-амплитудна модулация 
за по-добро качество на звука.

19 BASS/TREBLE (ниски / високи 
честоти)
- Избира режим на ниски или високи честоти 

и при използване на уреда за управление 
VOLUME променя силата на звука.

20 AUDIO 
- Избиране на аудио език (DVD) или аудио 

канал (CD).

21 ZOOM (мащаб) 
- Увеличава картината върху телевизионния 

екран.

22 TV VOL +/ - (сила на звука на 
телевизора) 
- Регулира звука (само при телевизори 

„Филипс”).

23 PLAY B (възпроизвеждане)
- DISC – стартира възпроизвеждането.

24 X 
- DISC – спира временно възпроизвеждането.

25 DISC MENU (меню на диска) 
- Въвежда или скрива меню със съдържанието 

на диска.
- Само при VCD, версия 2.0 – в режим 

“стоп” включва и изключва режим на 
възпроизвеждане (PBC);

 По време на възпроизвеждане връща в 
основното меню.

26 RETURN/TITLE
(връщане / заглавие) 
- За връщане в предишно меню.
- Визуализира заглавното меню на диска (ако 

има такова).

27 Цифрова клавиатура (0-9) 
- Въвежда номера на пътечката или заглавието 

на диска.
- Въвежда номер на  предварително 

настроената радиостанция.

28 DIM (регулиране на светлината)
- Избира различни степени на яркост на 

екранния панел.
- Натиснете и задръжте, за да включите 

функцията “sleep timer”. 

29 STAND BY 1 (режим на резерва)
- Включва в режим на резерва.
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Използване на устройството 
за дистанционно управление

1 Отворете отделението за батерии.
2 Поставете две батерии RO6 или АА, 

като спазите означенията (+ -) вътре в 
отделението.

3 Затворете капака.

4 Насочете устройството за дистанционно 
управление направо към дистанционния 
сензор (IR) на предния панел на DVD 
системата.

5 Изберете източника, с който искате да 
работите, като натиснете бутон SOURCE 
върху устройството за дистанционно 
управление.

6 Изберете желаната функция (например 
.,>).

ВНИмАНИЕ!
-  Извадете батериите, ако са изтощени или, 

ако няма да използвате устройството за 
дистанционно управление дълго време.

-  Не смесвайте батерии (стари и нови, 
графитни и алкални и т.н.).

-  Батериите съдържат химически вещества, 
така че трябва да бъдат изхвърляни на 
определени за целта места.
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Стъпка 1: Монтиране на 
високоговорителите

1 Свържете стойката на високоговорителя с 
доставения кабел. Съчетайте цветовете на 
кабела на високоговорителя с цветовете на 
гнездото в основата на стойката.

2 Задръжте натиснат надолу палеца на 
гнездото, докато вкарвате частта с ивици 
на кабела на високоговорителя. След това 
освободете палеца, за да блокира кабела на 
място.

3 Съчетайте оцветените стикери в задната 
част на високоговорителя и вътре в стойката 
му. Разположете високоговорителите, както е 
показано, и се уверете, че присъединителите 
си съответстват. Виж горната илюстрация.

4 Осигурете стойката на високоговорителя с 
доставените винтове.

Полезни съвети:
-  К о г а т о  в к а р в а т е  к а б е л а  н а 

високоговорителя трябва да се сигурен, 
че никое от покритите с гума жила не е 
прищипано от палеца на гнездото.

 Стъпка 2: Разполагане на 
високоговорителите за 
най-добър ефект

Системата за домашно кино HTS9800W на 
Филипс е лесна за инсталиране. Правилното 
разполагане на системата е критично за 
получаване на най-добро възприемане на 
звука.

Показаната тук схема за разполагане е 
само примерна за получаване на най-добро 
качество на звука от системата. Вие можете 
да намерите и други решения, подходящи за 
стаята, които ще ви осигурят звука, на който ще 
се наслаждавате.

Разполагане на високоговорителите

Спазвайте следните изисквания, когато 
поставяте високоговорителите:
-  Централните високоговорители - преден и 

заден (FRONT CENTER, REAR CENTER), 
трябва да бъдат поставени на еднаква 
височина и на нивото на ухото, за да се 
осигури най-добро качество на слушане.

- Предните високоговорители трябва да 
бъдат поставени на еднакво разстояние 
от телевизора – ПРЕДЕН ДЕСЕН (FRONT 
RIGHT) в страната на дясната ръка и 
ПРЕДЕН ЛЯВ – в ляво (както е показано 
по-долу).

- Задните високоговорители трябва да бъдат 
поставени на еднакво разстояние от задния 
централен високоговорител: ЗАДЕН ДЕСЕН 
(REAR RIGHT) в страната на дясната ръка и 
ЗАДЕН ЛЯВ (REAR LEFT) – в ляво (както е 
показано по-долу).

 
 

ОСНОВНИ ВРЪЗКИ 
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Разполагане на усилвателя на 
ниски честоти

За да постигнете максимално качество, 
поставете усилвателят AV на ниски честоти в 
ъгъла на стаята. Той трябва да бъде на разстояние 
най-малко 1 метър от телевизора. Намерете му 
място, от което се постига хармония в звученето 
на усилвателя и високоговорителите.

Разполагане на DVD системата
Осигурете достатъчно свободно място в 

дясната му страна за лесно манипулиране с 
диска.

Изглед отпред  Изглед отстрана

Разполагане на разклонителния блок 
Разклонителния блок можете да поставите 

зад лавицата или масичката, върху която е 
телевизорът, за да скриете кабелните връзки.

За да я монтирате неподвижно, прикачете 
едната страна на доставената лента „Велкро” 
върху разклонителния блок, а другата част 
прикачете в мястото, където искате да поставите 
разклонителния блок.

Разполагане на безжичната AV 
приемателна кутия

Можете да поставите безжичната AV 
приемателна кутия в задната част на стаята 
и на удобно разстояние, така че да можете да 
свържете задния централен, предния ляв и 
задния десен високоговорители към кутията.

-  Уверете се, че безжичната AV приемателна 
кутия е поставена в близост до щепселен 
извод на променлив ток.

-  Уверете се, че предната страна на безжичната 
AV приемателна кутия (с логото на Филипс) 
е обърната към DVD системата.

-  За постигане на оптимално качество на 
безжичната връзка не трябва да поставяте 
безжичната AV приемателна кутия в 
затворено място.

Стъпка 3: Свързване 
на DVD системата, 
усилвателя AV и предните 
високоговорителите
Преди да започнете...
Ако желаете да монтирате DVD системата
на стената, вижте в раздел “Вариантни 
свързвания),  преди да започнете да я 
свързвате.

Към задните 
високоговорители

Към източник на 
променлив ток

Към задните 
високоговорители
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DVD система

За да смените силовия 
кабел, свалете капака на 
DVD системата

Към извод на
променлив ток

Разпънете гъвката FM 
антена и поставете 
края й в  точката, 
където приемането е 
най-добро.

Усилвател AV

Разклонителен 
блок

Към телевизор

Пример за заден панел
на телевизор

Към извод на
променлив ток

ПРЕДЕН
ЛЯВ

Свържете високоговорителя
към доставената стойка – виж
в “Стъпка 1: Монтиране на 
високоговорителите” 

ПРЕДЕН
ЦЕНТРАЛЕН

Предни 
високоговорители

ПРЕДЕН
ДЕСЕН
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Стъпка 4: Свързване 
на безжичните задни 
високоговорители

Задните високоговорители (REAR LEFT / 
REAR RIGHT / REAR CENTER) трябва да се 
свържат към безжичната АV приемателна кутия, 
получаваща сигнали от DVD системата.

Преди да започнете ...
Ако желаете да монтирате високоговорителите 

на стане, вижте в раздел “Вариантни свързвания” 
преди да направите каквато и да било връзка.

1 Свържете оголения край на кабела на всеки 
от високоговорителите с клемата в основата 
на стойката му. Виж “Стъпка 1: Монтиране на 
високоговорителите”.

 

2 Свържете оцветения щепсел на всеки 
високоговорител към съответното гнездо в 
основата на безжичната АV приемателна 
кутия. За удобство всяко от гнездата на 
високоговорителите е оцветено в определен 
цвят: заден десен – сиво, заден централен 
– кафяво, и заден ляв – синьо.

 

Полезни съвети:
-  За да предотвратите нежелани шумове, 

не поставяйте задните високоговорители 
в близост до DVD системата, адаптера 
за AC, телевизора или друг източник на 
излъчване.

 
 

ЗАДЕН
ЛЯВ

ЗАДЕН ЦЕНТРАЛЕН

Безжична 
приемателна 
кутия АV

Изглед отдолу на безжична
приемателна кутия АV

ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ

ЗАДЕН
ДЕСЕН
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Монтиране на DVD 
системата на стена

Можете да решите да монтирате DVD 
системата на стената. Изберете място, където 
нищо няма да пречи на слота за диска в дясната 
страна на системата.

ВНИмАНИЕ!
Отворите за монтажните винтове (не са включени 
в комплекта на доставката) трябва да се пробият 
в стената и те са се вкарат от квалифицирано 
лице. НЕ го правете сам, за да не повредите 
оборудването или да не нараните околни лица.

Полезни съвети:
-  Филипс не поема абсолютно никаква 

отговорност за нещастни случаи или 
повреди, причинени от неправилно 
сглобяване или монтиране, неправилно 
използване или природни бедствия. 

 

1 Поставете DVD системата с лицето надолу 
върху недраскаща повърхност. Уверете се, 
че дъното на апарата е обърнато към вас. 
Натиснете езичетата във всяка от страните, 
за да освободите задния капак.

2 Вдигнете задния капак нагоре и го свалете 
от DVD системата.

