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Sound can be deceiving. Over time your • 
hearing ‘comfort level’ adapts to higher 
volumes of sound. So after prolonged 
listening, what sounds ‘normal’ can 
actually be loud and harmful to your 
hearing. To guard against this, set your 
volume to a safe level before your hearing 
adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:
Set your volume control at a low setting. • 
Slowly increase the sound until you can • 
hear it comfortably and clearly, without 
distortion.

Listen for reasonable periods of time:
Prolonged exposure to sound, even • 
at normally ‘safe’ levels, can also cause 
hearing loss.
Be sure to use your equipment • 
reasonably and take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines 
when using your headphones.

Listen at reasonable volumes for • 
reasonable periods of time.
Be careful not to adjust the volume as • 
your hearing adapts.
Do not turn up the volume so high that • 
you can’t hear what’s around you.
You should use caution or temporarily • 
discontinue use in potentially hazardous 
situations. Do not use headphones while 
operating a motorized vehicle, cycling, 
skateboarding, etc.; it may create a traffic 
hazard and is illegal in many areas.                

Caution

Use of controls or adjustments or  •
performance of procedures other than herein 
may result in hazardous radiation exposure or 
other unsafe operation.

1 Important
Know these safety symbols

  
 
This ‘bolt of lightning’ indicates uninsulated 
material within your unit may cause an 
electrical shock. For the safety of everyone 
in your household, please do not remove 
product covering. 
The ‘exclamation point’ calls attention to 
features for which you should read the 
enclosed literature closely to prevent 
operating and maintenance problems. 
WARNING: To reduce the risk of fire or 
electric shock, this apparatus should not be 
exposed to rain or moisture and objects filled 
with liquids, such as vases, should not be 
placed on this apparatus. 
CAUTION: To prevent electric shock, match 
wide blade of plug to wide slot, fully insert. 

Hearing safety
Listen at a moderate volume.

Using headphones at a high volume can • 
impair your hearing. This product can 
produce sounds in decibel ranges that 
may cause hearing loss for a normal 
person, even for exposure less than a 
minute. The higher decibel ranges are 
offered for those that may have already 
experienced some hearing loss.
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1 Важно

Символи за безопасност

"Светкавицата" означава, че неизолираните 
материали в уреда могат да причинят токов 
удар. За безопасност на всички в 
домакинството, моля не махайте капаците на 
продукта.
"Удивителният знак" обръща внимание на 
детайли, във връзка с които трябва внимателно 
да прочетете предоставената литература, за 
да се предотвратят проблеми при 
експлоатацията и поддръжката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът 
от пожар или токов удар, този продукт не 
трябва да се излага на дъжд или влага и върху 
него не трябва да се поставят пълни с вода 
предмети като вази.
ВНИМАНИЕ: За да се избегне токов удар, 
широкият щифт на щепсела трябва да влезе 
докрай  в широкия отвор на контакта.

Безопасност за слуха

Слушайте при умерено силен звук.
• Използването на слушалки при силен звук 

може да повреди слуха ви. Този продукт 
може да възпроизвежда звуци при децибели, 
които могат да причинят загуба на слуха у 
нормален човек, дори при излагане, по-
кратко от минута. По-високите децибели се 
предлагат за тези, които може вече да имат 
известна загуба на слуха.

• Звукът може да бъде подлъгващ. С течение 
на времето слухът ви се адаптира към по-
силен звук. Така че след продължително 
слушане, това, което ви звучи "нормално" 
може всъщност да е силно и вредно за 
слуха ви. За да се предпазите от това, 
настройте звука на безопасно ниво преди 
слухът ви да се адаптира и го оставете така.

Установяване на безопасно ниво на звука:
• Намалете звука.
• Бавно увеличете звука, докато го чувате 

комфортно и ясно, без кривене.

Слушайте с разумна продължителност:
• Продължителното излагане на звук, дори 

при обичайно безопасни нива, също може 
да причини загуба на слуха.

• Използвайте вашия уред разумно и си 
правете почивки.

Следвайте следните насоки, когато 
използвате слушалки:
• Слушайте при разумно силен звук и с 

разумна продължителност.
• Не коригирайте звука, когато слухът ви се 

адаптира.
• Не увеличавайте звука до такова ниво, че 

не чувате какво става около вас.
• В потенциално опасни ситуации трябва да 

внимавате или временно да прекратите 
ползването. Не използвайте слушалки, 
докато карате моторно превозно средство, 
велосипед, скейтборд и др.; това може да 
създаде опасност на пътя и на много места е 
незаконно.

Внимание

• Използването на контроли или настройки, както и 
извършването на процедури, различни от тук 
поместените може да доведе до излагане на 
опасно излъчване или друг вид опасност.
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negative consequences for the environmental 
and human health.
                
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. 
We have tried to make the packaging easy to 
separate into three materials: cardboard (box), 
polystyrene foam (buffer) and polyethylene 
(bags, protective foam sheet.) 
Your system consists of materials which can 
be recycled and reused if disassembled by 
a specialized company. Please observe the 
local regulations regarding the disposal of 
packaging materials, exhausted batteries and 
old equipment.
                
This apparatus includes this label:

 
Class II equipment symbol

  
This symbol indicates that the unit has a 
double insulation system.

Others
Any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by 
Philips Consumer Lifestyle may void the user’s 
authority to operate the equipment.                

 
This product complies with the radio 
interference requirements of the European 
Community.

 
Your product is designed and manufactured 
with high quality materials and components, 
which can be recycled and reused. 

  
When this crossed-out wheeled bin symbol 
is attached to a product it means that the 
product is covered by the European Directive 
2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate 
collection system for electrical and electronic 
products.
Please act according to your local rules and 
do not dispose of your old products with your 
normal household waste. Correct disposal of 
your old product helps to prevent potential 
negative consequences for the environment 
and human health.

  
Your product contains batteries covered by 
the European Directive 2006/66/EC, which 
cannot be disposed with normal household 
waste.Please inform yourself about the local 
rules on separate collection of batteries 
because correct disposal helps to prevent 
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Други

Промените или модификациите на това 
устройство, които не са изрично одобрени от 
Philips Consumer Lifestyle могат да анулират 
правото на потребителя да използва уреда.

Този продукт е в съответствие с изискванията 
за радио смущения на Европейския съюз.

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 европейската Директива 
2002/96/ЕО.
Моля, информирайте се относно местната 
система за разделно събиране на 
електрически и електронни продукти.
Моля, спазвайте местните правила и не 
изхвърляйте старите си продукти с 
обикновените битови отпадъци. Правилното 
изхвърляне на вашите стари продукти помага 
за предотвратяване на потенциалните 
негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве.

Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на 
европейската Директива 2006/66/ЕО, които 
не могат да се изхвърлят с обикновените 
битови отпадъци. Моля, информирайте се за 
местните правила за разделно събиране на 
батерии, тъй като правилното изхвърляне на 
батериите помага за предотвратяването на

евентуалните негативни последствия за 
околната среда и човешкото здраве.

Екологична информация
Избегнали сме всички ненужни опаковки. 
Опитали сме се да направим така, че частите 
на опаковката да могат да бъдат лесно 
разделени на три вида материали: картон 
(кутия), полистиренова пяна (буфер) и 
полиетилен (торбички, лист oт защитна пяна).
Вашата система се състои от материали, които 
могат да бъдат рециклирани и използвани 
отново ако се демонтират от специализирана 
фирма. Моля, спазвайте местните наредби за 
изхвърляне на опаковъчни материали, 
изтощени батерии и стари уреди.

Този уред включва следното обозначение:

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
ОТ КЛАС 1

Символ за устройство от Клас II:

Този символ означава, че уредът има двойна 
изолационна система.
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Region Code
You can play DVD discs marked with the 
following region code.

 
Sound effect
                
This player supports the sound output by 
DSC (Digital Sound Effect) and DBB (Dynamic 
Bass Boost). 