3 Натиснете езичето във всяка от вътрешните 
страни на стойката, за да свалите основата 
от DVD системата.

4 Пробийте дупки, след това вкарайте 
каучуковите дюбели и винтовете (не са 
включени в комплекта) в стената.

5 Окачете сигурно DVD системата върху 
винтовете, като се уверите, че те са влезли 
в скобите за окачване в задната част на DVD 
системата. 

 
 

ВАРИАНТНИ СВЪРЗВАНИЯ 
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Монтиране на 
високоговорителите на 
стена
Вие можете да решите да монтирате 
високоговорителите на стената.

ВНИмАНИЕ!
Отворите за монтажните винтове (не са включени 
в комплекта на доставката) трябва да се пробият 
в стената и те са се вкарат от квалифицирано 
лице. НЕ го правете сам, за да не повредите 
оборудването или да не нараните околни лица.

Полезни съвети:
-  Филипс не поема абсолютно никаква 

отговорност за нещастни случаи или 
повреди, причинени от неправилно 
сглобяване или монтиране, неправилно 
използване или природни бедствия. 

 

1 Това е необходимо да се направи само 
за централния високоговорител. За да 
се свали стойката му е необходимо да 
се развият и отстранят винтовете отзад 
на високоговорителите. Виж горната 
илюстрация.

2 Използвайте доставените винтове, за да 
захванете здраво скобата към задната 
страна на високоговорителите.

3 Пробийте дупки в стената, където ще окачите 
високоговорителите. Вкарайте каучуковите 
дюбели и винтовете (не са включени в 
комплекта) в стената.

4 Окачете сигурно високоговорителите върху 
винтовете, като се уверите, че са влезли 
в скобите за окачване в задната част на 
високоговорителите. 

 
 

 

Подготовка на централните 
високоговорители

Подготовка на предните и
задните високоговорители
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Пример за заден капак на телевизор

Свързване към телевизор с 
прогресивно сканиране

ВАЖНО!
-  Качеството на прогресивно сканиращото 

видео може да се постигне единствено 
когато телевизор с прогресивно сканиране 
се свърже към Y Pb Pr клемите.

-  НЕ свързвайте едновременно SCART и Y Pb 
Pr към телевизора, защото това може да се 
отрази на качеството на картината.

1 Използвайте видео кабелите (червен – син 
– зелен, които не влизат в доставката), за да 
свържете гнездата Y Pb Pr на разклонителния 
блок към съответните входящи видео гнезда 
(или обозначени като Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV) 
на телевизора.

2 Не свързвайте гнездото SCART от 
разклонителния блок на телевизора.

3 За да слушате телевизионните канали през 
тази DVD система трябва да използвате 
аудио кабел (бял / червен, който не влиза 
в комплекта на доставката), за да свържете 
гнездата AUX IN към съответния извод AU-
DIO OUT на телевизора.

4 За подробна настройка на прогресивното 
сканиране вижте на страници 25 и 26.

 

Пример за заден капак на телевизор HDMI

Свързване към съвместимо 
HDMI устройство

HDMI свързва некомпресирано и необработено 
цифрово предаване за постигане на най-добро и 
дефинирано качество на звук и образ. Функцията 
„включваш и възпроизвеждаш” изисква само 
един кабел за аудио и видео изхода.

1 Отворете задния капак на DVD системата, 
като освободите двете езичета, намиращи 
се в основата на апарата.

2 Използвайте HDMI кабел (не влиза в 
комплекта на доставката), за да свържете 
гнездото HDMI OUT (отзад на DVD апарата) 
към HDMI IN гнездото на съвместимо 
HDMI устройство (т.е. HDMI телевизор или 
телевизор, съвместим с HDCP).

3 След като направите необходимите връзки, 
инсталации и настройки, вижте на страници 
39 и 42 за извършване на оптимални HDMI 
аудио и видео настройки.

Полезни съвети:
-  HDMI е обратно съвместима система с 

някои DVI устройства чрез използване на 
подходящ адаптор.

-  Повечето по-стари DVI устройства не са 
съвместими с HDCP и възпроизвеждане не 
е възможно.

 
 

Г н е з д о  H D M I 
OUT, намиращо 
се под капака на 
DVD системата
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Свързване към аналогово 
аудио / видео устройство

Към разклонителния блок можете да свържете 
аналогово аудио / видео устройство (т.е. 
VCR - видеокасетофон, кабелен / сателитен 
блок, телевизор или касетофон) с цел да се 
наслаждавате на съраунд звука, предлаган от 
системата за домашно кино.

•  Използвайте аудио кабел (червен / бял, 
който не влиза в комплекта на доставката), 
за да свържете гнездата AUX IN (R/L – десен 
/ ляв) към съответния извод AUDIO OUT на 
аналоговото аудио / видео устройство.

 За да чувате звука, натиснете неколкократно 
SOURCE и изберете “AUX”, като източник за 
възпроизвеждане.

Полезни съвети:
-  Не е възможно да се прави запис от тази 

DVD система на видеокасетофона.
-  За да виждате картината от свързаното 

видео устройство (т.е. видеокасетофон), 
трябва да свържете гнездото VIDEO OUT 
на устнройстовото с VIDEO IN гнездото 
на телевизора и да изберете необходимия 
входящ канал на телевизора.

 

Свързване към цифрово 
аудио устройство

Можете да свържете цифрово аудио устройство 
(т.е. компакт-дисково записващо устройство) към 
разклонителния блок  с цел да се наслаждавате 
на съраунд звука, предлаган от системата за 
домашно кино.

•  Използвайте коаксиален кабел (не 
влиза в комплекта на доставката). 
Свържете гнездото DIGITAL IN на 
разклонителния блок с гнездото DIGITAL 
OUT на цифровото аудио устройство.

 За да чувате звука,  натиснете 
неколкократно SOURCE и изберете “DI”, 
като източник за възпроизвеждане.

Полезни съвети:
-  Ако използвате цифрова връзка, няма 

да можете да чувате или записвате от 
SACD (компакт диск с висококачествен 
звукозапис) или възпроизвеждането от 
MP3-CD.

-  За възпроизвеждане през връзката DIG-
ITAL IN трябва да включите изхода на 
този плейър в PCM (импулсно-кодова 
модулация) формат.

-  Винаги правете справки в наръчника за 
потребителя на другото устройство за 
изпълнение на връзките и подробности по 
използването.
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Свързване на външна FM 
антена

При лошо приемане на FM сигнали можете 
да използвате коаксиален FM кабел (не влиза 
в комплекта на доставката), за да свържете 
коаксиалния FM кабел �5 W (скрит под задния 
капак) направо към клемата на външна FM 
антена.

1 Отворете задния капак на DVD устройството, 
като освободите двете езичета в основата на 
апарата.

2 Откачете гъвкавата FM антена от коаксиалния 
кабел �5 W.

3 Свържете коаксиалния FM кабел �5 W към 
единия край на коаксиалния FM кабел, който 
е свързан с накрайника на външната FM 
антена.

 
Полезни съвети:
-  Поставете антената, колкото е възможно 

по-далече от телевизора, VCR или друг 
източник на излъчване, за да избегнете 
нежелани смущения.
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Стъпка 1: Включване на 
DVD системата

• Натискайте многократно бутон SOURCE 
върху предния панел, за да изберете:

 DISC Y TUNER FM YTV Y AUX Y DI Y 
DISC...

Включване в режим на резерва

• Натиснете STANDBY 1 върху устройството 
за дистанционно управление.

 Y  На екрана ще се появи съобщение 
“Standby” (режим на резерва) и той бавно 
ще угасне.

Стъпка 2: Намиране на точния 
канал за възпроизвеждане

Преди да започнете...
Преди да продължите е необходимо да се 
уверите, че всички връзки са изпълнени.

1 Натискайте многократно бутона SOURCE 
върху устройството за дистанционно 
управление, докато на екрана се появи 
“DISC”.

2 Пуснете телевизора и го включете на 
необходимия входящ видео-канал. На 
телевизора трябва да видите синия фон на 
DVD-то.

 Y Или можете да отидете в канал 1 на 
телевизора и след това да натискате 
многократно бутона за каналите 

 “Channel down”, докато намерите 
канала “Video In”.

 Y Този канал се намира обикновено 
между най-ниския и най-високия канали 
и може да бъде наречен FRONT, A/V IN, 
VIDEO. За повече подробности вижте 
в наръчника на телевизора.

 Y  Или, върху устройството за 
д и с т а н ц и о н н о  у п р а в л е н и е  н а 
телевизора може да има бутон 
или превключвател, който избира 
различните видео-режими.

Полезни съвети:
- Натиснете b ,  за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 

Стъпка 3: Избор на 
предпочитан език

Езиковите опции се различават в зависимост от 
държавата и района. Те могат да не отговарят 
на илюстрациите, представени в наръчника за 
потребителя.

Език на надписите върху екрана 
(On-screen Display – ODS)

Езикът на надписите върху екрана при тази 
DVD система ще остане, какъвто го зададете, 
независимо от промените, направени в езика

1 В режим  “DISC” натиснете бутон SYSTEM 
MENU. 

2 Натиснете ►, за да изберете страницата за 
задаване на общи параметри (General Setup 
Page).

3 Използвайте клавиши, ▲▼	за да осветите 
{OSD Language}, и след това натиснете ►.

4 Използвайте клавиши ▲▼, за да изберете 
език и натиснете ОК, за да потвърдите 
избора.

 

ПЪРВИ СТЪПКИ
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Езици на звука, субтитрите 
и менютата при 
възпроизвеждане на DVD

Вие можете да изберете предпочитания от Вас 
език за възпроизвеждане от DVD системата. 
Ако избраният език е записан върху DVD диска, 
системата автоматично ще възпроизведе диска 
на този език. В противен случай ще се използва 
фабрично зададеният език.