What’s in the box
Check and identify the contents of your 
package:

Main unit• 
2 speakers• 
Remote control• 
Audio and video cables (white, red and • 
yellow connectors)
USB cable (100 mm)• 
MP3 link cable (3.5 mm plug)• 
Power cord• 
User manual• 
Quick start guide• 

                
To fully enjoy the features, you need the 
following cables. 

Component video cables • 
Contact local retailers to purchase these 
additional cables. 

2 Congratulations
Congratulations on your purchase, and 
welcome to Philips! To fully benefit from the 
support that Philips offers, register your product 
at www.philips.com/welcome.
                
If you contact Philips, you will be asked for the 
model and serial number of this product. The 
model number and serial number are on the 
back of the main unit. Write the numbers here: 
Model No. __________________________
Serial No. ___________________________
                

Feature introduction
This player can 

play videos, audios, and display pictures • 
from discs and USB storage devices                

For the details of supported media, refer to 
“Specifications”. 
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2 Поздравления
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.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за 
номера на модела и серийния номер на този 
продукт. Номерът на модела и серийният 
номер се намират на гърба на основния уред. 
Запишете номерата тук:
Модел № ___________________________
Сериен № ___________________________

Представяне на функциите

Този плейър може
• да възпроизвежда видео, аудио и да 

показва снимки от дискове и USB памет
За подробности относно поддържаните 
носители вижте "Спецификации".

Какво има в кутията

Вашият пакет съдържа:

• Основен уред
• 2 високоговорителя
• Дистанционно управление
• Аудио и видео кабели (бели, червени и 

жълти конектори)
• USB кабел (100 mm)
• Кабел за свързване на MP3 плейър (3.5 mm 

жак)
• Захранващ кабел
• Ръководство на потребителя
• Ръководство за бърз старт

За да се възползвате пълноценно от 
функциите, са ви необходими следните кабели:

• Компонентни видео кабели

За закупуване на тези допълнителни кабели се 
обърнете към местните търговци.

Регионален код
Можете да пускате DVD дискове, маркирани 
със следния регионален код:

Регионален DVD код Страни

 Европа

Звуков ефект
Този плейър поддържа звуковите ефекти DSC 
(цифров звуков ефект) и DBB (динамично 
усилване на басите).
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h MP3 LINK
Connect an MP3 link cable (3.5 mm • 
plug). 

i 
Socket for headphones. • 

j 
Start, pause or resume the play. • 

k /
Skip to the previous or next title, • 
chapter, track, or file.
Search fast backward or forward. • 

l 
Stop the play.• 

Overview of the main unit

 
a 

Eject or close the disc compartment. • 

b IR sensor

c VFD display

d Disc compartment 

e VOLUME
Increase/decrease the volume level. • 

f Pull to open

g 
Connect a USB storage device. • 

a

d

e

f

g

b

c

o

m

n

l

k

j

i
h
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Преглед на основния уред

• Отваряне/затваряне на отделението за диск

IR сензор

VFD дисплей

Отделение за диск

VOLUME
• Увеличаване/намаляване на звука

Отваряне с издърпване

• За свързване на USB памет

MP3 LINK
• За свързване на кабел за MP3 плейър 

(3.5 mm жак)

• Букса за слушалки

• Старт, пауза или продължаване на възпр.

• Преминаване към предишното/следващото 
заглавие, глава, песен или файл

• Търсене с превъртане назад/напред

• Спиране на възпроизвеждането
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3 Before use
Place the player

Note

Place this player on a flat, hard, and stable  •
surface. 
Never place this player in an enclosed cabinet,  •
nor on any other electrical equipment. 
Keep this player away from direct sunlight,  •
naked flames, or heat. 
Do not block any ventilation openings.  •
Apparatus shall not be exposed to dripping or  •
splashing. 
Do not place any sources of danger on the  •
player (for example, liquid filled objects, lighted 
candles). 
Install this player near the AC outlet where the  •
AC power plug can be easily reached.
To avoid magnetic interference or unwanted  •
noise, never place the main unit and speakers 
too close to any radiation devices.

  
1 Place the player near to the TV.
2 Place the left and right speakers at equal 

distance from the TV and at an angle 
of approximately 45 degrees from the 
listening position. 

m SOURCE
Select a media source (disc, USB • 
storage device, FM tuner, or external 
device connected through MP3 link 
cable). 

n DBB
Enable or disable the DBB (Dynamic • 
Bass Boost) feature. 

o 
Turn on or off the unit.• 
Switch to standby mode. • 

EN8 БГ

Забележка

Поставяне на плейъра

3 Преди употребаSOURCE
• Избор на мултимедиен източник (диск, USB 

памет, FM тунер или външно устройство, 
свързано чрез кабел за MP3 плейър)

DBB
• Активиране/деактивиране на DBB 

(динамично усилване на басите)

• Включване/изключване на уреда
• Превключване в режим на готовност

• Поставете плейъра на равна, твърда и стабилна 
повърхност.

• Никога не поставяйте плейъра в затворен шкаф 
или върху други електрически уреди.

• Дръжте плейъра далеч от пряка слънчева светлина, 
открит пламът или топлина.

• Не блокирайте вентилационните отвори.
• Уредът не трябва да се излага на капки или пръски.
• Не поставяйте върху уреда източници на опасност 

(например пълни с течност предмети или запалени 
свещи).

• Поставете плейъра в близост до контакт, където 
щепселът е лесно достъпен.

• За да се избегнат магнитни смущения или нежелан 
шум, никога не поставяйте основния уред и 
високоговорителите твърде близо до излъчващи 
устройства.

1 Поставете плейъра в близост до телевизора.

2 Поставете левия и десния високоговорител 
на равно разстояние от телевизора и под 
ъгъл около 45° от мястото за слушане.
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4 Connect
Connect speakers

Note

For the best sound quality, use the supplied  •
speakers only.
Connect speakers with the same or  •
higher impedance only. Refer to “Product 
information” > “Specifications” for details. 

  
Install/replace the battery of 
remote control

Note

Risk of explosion! Keep batteries away from  •
heat, sunshine or fire. Never discard batteries 
in fire.
Remove the battery if the remote control is  •
not to be used for an extended period of time.

  
1 Pull out the battery tray.
2 Insert one lithium CR2025 battery with 

correct polarity (+/-) as indicated.
3 Push and close the battery tray.

1

2

3
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Забележка

Забележка

Поставяне/смяна на 
батерията на 
дистанционното управление

• Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от 
топлина, слънчева светлина или огън. Никога не 
изхвърляйте батериите в огън.

• Ако няма да използвате дистанционното 
управление дълго време, извадете батерията.

4 Свързване

Свързване на 
високоговорителите

• За най-добро качество на звука използвайте само  
включените в комплекта високоговорители.

• Свързвайте само високоговорители със същия или 
по-висок импеданс. За подробности вижте 
"Информация за продукта" > "Спецификации".

1 Извадете поставката за батерията.

2 Поставете една литиева батерия CR2025 с 
правилна ориентация на полюсите (+/–), 
както е посочено.

3 Натиснете и затворете поставката за 
батерията.
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Connect a USB storage device

Note

For the best data transmission, use the  •
supplied USB cable only. 

1 Connect the supplied USB cable to: 
the •  jack on the main unit. 
the plug of your USB storage device. • 

Connect power

Note

Where the MAINS plug or an appliance  •
coupler is used as the disconnect device, 
the disconnect device shall remain readily 
operable.
Risk of product damage! Make sure that the  •
power supply voltage corresponds to the 
voltage printed on the back of the main unit.
Before you connect the AC power cord,  •
make sure that you have complete all other 
connections. 
Protect the power cord from being walked on  •
or pinched, particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the points where they exit 
from the apparatus. 
Unplug this apparatus during lightning storms  •
or when unused for long periods of time. 

 

Connect TV
Connect the audio and video cables to 
the output sockets on the player and the 
corresponding input sockets on your TV.
Select the best video connection that your TV 
supports. 