1 Натиснете два пъти клавиш x, за да спрете 
възпроизвеждането (ако се извършва в 
момента) и след това натиснете SYSTEM 
MENU.

2 Натискайте многократно клавиш ►, за да 
изберете страницата с предпочитания {Pref-
erence Page}.

3 Използвайте клавиши ▲▼, за да осветите 
една от следващите по-долу опции и след 
това натиснете ►.

{Audio}
Избира предпочитания език за възпроизвеждане 
от DVD системата.

{Subtitle}
Избира предпочитан език на субтитрите за 
възпроизвеждане от DVD системата.

{Disc Menu}
Избира езика на менюто на диска предпочитан 
за възпроизвеждане от DVD системата.

 
Полезни съвети:
- Натиснете b ,  за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 
 

4 Използвайте клавиши ▲▼, за да изберете 
език и натиснете ОК, за да потвърдите 
избора.

Ако езикът, който ви е необходим не присъства в 
списъка, изберете {Others} (други). Използвайте 
цифровата клавиатура (0-9) на устройството 
за дистанционно управление, за да въведете 
четири цифровия код на езика “ХХХХ” (виж 
страница 256) и натиснете ОК, за да потвърдите 
избора.

5 Повторете стъпки 3 и 4 за останалите 
настройки.

Полезни съвети:
-  По време на възпроизвеждане от DVD 

устройството можете да включите 
езиците на звука и субтитрите, като 
натиснете бутоните  AUDIO и SUBTITLE 
върху устройството за дистанционно 
управление. Това няма да промени 
настройките по подразбиране, които 
сте направили.

-  При някои DVD устройства езикът на 
субтитри/звук/меню може да се променя 
само през менюто на DVD диска.
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Стъпка 4: Настройване на 
телевизора

Избор на подхождаща цветова 
система 

Цветовите системи на DVD системата, диска и 
телевизора трябва да си съответстват. Само 
в такъв случай цялата система ще може да 
възпроизвежда DVD. Преди да промените 
системата за телевизора трябва да определите 
цветовата му система.

1 В режим  “DISC” натиснете бутон SYSTEM 
MENU върху устройството за дистанционно 
управление. 

2 Натискайте многократно клавиш ►, за 
да изберете страницата за настройка на 
видеото {Video Setup Page}.

3 Натиснете клавиш▲, за да осветите типа на 
телевизора {TV type} и след това натиснете 
►.

{PAL}
Изберете тази опция, ако свързаният телевизор 
е с цветова система PAL.  По този начин видео-
сигналът от NTSC диска ще се промени и подаде 
във формат PAL.
{NTSC}
Изберете тази опция, ако свързаният телевизор 
е с цветова система NTSC. По този начин видео-
сигналът от PAL диска ще се промени и подаде 
във формат NTSC.
{Multi}
Изберете тази опция, ако свързаният телевизор 
работи в двете цветови системи – PAL и NTSC 
(мулти-системен). Видео-сигналът на диска ще 
определя изходящия формат.

4 Изберете една от следните опции и натиснете 
ОК, за да потвърдите избора.

 Y  Следвайте инструкциите, показани 
върху телевизора, за да потвърдите 
избора (ако има такъв).

 Y   Ако се появи празен/разкривен 
екран, изчакайте 15 секунди, докато се 
възстанови автоматично.

 Полезни съвети:
- Натиснете b ,  за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 

Настройване на екрана на 
телевизора 

Въведете отношението на височината към 
ширината на изображението на DVD устройството 
спрямо типа на телевизора, който използвате. 
Форматът, който изберете трябва да съществува 
и на диска. В противен случай настройката на 
телевизора няма да се отрази върху картината 
по време на възпроизвеждането.

1 В режим  “DISC” натиснете бутон SYSTEM 
MENU върху устройството за дистанционно 
управление. 

2 Натискайте многократно клавиш ►, за да 
изберете {Video Setup Page}.

3 Натиснете клавиш ▼, за да осветите {TV 
Display} и след това натиснете ►.

{4:3 Pan Scan}
Изберете този режим, ако разполагате с 
обикновен телевизор и искате двете страни 
на картината да се отрежат, за да се побере 
изображението в екрана на телевизора.

4:3 Letter Box}
Изберете този режим, ако разполагате с 
обикновен телевизор. В този случай ще се вижда 
широка картина с черни ленти отгоре и отдолу.
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{16:9 Wide Screen}
Изберете този режим ако разполагате с 
широкоекранен телевизор.

4 Изберете една от опциите и натиснете ОК, 
за да потвърдите избора.

Настройване на характеристиката 
„прогресивно сканиране” (само при 
телевизори, разполагащи с такава 
функция)

Прогресивното сканиране визуализира два пъти 
повече кадри в секунда отколкото двустъпковото 
сканиране (при обикновени телевизори). 
С почти два пъти по голям брой на линиите, 
прогресивното сканиране предлага по-високи 
резолюция и качество на картината. 
ВАЖНО!
Преди да активирате прогресивно сканиране 
трябва да се уверите, че:
1) телевизорът ви може да приема прогресивни 
сигнали;
2) към телевизора сте свързали разпределителен 
блок, използващ Y Pb Pr 

1 Изключете режима на прогресивно сканиране 
на телевизора или включете двустъпковото 
сканиране (направете справка в наръчника 
на телевизора).

2 Натискайте бутон SOURCE, докато на екрана 
се появи “DISC”. 

3 Включете телевизора и изберете необходимия 
видео-канал.

 Y На екрана на телевизора ще се появи 
синия фон на екрана на DVD.

4 Натиснете SYSTEM MENU върху устройството 
за дистанционно управление.

5 Натискайте многократно клавиш ►, за да 
изберете {Video Setup Page}.

6 Изберете {Component} > {YUV} и след това 
натиснете ОК, за да потвърдите избора.

 

Полезни съвети:
- Натиснете b ,  за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 

 
� Изберете {Progressive} > {ON} и след това 

натиснете ОК, за да потвърдите избора.

8 В екрана на телевизора ще се появи 
следващото меню:

9 Натиснете b, за да осветите ОК в менюто и 
след това натиснете ОК, за да потвърдите.

При това положение на екрана на телевизора 
няма да има картина, докато не включите 
режим на прогресивно сканиране на 
телевизора.

10 Включете прогресивното сканиране на 
телевизора (направете справка в наръчника 
за използване на телевизора).

 Y На екрана на телевизора ще се появи 
следното съобщение:

         
11 Натиснете b, за да осветите ОК в менюто и 

след това натиснете ОК, за да потвърдите.
Y Настройката вече е завършена и 
можете да започнете да се радвате на 
картина с високо качество.
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Ако не се появи картина:
• Изчакайте 15 секунди за автоматичното 

му възстановяване ИЛИ
1 Деактивирайте функцията „прогресивно 

сканиране” като натиснете Z (изваждане) 
на предния панел.

2 Натиснете ► върху устройството за 
дистанционно управление.

3 Натиснете SUBTITLE върху устройството за 
дистанционно управление.

 Y На екрана на телевизора ще се появи 
синия екран на DVD-то:

Полезна информация:
 - Има някои телевизори с прогресивно 

сканиране, както  и високо-контрастни 
телевизори, които не са напълно 
съвместими с тази DVD система, което 
води до получаване на неестествена 
картинапри възпроизвеждане на DVD 
VIDEO дискове в режим на прогресивно 
сканиране. В такъв случай трябва 
да изключите този режим и на DVD 
устройството, и на телевизора.

Полезни съвети:
- Натиснете ◄, за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 

Стъпка 5: Настройка 
на каналите на 
високоговорителите

Вие можете да регулирате времената на 
закъснение (само на централния и съраунд) и 
силата на звука на отделните високоговорители. 
Тези настройки ви позволяват да оптимизирате 
звука в зависимост от обстановката.

Преди да започнете...

- Натиснете бутона SURR върху устройството 
за дистанционно управление,  за да 
изберете многоканален съраунд режим, 
преди да регулирате настройките на 
високоговорителите.
- В случайна изкривяване на звука натиснете 
и задръжте натиснат бутона SOUND, за да 
изберете друг канал за безжичните задни 
високоговорители.

1 Натиснете x, за да спрете възпроизвеждането 
и след това натиснете SYSTEM MENU. 

2 Натискайте многократно клавиш B, за да 
изберете {Audio Setup Page}.

3 Н а т и с н е т е  к л а в и ш  ▲▼ ,  з а  д а 
осветите „страница за настройка на 
високоговорителите” {Speaker Setup Page} 
и след това натиснете B.

4 Въведете под-менюто, като натиснете B.
5 Натиснете клавиш ▲▼, за да осветите една 

по една от следващите опции и след това 
натиснете  B.
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{Speakers Volume} (сила на звука на 
високоговорителите)
-  Настройка на силата на звука на отделните 

високоговорители (-6dB - +6dB).

{ S p e a k e r s  D e l a y }  ( з а к ъ с н е н и е  н а 
високоговорителите)
-  Настройка на времето на закъснение във 

връзка с мястото / разстоянието на слушане на 
централния и съраунд високоговорителите.

Забележка: увеличение или намаление на 
с 1 мсек на времето за закъснение е равно 
промяна на разстоянието за слушане с 30 см. 
Използвайте по-голямо време на закъснение, 
когато задните високоговорители са по-близо 
до слушащия, отколкото предните.

6 Натиснете ◄►, за да въведете настройката, 
която най-добре отговаря на приемането на 
съраунд звука.

� Натиснете ОК, за да потвърдите. 