Option 1: Connect through a 
composite video cable

 
Option 2: Connect through 
component video cables

  
Connect a progressive scan TV through 
component video cables for higher quality 
video.

VIDEO R L 

L R 

Pr/CrY Pb/Cb 
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Забележка

Забележка

Свързване на телевизор

Свържете аудио и видео кабелите към 
изходните букси на плейъра и съответните 
входни букси на телевизора. Изберете най-
добрата видео връзка, поддържана от 
телевизора.

Свързване на USB памет

Свързване на захранването

• Когато захранващият щепсел се използва за 
изключващо устройство, той трябва да бъде лесно 
достъпен.

• Риск от повреждане на продукта! Уверете се, че 
захранващото напрежение отговаря на 
посоченото на гърба на основния уред.

• Преди да свържете захранващия кабел се 
уверете, че сте направили всички останали 
връзки.

• Пазете захранващия кабел от настъпване или 
прищипване, особено при контакта и мястото, 
където излиза от уреда.

• Изключвайте уреда от контакта по време на 
гръмотевични бури или когато не се използва 
дълго време.

Опция 1: Свързване чрез 
комбиниран видео кабел

Опция 2: Свързване чрез 
компонентни видео кабели

Ако телевизорът е с прогресивно сканиране, 
свържете го чрез компонентни видео кабели за 
по-добро качество на видеото.

• За най-добър пренос на данни използвайте само 
предоставения USB кабел.

1 Свържете предоставения USB кабел към:

•  буксата на основния уред

• вашата USB памет
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Find the correct video input 
channel
1 Turn on the player.
2 Press DISC to select the disc source.

Turn on the TV and switch to the • 
correct video-in channel. 

Note

See the user manual of your TV for how to  •
switch between video-in channels.

Select the correct TV system
This player is compatible with both NTSC 
and PAL. If the picture is abnormally displayed 
with the default setting, select a TV system that 
matches your TV. (Refer to “Setup” > “System 
setup” > [TV SYSTEM] for details) 

Select a language for on-
screen display
English and Russian are the default language 
options for this setting. (See “Setup” > 
“Language setup” > [OSD LANGUAGE] for 
details) 

5 Get started
Turn on
1 Press .

The player switches to the last selected  »
source.

Note

If no source is played within 15 minutes, the  •
player switches to standby mode.
If no operation is performed within 15 minutes  •
in standby mode, the player switches to Eco-
power standby mode. 
Press  •  to switch the player to standby mode. 

Set the clock
The player uses the 24-hour time format. 
1 In standby mode, press and hold 

DISPLAY/CLOCK for 2 seconds. 
The hour digits blink. »

2 Press /  to set the hour. 
3 Press DISPLAY/CLOCK again. 

The minute digits blink. »

4 Press /  to set the minute. 
5 Press DISPLAY/CLOCK to confirm the 

setup.
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5 Първи стъпки

Включване

1 Натиснете 1.
↳ Плейърът се включва на последно 

избрания източник.

Настройка на часовника
Плейърът използва 24-часов формат на часа.
1 В режим на готовност натиснете и задръжте 

DISPLAY/CLOCK за 2 секунди.
↳ Цифрите на часа мигат.

2 Натиснете ?b/B? за да настроите часа.
3 Отново натиснете DISPLAY/CLOCK.
↳ Цифрите на минутите мигат.

4 Натиснете ?b/B? за да настроите минутите.
5 Натиснете DISPLAY/CLOCK за да 

потвърдите настройката.

Намиране на правилния
входен видео канал
1 Включете плейъра.
2 Натиснете DISC за да изберете източник 

диск.
• Включете телевизора и превключете на 
правилния входен видео канал.

Избор на правилната TV 
система
Този плейър е съвместим както с NTSC, така и 
с PAL. Ако картината не се вижда както трябва 
при настройката по подразбиране, изберете 
TV система, която съответства на телевизора. 
(За подробности вижте "Настройки" > 
"Системни настройки" > [TV SYSTEM])

Избор на език за дисплея

За тази настройка, езиковите опции по 
подразбиране са английски и руски. (За 
подробности вижте "Настройки" > "Езикови 
настройки" > [OSD LANGUAGE])

• Ако до 15 минути не бъде пуснат източник, 
плейърът преминава в режим на готовност.