Полезни съвети:
-  Използвайте по-дълго време на закъснение, 

когато задните високоговорители са 
по-близо до слушателя, отколкото 
предните.

-  А в т о м а т и ч н о  щ е  с е  г е н е р и р а 
контролен тон, който ще ви помогне 
да прецените силата на звука на всеки 
високоговорител.

Полезни съвети:
- Натиснете ◄, за да се върнете в 

предишната позиция от менюто.
- Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете 

от менюто. 
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Дискове за възпроизвеждане

DVD системата ви за домашно кино 
възпроизвежда:
-  Цифрови видеодискове (DVD);
-  Видео компакт-дискове (VCD);
-  Супер видео компакт-дискове (SVCD);
-  Обработени DVD записващи дискове 

(DVD±R), DVD презаписващи се дискове 
(DVD±RW);

- Аудио компактдискове (CD) върху CD-
R(W);

- МР3 / Windows Media™ аудио дискове, 
фотофайлове (Кодак, JPEG), записани върху 
CD-R(W);

 - JPEG/ISO 9660/UDF формат
 -  JPEG с поддържане на резолюция до 

30�2 х 2048;
 - Поддържани честоти на стробиране: 

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz;
 - Поддържана скорост на предаване на 

битове: 32-256 (kbps), променливи скорости 
на предаване на битове 

- Файлове MPEG-4 върху CD-R(W):
 - обикновен (прост) профил;
 - осъвременен обикновен профил (640 

– 480).
- DivX файлове върху CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3.11, 4.х, 5.х  и 6.х
 - Поддръжка на  QPEL (четвърт 

пиксел).
- XviD файлове върху CD-R(W)/DVD+R(W).

 
Регионални кодове за DVD дискове
DVD дисковете и плейърите са разработени 
с  регионални ограничения.  Преди да 
възпроизведете диск трябва да се уверите, че 
дискът е със същия районен код, като този на 
плейъра. Регионалният код на вашата система 
е показан на задния панел.

ВАЖНО!
-  Ако на телевизионния екран се появи 

икона (Х), когато е натиснат бутон, ще 
означава, че такава функция няма на диска 
или не е достъпна в момента.

-  Не поставяйте никакви други предмети 
освен диска върху тавата му, защото 
можете да повредите плейъра.

Полезна информация: 
-  Възможно е не винаги да успеете да 

възпроизведете диск CD-R/RW или DVD-R/-
RW поради типа на диска или условията 
на записване.

-  Ако имате проблеми при възпроизвеждане 
на диск, извадете последния и поставете 
друг. Неправилно форматирани дискове 
няма да се възпроизвеждат от тази DVD 
система.

 Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

 

РАбОТА С дИСКОВОТО УСТРОйСТВО
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Възпроизвеждане от диск

1 Натискайте бутона SOURCE, докато на 
екрана се появи надпис “DISC”.

2 Пуснете телевизора и го включете 
в необходимия канал Video In (вижте 
раздел „Намиране на правилния канал за 
гледане”).

 Y   На екрана на телевизора трябва да 
видите синия фон на DVD.

3 Поставете диск в прореза.
 Y  Уверете се, че етикетът на диска е 

насочен навън. Ако е двустранен, поставете 
диска със страната, която желаете да 
възпроизведете, навън.

 Y  Дискове с диаметър 8 см поставяйте в 
средата на носача.

4 Възпроизвеждането започва автоматично.
 Y Ако на екрана на телевизора се появи 

меню, вижте на страница 30 в раздел 
„Използване на менюто на диска”.

 Y Ако дискът е заключен поради родителски 
контрол, въведете шестцифрена парола.

5 За да извадите диска, натиснете Z EJECT 
или натиснете и задръжте натиснат бутон 
x върху устройството за дистанционно 
управление.

Основни прибори за управление 
на възпроизвеждането

Временно преустановяване (пауза) на 
възпроизвеждането

• По време на възпроизвеждането натиснете 
u  (PLAY PAUSE) или X върху устройството 
за дистанционно управление.

 Y  За да възстановите възпроизвеждането, 
натиснете отново u  (или PLAY B 
върху устройството за дистанционно 
управление).

Избор на друга пътечка / раздел
• Натиснете ./> (PREV / NEXT) или 

използвайте цифровата клавиатура (0-9) и 
въведете номер на пътечка / раздел.

 Y  Ако е активен режим на повторение, 
натиснете отново., за да възпроизведете 
същата пътечка / раздел.

Търсене назад / напред
• Натиснете и задръжте ./> (PREV / NEXT).
 Y  Докато търсите, натискайте многократно 

./>, за да намалите / увеличите 
скоростта на търсене.

 Y За възстановяване на възпроизвеждането 
натиснете u (или PLAY B върху устройството 
за дистанционно управление).

Прекратяване на възпроизвеждането
• Натиснете x (STOP).

Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

 
Избор на различни функции, 
като повторение / произволно 
възпроизвеждане

• По време на възпроизвеждане на диск 
натискайте многократно REPEAT върху 
устройството за дистанционно управление, 
за да изберете режим на повторно 
възпроизвеждане.

 DVD
 Y  RPT ONE (повторение на раздел);
 Y RPT TT (повторение на заглавие);
 Y SHUFFLE (произволно възпроизвеждане);
 Y RPT SHF (повторение на произволно 

възпроизведената пътечка);
 Y RPT OFF (излизане от режима на 

повторение).
 VCD/SVGCD/CD

 Y  RPT ONE (повторение на пътечка);
 Y RPT ALL (повторение на диск);
 Y SHUFFLE (произволно възпроизвеждане);
 Y  RPT SHF (повторение на произволно 

възпроизведената пътечка);
 Y  RPT OFF (излизане от режима на 

повторение).
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MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio
 Y  RPT ONE (повторение на пътечка);
 Y  RPT ALL/FLD (повторение на папка);
 Y  S H U F F L E ( п р о и з в о л н о 

възпроизвеждане);
 Y  RPT OFF (излизане от режима на 

повторение).

Полезна информация:
 -  Повторeние на възпроизвеждането при 

VCD не е възможно, ако не е включен режим 
PBC.  

Други функции при 
възпроизвеждане от видео 
дискове (DVD/VCD/SVCD)

Използване на менюто на диска
След зареждане на диск, в зависимост от 
формата му, върху екрана на телевизора може 
да се появи меню.

Избор на определена функция или позиция 
за възпроизвеждане
• Използвайте клавишите ◄►▲▼ или 

цифровата клавиатура (0-9)  върху 
устройството за дистанционно управление 
и след това натиснете ОК, за да започне 
възпроизвеждане.

Извикване или скриване на меню
• Натиснете DISC MENU върху устройството 

за дистанционно управление.

Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

Информация за възпроизвеждането
DVD устройството може да визуализира 
информация за възпроизвеждания диск 
(например, заглавие или номер на раздела, 
изминало време на възпроизвеждане, език на 
звука или субтитрите), при което могат да се 
извършват редица операции без да се прекъсва 
възпроизвеждането. 

1 По време на възпроизвеждането натиснете 
бутона DISPLAY (възпроизвеждане).

 Y  На екрана на телевизора се появи 
съществуващата информация за 
диска.

2 Използвайте  клавиши ▲▼ ,  за  да 
визуализирате информацията и натиснете 
ОК, за да получите достъп до нея.

24



3 Използвайте цифровата клавиатура (0-9), 
за да въведете номер/час, или клавишите 
▲▼, за да направите избор, и след това 
натиснете ОК, за да потвърдите.

 Y  Възпроизвежданото ще се промени 
в съответствие с избраните заглавие, 
раздел или пътечка.

Възобновяване на възпроизвеждането 
от точката на последното спиране
DVD устройството може да възобновява 
възпроизвеждането от диск от точката, в която е 
било спряно за последен път (възможно е само 
при последните 10 диска, записани без меню).

1 З а р е д е т е  е д н и  о т  п о с л е д н и т е 
възпроизвеждани дискове.

2 Докато на екрана стои надпис “LOADING” 
(зареждане), натиснете PLAYB (или u върху 
екрана), за да започне възпроизвеждане от 
последната точка, в която дискът е бил 
спрян.

Анулиране на режима на възобновяване
3 В режим „стоп” отново натиснете x (STOP).

Увеличаване на изображението
Тази функция позволява да се увеличи картината 
върху екрана на телевизора и да се придвижите 
из увеличеното изображение.
1 По време на възпроизвеждането натискайте 

многократно бутон ZOOM (увеличение) върху 
устройството за дистанционно управление, 
за да изберете различен коефициент на 
увеличение.

 Y  Използвайте клавишите ◄►▲▼, за да се 
придвижите из увеличеното изображение.

2 Натискайте многократно ZOOM, за да се 
върнете в оригиналния размер.

Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

Смяна на езика на субтитрите 
(само при DVD)
Тази функция е налична само при DVD-дискове 
с много езици на субтитрите, които можете да 
сменявате, докато се възпроизвежда записа 
на диска.

• Натиснете няколко пъти SUBTITLE, за да 
изберете желания език на субтитрите.

Смяна на езика на звукова пътечка
Тази функция е налична само при DVD-дискове с 
много езици на звуковите записи (пътечки), които 
можете да сменявате, докато се възпроизвежда 
диска.
• Натиснете няколко пъти AUDIO, за да 

изберете желания език на звуковия запис.

За VCD – смяна на звуковия канал
• Натиснете няколко пъти AUDIO, за да 

изберете съществуващите звукови канали 
на диска (STEREO, MONO LEFT, MONO 
RIGHT или MIX MONO – стерео, моно ляв, 
моно десен и моно смесен).

Превключване на ъглите на 
камерата
Тази функция е налична само при DVD-дискове, 
които съдържат записи от камери под различен 
ъгъл. Това позволява картината да се гледа от 
различен ъгъл. 
• Натиснете няколко пъти ANGLE, за да 

изберете желания ъгъл на камерата.

Управление на възпроизвеждането 
(само при VCD)
Тази функция позволява да се видео-компакт-
дискове да се възпроизвеждат интерактивно , 
като се следва менюто върху екрана. Освен това 
до функцията може да се достигне през менюто 
„страница с предпочитания – Preference Page” 

VCD с възможност за управление на 
възпроизвеждането (само при модел 2.0)
• При спряно възпроизвеждане натиснете DISC 

MENU, за да изберете една от функциите “PBC 
ON или PBC OFF” (включено или изключено 
управление на възпроизвеждането).

 Y Ако изберете функция “PBC ON”, 
на екрана на телевизора ще се появи 
менюто на диска (ако съществува). 

 Използвайте клавишите ▲▼ или 
цифровата клавиатура (0-9), за да 
изберете опция на възпроизвеждане, 
и  след това  натиснете  ОК за 
потвърждение.

 Y  Ако изберете функция “PBC OFF”, 
менято със съдържанието ще бъде 
пропуснато и възпроизвеждането ще 
започне от самото начало.
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Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

Възпроизвеждане на 
дискове MP3 / JPEG / MPEG-4 
/ Windows Media™ Audio

Тази DVD уредба може да възпроизвежда 
повечето дискове MP3, JPEG, MPEG-4 и Win-
dows Media™ Audio, записани върху дискове 
CD-R/RW или обикновени фабрични дискове.

Преди да започнете ...
Трябва да включите телевизора и да 
изберете необходимия кана. Video In (вижте 
в раздел „Намиране на точния канал за 
възпроизвеждане”).

1 Заредете диск
 Y  Времето за четене на диска може да 

превиши 30 секунди в резултат на сложността 
на конфигурацията на директорията или 
файла.

 Y Върху екрана на телевизора ще се появи 
менюто на диска. 

2 Ако менюто на диска съдържа различни 
„папки” (групи файлове), използвайте 
к л а в и ш и т е  ▲▼ ,  з а  д а  и з б е р е т е 
необходимата „папка” и след това натиснете 
ОК за потвърждение.

3 Използвайте клавишите ▲▼, за да изберете 
пътечка или файл и натиснете ОК, за да 
започне възпроизвеждане.

 Y  Възпроизвеждането ще започне от 
избрания файл и ще продължи до края на 
папката. 

По време на възпроизвеждането можете:
• Да натиснете ./>, за да изберете друга 

пътечка / файл в текущата папка.
• Да натиснете и задържите./>, за да 

потърсите бързо назад или напред някоя 
музикална пътечка.

• Да изберете друга папка от текущия диск, 
като натиснете ▲ и се върнете в главното 
меню, след това с помощта на клавишите 
▲▼ потърсите необходимото и натиснете 
ОК, за да потвърдите избора.

• Да натиснете многократно REPEAT, за да 
получите достъп до различните режими на 
възпроизвеждане.

4 З а  д а  п р е у с т а н о в и т е  в р е м е н н о 
възпроизвеждането, натиснете X върху 
устройството за дистанционно управление. 
За да възобновите възпроизвеждането, 
натиснете бутон PLAY B.

5 За да спрете възпроизвеждането,
 натиснете x.

Полезни съвети:
 Описаните тук функции могат да се 

окажат невъзможни за изпълнение при 
някои дискове. 

 Винаги правете справка с инструкциите, 
придружаващи използвания диск.

 
Възпроизвеждане на 
файлове в JPEG формат 
(слайдове)

Преди да започнете ...
Включете телевизора и изберете необходимия 
канал Video In. (вижте в раздел „Намиране на 
точния канал за възпроизвеждане”).

• Заредете диск с картини (Kodak Picture CD, 
JPEG).

 Y  При дискове Кодак слайдовете ще 
се появят автоматично.

 Y  При JPEG дискове върху екрана 
на телевизора ще се появи меню на 
картината. Натиснете PLAYB. (или  
u), за да започне възпроизвеждане 
на слайдовете.
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функция „предварително 
преглеждане”

1 По време на възпроизвеждане
 натиснете x.

 Y  На екрана на телевизора автоматично 
ще се появят 12 миниатюрни картини.

2 Натиснете ./>, за да визуализирате 
останалите изборажения върху предишната 
или следващата страници.

3 Използвайте клавишите ◄►▲▼, за да 
осветите една от картините и натиснете ОК, 
за да започне възпроизвеждането.

4 Натиснете DISC MENU, за да се върнете в 
менюто „Picture CD” 

Увеличаване на изображението

1 По време на възпроизвеждане натискайте 
многократно ZOOM, за да изберете различен 
коефициент на увеличение.

2 Използвайте клавишите ◄►▲▼, за 
да разгледате различните детайли на 
увеличения образ.

Въртене / преобръщане на 
картината

• По време на възпроизвеждането използвайте 
клавишите ◄►▲▼, за да завъртите или 
преобърнете картината върху екрана на 
телевизора.

 ▲  - обръща картината вертикално;
 ▼  - обръща картината хоризонтално;
 ◄ - върти картината срещу посоката на 

часовниковата стрелка;
 ►  -върти картината в посоката на 

часовниковата стрелка.

Поддържани формати на файлове
-  Разширението на файла трябва да бъде
 ‘*.JPG’, а не ‘*.JPEG’
-  Могат да се изобразяват само неподвижни 

картини DCF-стандарт или JPEG картини, 
т.е. TIFF. Не могат да се визуализират 
движещи се изображения., Motion JPEG, 
прогресивно JPEG и други формати или 
картини в различни от JPEG формати, или 
картини със звук.

-  Възможно е на DVD системата да трябва 
повече време за визуализиране на 
съдържанието на диск върху екрана на 
телевизора, поради големия брой песни или 
картини, записани върху него.

Полезни съвети:
 Някои дискове не могат да бъдат 

възпроизвеждани от този плейър поради 
конфигурацията и характеристиките 
си или поради състоянието на записа 
и използвания оригинален софтуер за 
запис.

Едновременно 
възпроизвеждане на 
музикални файлове МР3 и 
JPEG картини 

1 Заредете диск МР3 с музика и картини.
2 От менюто изберете пътечка МР3 и 

натиснете PLAYB (илиu), за да започне 
възпроизвеждане.

3 По време на възпроизвеждането на музика 
МР3 използвайте клавишите ◄►▲▼, за 
да изберете картинна папка от менюто на 
диска и натиснете PLAYB (или u).

 Y  Картинните файлове ще се 
възпроизвеждат до края на папката.

4 За да преустановите едновременното 
възпроизвеждане, натиснете DISC MENU и 
след това x.

Полезна информация:
-  Нормално е понякога при слушане на МР3 

диск да се получат „прескачания”.
-  Нормално е понякога да се получи 

„пикселиране” (появяване на елементи от 
изображението) по време на възпроизвеждане 
на MPEG-4/DivX поради лошо качество на 
цифровия запис от интернет.

-  При  многосеансовите CD ще  се 
възпроизведе само първия сеанс.
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Възпроизвеждане на Super 
Audio CD (SACD)

Съществуват три вида дискове SACD – единични, 
двойни и хибридни. Хибридният диск съдържа 
Super Audio CD и стандартни аудио CD пластове, 
като тази DVD система може да възпроизвежда 
само SACD пластовете.

1 Заредете диск SACD.
 Y  На екрана на телевизора ще се 

появи менюто на диска.
2 Възпроизвеждането започва автоматично.

 Y  Ако SACD се състои от многоканални 
или стерео пътечки, многоканалните ще 
бъдат възпроизведени с предимство.

 Y   За възпроизвеждане на стерео 
пътечките използвайте клавишите 
▲▼, за да направите избор от менюто 
на диска  и след това натиснете 
PLAY►.

Полезна информация:
-  Не е възможно да се програмират пътечки 

SACD.
Полезни съвети:
 Някои дискове не могат да бъдат 

възпроизвеждани от този плейър поради 
конфигурацията и характеристиките 
си или поради състоянието на записа 
и използвания оригинален софтуер за 
запис.

 
Възпроизвеждане на диск с 
формат DivX

DVD уредбата може да възпроизвежда филми 
във формат DivX, които можете да копирате 
от компютъра си върху дискове CD-R/RW или 
DVD±R/±RW.

1 Заредете диск DivX.
2 Ако филмът DivX съдържа външни субтитри, 

на екрана на телевизора ще се появи меню, 
от което да направите избора си.

• В този случай натискането на SUBTITLE върху 
устройството за дистанционно управление 
ще включва и изключва субтитрите.

3 За да започне възпроизвеждането, натиснете 
PLAY► върху устройството за дистанционно 
управление.

• Ако в DivX диска са поместени многоезични 
субтитри, можете да натиснете SUBTITLE, за 
да смените езика на субтитрите в процеса 
на възпроизвеждане. 

Полезна информация:
-  Файловете със субтитри с разширения 

(.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат 
от системата, но не се появяват в 
навигационното меню.

-  Наименованието на файла със субтитри 
трябва да бъде същото, като това на 
филма.

-  Могат да се визуализират субтитри с 
най-много 35 знака.

Полезни съвети:
 Някои дискове не могат да бъдат 

възпроизвеждани от този плейър поради 
конфигурацията и характеристиките 
си или поради състоянието на записа 
и използвания оригинален софтуер за 
запис.
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Достъп до менюто за 
настройка на DVD уредбата

DVD уредбата се настройва през телевизора, 
с възможност за въвеждане на предпочитани 
параметри на DVD системата, които отговарят 
на индивидуалните изисквания.