• Ако до 15 минути в режим на готовност не бъде 
извършена операция, плейърът преминава в 
екологичен режим на готовност.

• Натиснете 1 за да превключите плейъра в режим 
на готовност.

• За превключване между различните входни видео 
канали вижте ръководството на телевизора.
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Play recored files
You can play DivX/MP3/WMA/JPEG files that 
are copied onto a CD-R/RW, recordable DVD, 
or USB storage device. 

Note

You can only play DivX videos that are rented  •
or purchased with DivX® registration code of 
this player. (See “Setup” > “Language setup” > 
[DIVX[R] VOD])
Subtitle files with the following file extensions  •
(.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) are supported but not 
displayed in the file list.
The subtitle filename has to be the same  •
as the filename of the DivX video (the file 
extension excluded).
The DivX video file and the subtitle files must  •
be saved under the same directory. 

1 Select a source.
For a USB storage device, press • USB.
For a disc, press • DISC. 

2 Insert the USB storage device or disc. 
The player starts playing automatically.  »
The play interface is displayed.  »

  
On the top: the name of current file and • 
the name of current folder 
On the left: the folder list • 
On the right: the file list • 
At the bottom: the category icons • 
•  for music 
•  for photos 
•  for videos 

[C : ]   000001.MP3

01.C:

02.MP3

03.WMA

01.000001

02.000002

03.000003

04.000004

05.000005

06.000006

07.000007

08.000008

09.000009

6 Play

Caution

Risk of damage to the player! During play,  •
never move the unit.
Never put any object other than a disc into the  •
disc compartment. 
Never look at the laser beam inside the player. •
Never play discs with accessories such as disc  •
stabilizer rings or disc treatment sheets. 

When “[INVALID KEY]” is displayed after 
an operation, it indicates that this operation 
is unavailable for the current media or at the 
current time. 

Basic operation
The listed operations are applicable for all 
supported media. 

Play a disc

1 Press DISC to select the disc source.
2 Press  to eject the disc tray. 
3 Place a disc onto the disc tray with the 

printed side upward, and then press . 
4 The player starts playing automatically. 

To start the play manually, press • .
To play a DVD that has a rating • 
level higher than your setting, enter 
the 4-digit password first. (Refer 
to “Setup” > “System setup” > 
[PASSWORD] and [RATING])

EN12 БГ
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6 Възпроизвеждане

• Риск от повреда на продукта! Никога не местете 
уреда по време на възпроизвеждане.

• Никога не поставяйте в отделението за дискове 
други предмети, освен дискове.

• Никога не гледайте срещу лазерния лъч в уреда.
• Никога не пускайте дискове с добавки като 
стабилизиращи пръстени или лепенки. 

Основни функции

Изброените операции са приложими за всички 
поддържани носители.

Пускане на диск
1 Натиснете DISC за да изберете източник 

диск.
2 Натиснете Z за да извадите поставката за 

диск.
3 Поставете в поставката диск с надписите 

нагоре, след което натиснете Z.
4 Плейърът започва възпроизвеждането 

автоматично.
• За да стартирате възпроизвеждането 
ръчно, натиснете u.

• За да пуснете DVD, което има по-висока 
възрастова класификация от настройката 
ви, първо въведете 4-цифрената парола. 
(Вижте "Настройки" > "Системни 
настройки" > [PASSWORD] и [RATING])

Пускане на записани 
файлове
Можете да пускате DivX/MP3/WMA/JPEG 
файлове, които са записани на CD-R/RW, 
DVD-R или USB памет.

Когато след някоя операция, на дисплея се 
появи “[INVALID KEY]”, това означава, че 
операцията не е налична за настоящия 
носител или в дадения момент.