1 В режим DISC натиснете SYSTEM MENU.
 Y   Ще се появи меню за настройка на 

системата.
2 Натиснете ◄►, за да изберете една от 

страниците в менюто, и след това ОК.

• Ако няма достъп до {Preference Page}, 
натиснете SYSTEM, за да излезете от 
менюто. Натиснете два пъти x (STOP), 
преди отново да натиснете бутон SYSTEM 
MENU.

3 Използвайте клавиши ▲▼, за да изберете 
опция от менюто и натиснете ►, за да 
получите достъп до нея.

4 Изберете настройката, която искате да 
промените и натиснете ОК, за да потвърдите 
и се върнете обратно в преди това избраната 
позиция.

 Y  Инструкции и обяснения, свързани 
с различните опции, са представени на 
следващите страници.

 Y   Ако опцията в менюто е върху 
сив фон, това означава, че тя не 
съществува или в момента не може да 
бъде променена.

5 За да излезете, натиснете SYSTEM MENU.

 

ОПЦИИ В мЕНюТО НА DVD УРЕдбАТА
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Страница с общи настройки 
(подчертаните опции са 
фабрични настройки)

Заключване на диска
Не всички дискове са кодирани или оразмерени 
от производителя. Вие можете да предотвратите 
възпроизвеждането на определен диск, като го 
заключите. Могат да се заключат до 40 диска.
 {Lock} (заключване)
- Изберете тази опция, за да блокирате 

възпроизвеждането на текущия диск. 
Следващият достъп до заключен диск ще 
иска шестцифрова парола. Фабричната 
парола е 136900 (виж в раздел „Парола”).

 {Unlock} (отключване)(отключване)
- Могат да се възпроизвеждат всички 

дискове.

Език на екранните менюта
Избира предпочитан език за екранните менюта 
(OSD) на DVD уредбата .

Скрийнсейвър
Скрийнсейвърът предпазва екрана на телевизора 
от повреди.
 {On} (включен)
- Изключва екрана на телевизора при спиране 

на възпроизвеждането или, ако е бил 
включен на пауза за повече от 15 минути.

 {Off} (изключен)
- Функцията е деактивирана.

Код DIVX(R) VOD
Филипс ви предоставя регистрационен 

код DivX® VOD (видео при поискване), който 
позволява да се взимат под наем или купуват 
видео записи с помощта на услугата DivX® VOD. 
Натиснете ►, за да видите регистрационния код 
и натиснете ОК, за да излезете.

Използвайте регистрационния код за 
закупуване или  наемане на видео записи чрез 
услугата DivX® VOD на адрес www.divx.com/
vod. Следвайте указанията и копирайте видео 
записа от компютъра върху диск CD-R/RW за 
възпроизвеждане от DVD уредбата.

Забележка:
 Всички видео записи, изтеглени от DivX® 

VOD, могат да бъдат възпроизвеждани 
само от тази уредба. За повече информация 
посетете нашия сайт www.divx.com/vod. 

Страница с аудио настройки 
(подчертаните опции са 
фабрични настройки)

Аналогов изход
Тази функция ви дава възможност да настроите 
аналоговия изход така, че да съответства на 
възможностите за възпроизвеждане на вашат 
DVD уредба.
 {Stereo}
- Тази възможност се избира, за да се промени 

изходящия канал в стерео такъв, който подава 
звук само от предните високоговорители и 
усилвателя на ниски честоти.

 {Multi-channel}
-  Изберете тази възможност, за да подадете 

съраунд звук от всички високоговорители 
(с изключение на ЗАДЕН ЦЕНТРАЛЕН) и 
усилвателя на ниски честоти.

 {6.1 Multi-channel}
- Изберете тази възможност, за да подадете 

съраунд звук от всички високоговорители и 
усилвателя на ниски честоти.

Аудио HDMI
За да изпълните връзки HDMI, можете да 

изберете аудио изхода HDMI. Съществуващите 
опции ще се визуализират след като свържете 
устройство HDMI (виж страница 19).

Възможно е да отнеме малко време, докато 
DVD уредбата и входящото устройство се 
свържат и инциализират.
 {Off}
- Изберете тази функция, за да изключите 

аудио изхода HDMI.
 {All} (всички)
- Изберете тази функция, ако сте свързали 

DVD уредбата към многоканален декодер 
или приемник.

 {Само PCM}
- Изберете този режим „само”, ако телевизорът 

HDMI или приемникът няма възможност за 
декодиране на многоканално аудио.
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Настройка на високоговорителитевисокоговорителите
Тази функция позволява да се оптимизира 
качеството на звука във високоговорителите 
съответствие с обстановката.
 {Speakers Volume}
- Достъп до менюто за настройка на силата 

на звука на високоговорителите. Виж 
„Стъпка 5 – Настройка на каналите на 
високоговорителите”.

 {Speakers Delay}
- Достъп до менюто за настройка на 

отстоянието на високоговорителите. Виж 
„Стъпка 5 – Настройка на каналите на 
високоговорителите”.

CD Unsampling
Тази функция позволява да се конвертира 
музикален диск в по-висока честота на 
дискретизация чрез сложна преработка на 
цифровия сигнал за по-високо качество на звука. 
Ако сте активирали тази функция, уредбата 
автоматично ще се включи в стерео режим.

Забележка:
 ще деактивирирате функцията CD Un-

sampling, ако натиснете бутон SURR. 
върху устройството за дистанционно 
управление, за да изберете многоканален 
режим. 

Night Mode (нощен режим)
Този режим оптимизира възпроизвеждането на 
звука при ниска сила. Силните звуци ще бъдат 
смекчени, а слабите – засилени до степен на 
чуваемост.Тази характеристика е изпълнима 
съмо при DVD видео дискове с Долби Дигитален 
режим.
 {On} - Включва се нощен режим.
 {Off} - Изключва нощния режим.
Изберете тази опция, за да се наслаждавате 
на съраунд звука в пълния му динамичен 
диапазон.

Lip Sync
Тази функция позволява да се регулират 

времената нна закъснение на звука, ако видео 
възпроизвеждането е по-бавно, отколкото 
изходящите аудио потоци, което води до 
синхронизиране на говор с картина (lip-sync).

 Влезте в менюто за синхронизиране 
на говора. Използвайте клавиши ◄►, за да 
регулирате времената на закъснение на звука.

Страница с видео настройки 
(подчертаните опции са 
фабрични настройки)

TV Type(тип на телевизора)(тип на телевизора)
Изберете системата цветове, която отговаря 
на свързания в системата телевизор. Това ще 
даде възможност за възпроизвеждане от DVD 
уредбата на различни типове дискове (PAL 
или NTSC). Тази опция не съществува, ако в 
системата е свързан телевизор HDMI.
 {PAL}
- За телевизор със система PAL.
 {NTSC}
- За телевизор със система NTSC.
 {Multi}
-  За телевизори, съвместими едновременно 

с PAL и NTSC системи.

TV Display (екран на телевизора)(екран на телевизора)
Формата на картината може да се регулира, за 
да подхожда на телевизора ви.
 
 {4:3 Pan Scan}
- Пълна височина на
 картината с отрязани страни.
 {4:3 Letter Box}
- Широкоекранна картина
 с черни ивици отгоре и отдолу
 {16:9 Wide Screen}
- За широкоекранен
 телевизор (формат 16:9)

Progressive
В режим „прогресивно сканиране” можете 

да се радвате на висококачествена картина 
с по-малко трептения. Функцията е активна, 
само когато сте свързали Y Pb Pr гнездата 
на разклонителния блок с телевизор, който 
разполага с вход за прогресивно видео. В 
противен случай може да не се появи образ или 
той ще бъде изкривен.

 Функцията ще може да работи, само 
ако в опцията “Component” сте избрали {YUV}. 
За подробности вижте следващата страница 
„Страница с видео настройки – компонент”.
 {Off}
- Деактивира функцията „прогресивно 

сканиране”.
 {On}
- Активира  функцията  „прогресивно 

сканиране”.
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Забележка:
 Ако не се появи картина, изчакайте 

около 15 секунди за автоматично 
възстановяване на функцията. В противен 
случай изключете функцията, както е 
описано по-долу:

1) Натиснете Z  EJECT върху  DVD 
уредбата.

2) Натиснете B върху устройството за 
дистанционно управление.

3) Натиснете SUBTITLE върху устройството 
за дистанционно управление.

Picture Setting
DVD уредбата ви предоставя три предварително 
формулирани набори от настройки на цветове на 
картината и една лична настройка, която можете 
да направите сами. 
 {Standard}
- Стандартна настройка на цветовете.
 {Bright}
- Настройка с по-ярки цветове.
 {Soft}
- Настройка с по-топли цветове.
 {Personal}
- Изберете тази функция, за да персонализирате 

цветовете на картината, като настроите 
яркостта, контраста, нюансите и цветовете 
(наситеността).

 Използвайте клавиши ◄►, за да въведете 
настройката, която най-добре отговаря на 
личните ви предпочитания и натиснете ОК, 
за да потвърдите. За средни стойности на 
настройката натиснете {0}.

 

 {Brightness} (яркост)
  Увеличете тази стойност, за да станат по-

ярки цветовете на картината и обратно.

  {Contrast} (контраст)
  Увеличете тази стойност, за да изострите 

цветовете на картината и обратно.

  {Tint} (нюанси)
  Увеличете или намалете тази стойност, за да 

промените цветовата фаза на картината.

  {Color} (цвят)
  Увеличете стойността, за да засилите 

цветовете на картината и обратно.

Component (компонент)
Изберете типа на видео изхода, който съвпада 
с видео връзката между DVD устройството и 
телевизора ви. 
 {YUV}
- Изберете тази функция, ако сте свързали 

разклонителния блок с телевизора през 
компонентните видео гнезда (Y Pb Pr).