• Можете да пускате само DivX видео файлове, 
които са наети или закупени с регистрационния 
DivX® код на този плейър. (Вижте "Настройки" > 
"Езикови настройки" > [DIVX[R] VOD])

• Поддържат се файлове за субтитри със следните 
разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се 
появяват в списъка с файловете.

• Името на файла със субтитрите трябва да е със 
същото име като името на DivX видео файла (без 
разширението).

• DivX видео файлът и файлът със субтитрите трябва 
да са записани в една и съща директория.

1 Изберете източник.
• За USB памет натиснете USB.
• За диск натиснете DISC.

2 Вкарайте USB паметта или диска.
↳ Плейърът започва възпроизвеждането 

автоматично.
↳ На дисплея се появява интерфейсът за 

възпроизвеждане.

• Отгоре: име на текущия файл и име на 
текущата папка

• Отляво: списък на папките
• Отдясно: списък на файловете
• Отдолу: икони на категориите

•  за музика
•  за снимки
•  за видео

Функция Действие

Стоп Натиснете x

Пауза или продължаване Натиснете u

Към предишното/следващото Натиснете ?b/B?

заглавие, глава, песен или файл
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Play slideshow and music 
simultaneously

Note

Make sure that the USB storage device or the  •
disc contains both WMA/MP3 files and JPEG 
photos. 
See “Setup” > “System setup” for slideshow  •
settings. 

1 Play a WMA/MP3 file.
2 Access the photo category. 
3 Access a photo folder. 
4 Select a photo file.
5 Press OK to start the slideshow. 

The slideshow stops after all photos • 
are displayed for one time. 
To stop the slideshow, press • . 

Note

This player can only display digital camera  •
pictures with JPEG-EXIF format, which is 
widely used in digital cameras. It cannot display 
Motion JPEG, nor pictures in formats other 
than JPEG. Sound clips associated with pictures 
cannot be displayed either.
If the JPEG photo is not recorded with an  •
“exif ” type file, it is displayed as a “blue 
mountain” thumbnail picture.

Access a category
1 Press  (or ) repeatedly until a 

category icon is highlighted. 
If there is no file under a certain • 
category, the category icon can not 
be highlighted. 

2 Press  (or ) to highlight the 
selected category icon. 

3 Press OK to confirm.
The folders that contain the files of this  »
category are listed. 

Access a folder
1 Press  repeatedly until a folder name is 

highlighted. 
2 Press /  to highlight the selected folder 

name. 
3 Press OK to confirm.

The files of the selected category in  »
the folder are listed. 

Play a file
1 Access the selected folder.
2 Press  to highlight a file name. 
3 Press /  to highlight the selected file 

name. 
4 Press OK to confirm. 

The selected file starts playing.  »
The player stops playing automatically  »
at the end of the last file of same 
category. 
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Влизане в категория
1 Натиснете неколкократно bb (или BB), 

докато се маркира икона на категория.

• Ако в някоя категория няма файл, иконата 
на категорията не може да се маркира.

2 Натиснете BB (или bb), за да маркирате 
иконата на избраната категория.

3 Натиснете OK за да потвърдите.

↳ Появява се списък с папките, които 
съдържат файловете от тази категория.

Влизане в папка
1 Натиснете неколкократно bb, докато се 

маркира име на папка.

2 Натиснете ▲/▼ за да маркирате името на 

избраната папка.

3 Натиснете OK за да потвърдите.

↳ Появява се списък с файловете от 
избраната категория.

Пускане на файл
1 Влезте в избраната папка.
2 Натиснете BB за да маркирате име на 

файл.
3 Натиснете ▲/▼ за да маркирате името на 

избрания файл.
4 Натиснете OK за да потвърдите.
↳ Започва възпроизвеждането на избрания 

файл.
↳ Плейърът спира възпроизвеждането 

автоматично в края на последния файл 
от същата категория.

Едновременно възпроизвеждане на 
слайдшоу и музика

• Уверете се, че USB паметта или дискът съдържа 
както WMA/MP3 файлове, така и JPEG снимки.

• За слайдшоу настройките вижте "Настройки" > 
"Системни настройки".

1 Пуснете WMA/MP3 файл.