 {RGB}
- Изберете тази функция, ако сте свързали 

разклонителния блок с телевизора през 
гнездата SCART.

HDMI Setup
Осигурява настройки на картината, които 
подобряват качеството на картината, 
възпроизвеждана от диск.
{Wide Screen Format}(широкоекранен формат)
–  Избира се подходящ формат на екрана. Тази 

функция е активна, само ако сте избрали 
 {TV Display – 16:9 Wide Screen}
 (екран на телевизора с ширина 16:9).
 {Superwide} (свръхширок)
- Изберете тази функция,  за да 

визуализирате картина 4:3 от диск 
върху широкоекранен телевизор с 
нелинейно разтягане (центърът на 
екрана се разтяга по-малко, отколкото 
страните).

 {4:3 Pillar Box} ( )
- Изберет е тази функция, за даИзберет е тази функция, за да 

визуализирате картина 4:3 от диск 
върху широкоекранен телевизор без 
разтягане. В двете страни на екрана 
ще се покажат черни ивици.

 {Off} 
- При избиране на тази функция не 

могат да се правят никакви радио-
настройки.

Забележка:
 Характеристиката (широкоекранен 

формат)  ще се  деактивира,  ако 
телевизорът HDMI е бил предварително 
настроен на {480р} или {576р}.
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{ HDMI Video }
- Изберете тази функция, за да подобрите 

допълнително видео-изхода HDMI.
 {480р}
 Прогресивен изход в 480 линии за 

телевизор NTSC. избирането на тази 
функция ще деактивира функцията 
широкоекранен формат.

  
 {5�6р}
- Прогресивен изход в 5�6 линии за 

телевизор NTSC. избирането на тази 
функция ще деактивира функцията 
широкоекранен формат.

 {�20р}
 (Ако е свързан телевизор HDMI). 
- Разширяване на прогресивния изходРазширяване на прогресивния изход 

до �20 линии.
 {1080р}
 (Ако е свързан телевизор HDMI).
- Разширяване на прогресивния изходРазширяване на прогресивния изход 

до 1080 линии.
 
{ HDMI Video }
- Изберете тази функция, за да подобрите 

допълнително  видео-изхода  HDMI 
(продължение).

 {Auto}
 Видео изходът автоматично ще следва 

поддържаната резолюция на екрана.

Страница с настройки по 
предпочитание (подчертаните 
опции са фабрични настройки)

Audio (звук)
- Избира  се  предпочитан  език  при 

възпроизвеждане на DVD.

Subtitle (субтитри)
- Избира се предпочитан език на субтитрите 

при възпроизвеждане на DVD.

Disc menu (меню на диска)
- Избира се предпочитан език на менюто на 

диска при възпроизвеждане на DVD.

Забележка:
 Ако избраният език на менюто на звука, 

субтитрите или диска не съществува 
върху диска, вместо него ще се използва 
фабрично настроеният език.

Parental (родителски контрол)
Функцията забранява гледане на дискове, 
превишаващи зададените им ограничения. 
Тя работи само при DVD с родителско ниво, 
определено за целия диск или само за 
определени сцени.

 1) Използвайте клавишите 
▲▼ ,  за  да изберете 
категория от 1 до 8 и 
натиснете ОК.

 Категориите зависят от 
държавата (1 се счита за 
материал, който е най-малко 
противен, докато 8 е противен 
внай-висока степен).

 2) Използвайте цифровата 
клавиатура(0-9) върху 
устройството за дистанционно 
управление, за да въведете 
шестцифрената си парола.

DVD с категория на защита по-висока от 
избраната вас няма да се възпроизвеждат, 
докато не въведете същата шестцифрена 
парола.

Забележка:
 Някои DVD не са кодирани, въпреки че 

категорията е посочена върху опаковката 
на диска. Забраната не се изпълнява при 
възпроизвеждане на такива дискове. VCD, 
SVCD и CD нямат категория , така че 
родителският контрол не може да се 
изпълнява при тези типове дискове.

РВС
Функцията PBC (Play Back Control – контрол на 
възпроизвеждането) е изпълнима само при VCD/
SVCD дискове. Тя позволява видео-дискове (2.0) 
да се възпроизвеждат интерактивно, следвайки 
менюто на екрана.
 {Off}
-  VCD/SVCD ще пропусне основното меню и 

направо ще започне да възпроизвежда от 
началото.

 {On}
- Основното меню (ако има такова) ще се 

появи на екрана на телевизора веднага след 
като поставите VCD/SVCD.
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MP3/JPEG Nav 
Навигаторът МР3/JPEG може да се настрои, 
само ако дискът е записан с меню. Функцията 
позволява да се изберат различни менюта за 
възпроизвеждане с зер по-лесна навигация .
 {Without Menu} (без меню)(без меню)
-  Възпроизвежда всички файлове, които се 
  съдържат в музикалния (МР3) или филмовия 

диск.
 {With Menu} (с меню)(с меню)
- Възпроизвежда менюто с папки на музикалния 
  (МР3) или филмовия диск.

Password (парола)
Една и съща парола се използва за „родителски 
контрол” и за „заключване” на диска. Въведете 
шестцифрената си парола за възпроизвеждане 
на забранения диск или, когато тя бъде поискана. 
Фабричната парола е „136900”. За да промените 
паролата:
 1) Натиснете OK, за да получите достъп до 

менюто за промяна на паролата.
 2) Използвайте цифровата клавиатура 

(0-9) върху устройството за дистанционно 
управление, за да въведете съществуващата 
шестцифрена парола като {Old Password 
– стара парола}. Когато го правите за първи 
път или сте забравили съществуващата 
парола, въведете „136900”.

 3) Въведете новата шестцифрена парола 
като {New Password – нова парола}.

 4) Отново въведете новата шестцифрена 
парола при {Confirm PWD – потвърдете 
паролата}.

 5) Натиснете OK, за да потвърдите и излезете 
от менюто.

DIVX Subtitle
Избира шрифта, на който са записани субтитрите 
DivX.
 {Standard}
-  Възпроизвежда списък със стандартни 

шрифтове на латиница, които се предлагат 
от DVD уредбата.

 {Others} (други) 
- Възпроизвежда други шрифтове за 

субтитрите.

Default (фабрични настройки)
Функцията дава възможност да се възстановят 
фабричните настройки на всички опции в менюто 
и личните ви настройки с изключение на паролата 
ви за „родителски контрол” и „заключване” 
на диска. Натиснете ОК, за да потвърдите 
възстановяването на фабричните настройки.
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Настройване на  
радиостанции

1 Натискайте бутон SOURCE, докато на екрана 
се появи “TUNER FM”.

2 Натиснете кратко ▲/▼ върху устройството 
за дистанционно управление.

 Y  На екрана ще се изписва “SEARCH” 
(търсене) ,  докато не бъде открита 
радиостанция с достатъчно силен сигнал.

3 Ако е необходимо, повторете стъпка 2, 
докато откриете желаната радиостанция.

4 За фина настройка на приемането на 
станция със слаб сигнал, натискайте кратко 
и много пъти ./>, докато получите 
оптимално приемане.

Полезна информация:
-  Ако радиостанция УКВ излъчва RDS 

(данни за радиостанцията), името й ще 
се визуализира и запамети.

Запаметяване на  
радиостанции

В паметта на системата можете да въведете до 
40 УКВ станции. Има три различни начина за 
програмиране на радиостанциите:
-  Автоматично инсталиране (само при 

първоначална настройка);
- Автоматична настройка;
- Ръчна настройка.

Полезна информация:
-  Системата ще излезе от режима на 

запаметяване, ако до 20 секунди не бъде 
натиснат никакъв бутон.

-  Ако по време на инсталацията не бъде 
засечена валидна честота, на екрана ще 
се изпише “PLEASE CHECK FM ANTENNA” 
(моля, проверете УКВ антената).

Автоматично инсталиране
Тази функция е  изпълнима само при 
първоначално програмиране на радиостанции. 
След като влезете в режим „тунер”, ще ви 
бъде подсказано, че трябва да инсталирате 
радиостанциите. Всички налични станции ще 
бъдат въведени автоматично в паметта с едно 
натискане на бутона.

Екран на DVD уредбата

1 Натискайте бутон SOURCE върху панела 
на уредбата, докато влезете в режим 
“TUNER”.

 Y  На екрана ще се появи “AUTO INSTALL 
PRESS PLAY”.

2 Натиснете и задръжте u(PLAY PAUSE) 
върху панела на уредбата, докато в екрана 
се появи “INSTALL TUNER”.

 Y  Всички налични радиостанции със силен 
сигнал ще бъдат автоматично запаметени.

 Y  След края на инсталацията ще започне 
да се възпроизвежда последната въведена 
в паметта радиостанция.

 

РАбОТА С ТУНЕРА 
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Автоматична настройка на 
радиостанции

Функцията се използва за запаметяване или 
преинсталиране на всички радиостанции.

1 Натискайте бутон SOURCE, докато на 
екрана се появи “TUNER FM”.

2 Натиснете ◄► или използвайте цифровата 
клавиатура (0-9) на устройството за 
дистанционно управление, за да изберете 
преди това въведен номер, откъдето да 
започнете.

3 Натиснете и задръжте PROGRAM, докато в 
екрана се появи “AUTO”.

 Y  Ако при някоя от предишните настройки 
в паметта е била въведена радиостанция, 
тя няма да се запамети под някой от друг 
настроен номер.

 Y   Ако не бъде избран предварително 
настроен номер, автоматичната настройка 
ще започне от (1) и всички ваши предишни 
настройки ще бъдат анулирани.

Ръчна настройка

Използвайте ръчна настройка, за да запаметите 
само любимите си радиостанции.

1 Настройте желана от вас радиостанция 
(виж „Работа с тунера – Настройване на 
радиостанции”).

2 Натиснете PROGRAM.
3 Използвайте клавишите ◄► ,  за да 

изберете предварително настроен номер, 
под който искате да запаметите текущата 
радиостанция.

4 Отново натиснете PROGRAM, за да 
запаметите настройката.

Избиране на запаметена  
радиостанция

1 Използвайте клавишите ◄►, за да изберете 
настроен номер (или използвайте цифровата 
клавиатура на устройството за дистанционно 
управление).

 Y В екрана ще се появи настроения номер, 
следван от радиочестотата.

Изтриване на запаметена  радиостанция

2 В режим “TUNER” използвайте клавишите 
◄► на устройството за дистанционно 
управление, за да изберете запаметена 
радиостанция.

3 Натиснете и задръжте x, докато в екрана 
се появи “PRESET DELETED” (анулирана 
настройка).

 Y Радиостанцията ще продължава да свири, 
но вече е изтрита от списъка с настройки.
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Избиране на съраунд звук

• Натиснете SURR. (съраунд), за да изберете 
MULTI-CHANNEL (многоканален) или STER-
EO.

 Y  Наличието на различни режими на 
съраунд звук, зависи от записа върху 
диска.

 Y  Наличните изходящи режими за 
многоканално възпроизвеждане включват: 
Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS (цифрови 
кино-системи) Surround и Dolby Pro Logic I.

 Y  Стерео излъчванията или записи ще 
произведат някакъв съраунд ефект, когато 
се възпроизвеждат в съраунд режим. Моно-
източниците (едноканален звук) обаче няма 
да произвеждат никакъв звук от съраунд 
високоговорителите.

Полезна информация:
-  Няма да можете да изберете режим на 

съраунд звук, ако менюто за настройка 
на системата е изключено.

Регулиране на нивата на 
ниски и високи честоти
Функциите за регулиране на BASS (ниски честоти) 
и TREBLE (високи честоти) дават възможност да 
настройка на звуковия процесор.

1 Натиснете BASS или TREBLE върху 
устройството за дистанционно управление.

2 В рамките на пет секунди с помощта на VOL 
+- можете да регулирате нивата на ниски 
и високи честоти (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 или 
MAX. 

 Y Ако уредите за регулиране на силата на 
звука не бъдат използвани в рамките на пет 
секунди ще се възстанови нормалния звук.

 

Избиране на цифрови 
звукови ефекти

Изберете предварително запаметен звуков 
ефект, който подхожда на съдържанието на 
диска или оптимизира звука на музикалния стил, 
който слушате.

• Натиснете SOUND (звук), за да изберете 
наличен звуков ефект.

 Когато възпроизвеждате филм или гледате 
телевизия, можете да избирате: CONCERT, 
DRAMA, ACTION или SCI-FI (концерт, драма, 
екшън, научно-фантастичен жанрове).

 Когато възпроизвеждате музикални дискове 
или сте в режим TUNER или AUX/DI, можете 
да избирате: ROCK, DIGITAL, CLASSIC или 
JAZZ (рок, цифров, класически или джаз 
стилове).

Полезна информация:
-  За бемолно звучене изберете CONCERT 

или  CLASSIC.

Регулиране на силата на 
звука

• Натиснете VOL +- върху устройството 
за дистанционно управление, за да 
увеличите или намалите силата на 
звука.

 Y  “VOL MIN” е най-ниската стойност, а 
“VOL MAX” – най-високата.

Временно изключване на звука
• Натиснете MUTE--- върху устройството за 

дистанционно управление.
 Y   Възпроизвеждането ще продължи 

без звук и на екрана се появява надпис 
“MUTE”.

 Y Звука се възстановява чрез ново натискане 
на MUTE--- или увеличаване на силата му.

 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА И СИЛАТА мУ 
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Настройка на таймера за 
изключване

Таймерът за изключване позволява системата 
автоматично да се включва в режим на резерва 
в предварително определен час.

1 Натиснете  и  задръжте  D IM върху 
устройството за дистанционно управление, 
докато в екрана се появи “SLEEP XX” (ХХ = 
15, 30, 45, 60 или OFF).

2 За да изберете следващ час за изключване, 
натиснете отново бутон DIM, докато сте 
в режим на изключване, и изчакайте да 
се появи новата стойност на часа за 
изключване.   

 Y  На екрана ще се появи “SLEEP”, освен 
ако не е избран режим “OFF”.

 Y  Преди системата да се включи в режим 
на резерва на екрана се появява броене в 
обратен ред от 10 секунди.

 “SLEEP 10” Y “SLEEP 9” …Y “SLEEP 1” Y 
“SLEEP”

Анулиране на таймера за изключване
3 Натиснете и задръжте DIM, докато на 

екрана се появи “OFF” или натиснете бутон 
STANDBY ---.

Потъмняване на екрана на 
уредбата

• Във всеки един активен режим натиснете 
DIM върху устройството за дистанционно 
управление, за да изберете желаната 
яркост.

 DIM 1: �0% яркост
 DIM 2: 50% яркост
 DIM 3: 25% яркост
 DIM OFF: нормална яркост

 

Управление на телевизор 
„Филипс” чрез устройство 
за дистанционно 
управление

1 Натиснете бутон SOURCE, докато на екрана 
се появи „ТV”.

2 Натискайте ./> или използвайте 
цифровата клавиатура (0-9), за да изберете 
телевизионен канал.

3 Натискайте TV VOL +/-, за да регулирате 
силата на звука на телевизора.

4 Натиснете и задръжте STANDBY ---, за да 
изключите телевизора.
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УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност 800 W
 Преден ляв/десен 125 W на канал
 Преден централен 125 W на канал
 Заден ляв/десен   85 W на канал
 Заден централен 105 W на канал
 Усилвател на ниски 
 честоти  150 W на канал
Честотен диапазон  20 Hz–6 kHz/-3 dB
Отношение сигнал/шум  > 65 dB (CCIR)
Входяща чувствителност
     - AUX In  1000 mV
     - TV in   500 mV

ТУНЕР
Обхват на настройка FM 8�.5–108 MHz
     (50 kHz)
26 dB чувствителност  
на затихване  FM 20 dB
IRR FM    25 dB
IFRR   FM 60 dB
Отношение сигнал/шум FM 60 dB
AMSR   FM 30 dB
Хармонично изкривяване FM Stereo 3%
Честотна лента  FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Стерео разделяне FM 26 dB (1 kHz)
Стерео праг FM 23.5 dB

дИСК
Тип на лазера  полупроводников
Диаметър на диска  12 см / 8 см
Видео декодиране  MPEG-1 / MPEG-2  

    / MPEG-4 / DivX  
    3.11, 4.х, 5.х и 6.0  
    / XviD

Видео DAC  12 бита / 108 MHz
Система на сигнала PAL / NTSC
Видео формат  4:3 / 16:9
Видео S/N  56 dB (минимум)
Композитен видео изход 1.0 Vp-p, �5 W
Аудио DAC  24 бита / 96 kHz
Честотен диапазон  4 Hz–20 kHz(44.1 kHz)
     4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
     4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PCM   IEC 60958
Dolby Digital  IEC 60958
     IEC 6193�
DTS   IEC 60958
     IEC 6193�
Конвертор SACD D/A РСМ
Гранична честота на SACD 50 kHz

ЦЕНТРАЛНО (ГЛАВНО) УСТРОйСТВО

Захранване   220 – 230 V; 50 Hz
Консумирана мощност 15 W
Консумация в 
режим на резерва   < 0.5 W
Размери   2�3х284х144 мм
(ширина / височина / дълбочина)
Тегло   2.8 кг

УСИЛВАТЕЛ АV НА НИСКА ЧЕСТОТА

Захранване   220 – 230 V; 50 Hz
Консумирана мощност 150 W
Консумация 
в режим на резерва  < 0.5 W
Система    Bass Reflex System
Съпротивление  4 W
Драйвъри за високоговорителите
165 мм (6.5”) басов високоговорител
Честотен обхват  30 Hz – 120 Hz
Размери    300х399х300 мм
(ш / в / д)
Тегло   12 кг

ЛЯВ / дЕСЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ

Система    2-лентови  
    затворени

Съпротивление  6 W
Драйвъри за високоговорителя
 2 х (3” х 3”) плосък конусен 
 + 1 х (1”х4”) лентова пищялка
Честотен обхват  120 Hz + 20 kHz
Размери   106х1220х32 мм
(ш / в / д)
(височината включва стойката)
Тегло   4.�5 кг/всеки
(включително стойка)

СПЕЦИфИКАЦИИ
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ЦЕНТРАЛЕН ПРЕдЕН / ЗАдЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ

Система    2-лентови
     затворени
Съпротивление  6 W
Драйвъри за високоговорителя
 2 х (3” х 3”) плосък конусен 
 + 1 х (1”х4”) лентова пищялка
Честотен обхват  120 Hz + 20 kHz
Размери   49�х139х32 мм
(ш / в / д)
(височината включва стойката)
Тегло   1.5 кг/всеки
(включително основа)

бЕЗЖИЧЕН ПРИЕмАТЕЛЕН бЛОК АV

Захранване   110 – 240 V
     50–60 Hz
Консумирана мощност 60 W
Консумация в 
режим на резерва   < 0.5 W
Размери   242.5х15�х11�.5 мм
(ширина / височина / дълбочина)
Тегло   1.56 кг

РАЗКЛОНИТЕЛЕН бЛОК

Размери   182 х 35 х 62 мм
(ширина / височина / дълбочина)
Тегло   0.2� кг

Спецификацията е предмет на промяна без 
предварително известяване.
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