2 Влезте в категория снимки.

3 Влезте в папка със снимки.

4 Изберете снимка.

5 Натиснете OK за старт на слайдшоуто.

• Слайдшоуто спира след като всички 
снимки са били показани по веднъж.

• За да спрете слайдшоуто натиснете x.

• Този плейър може да показва само снимки от 
цифрови фотоапарати във формат JPEG-EXIF, 
който обикновено се използва при повечето 
цифрови фотоапарати. Той не може да показва 
Motion JPEG или снимки във формат, различен от 
JPEG, нито свързани със снимките аудио клипове.

• Ако JPEG снимката не е записана с 'exif' файл, тя 
се показва на дисплея като миниатюрна снимка 
на синя планина.
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Контролиране на възпроизвеждането

Следвайте инструкциите за да контролирате възпроизвеждането.

Носител Функция
Връщане към менюто на диска

Активиране/деактивиране на 
функцията PBC (контрол на 
възпроизвеждането)

Избор на език или канал за звука

Избор на език за субтитрите

Избор на ъгъл на камерата

Избор на режим на възпроизвеждане 
(с повтаряне или разбъркване)

Повтаряне на конкретен участък от 
глава или песен

Показване на информация за 
възпроизвеждането

Увеличаване или намаляване

Забавяне на възпроизвеждането

Търсене с превъртане назад или 
напред

Преглед на снимките

Завъртане на снимка

Действие
Натиснете неколкократно DISC MENU.

Натиснете неколкократно DISC MENU.
• Активирайте PBC за да се появи PBC 

менюто, след което използвайте бутоните с 
цифри за да въведете избора си.

Натиснете неколкократно AUDIO.

Натиснете неколкократно SUBTITLE.

Натиснете неколкократно ANGLE.

Натиснете неколкократно MODE.

1 Натиснете REPEAT A-B за да изберете 
начална точка.

2 Отново натиснете REPEAT A-B за да 
изберете крайна точка.
↳ Избраният участък се повтаря.
• За да възобновите нормалното 
възпроизвеждане, натиснете REPEAT A-B 
докато на дисплея се появи [REP OFF].

Натиснете DISPLAY.

Натиснете неколкократно ZOOM.
• За придвижване в увеличено изображение 

натиснете ▲/▼/bb/BB.

Натиснете неколкократно ▼ за да изберете 
скорост на възпроизвеждане.

Натиснете и задръжте bb/BB за 2 секунди, за 
да изберете скорост.

Натиснете ▲/▼ за да маркирате име на файл в 
списъка с файлове.

Натиснете ▲/▼/bb/BB.



15

7 Other features
Listen to FM radio

Note

A maximum of 10 radio stations can be stored.  •
Fully extend the FM antenna for better  •
reception. 

Program radio stations automatically
1 Press TUNER. 
2 Press and hold ANGLE/PROG for 2 

seconds. 
 » A U T O  blinks. 

Available stations are programmed. »
The first programmed radio station is  »
broadcast automatically. 

Program radio stations manually
1 Press TUNER. 
2 Press  /  repeatedly to tune to a 

radio station. 
3 Press ANGLE/PROG. 

The sequence number blinks with the  »
current frequency displayed. 

4 Press /  to allocate a sequence number 
from 01 to 10 to this radio station. 

5 Press ANGLE/PROG to confirm. 
The sequence number and the current  »
frequency are displayed. 

6 Repeat steps 2-5 to program more 
stations.

Note

To overwrite a programmed station, store  •
another station with its sequence number. 

Search by time or title/
chapter/track number
1 During play, press GOTO. 
2 Press  /  to highlight the title 

number, chapter number, track number, 
or time field. 

3 Use the numeric buttons to enter the 
number or time digits.

4 Press OK to confirm. 
 » [GOTO] is displayed.

Play starts automatically.  »

Adjust sound
You can adjust the volume level and select 
sound effects. 
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Търсене по време или номер
на заглавие/глава/песен
1 По време на възпроизвеждане натиснете 

GOTO.
2 Натиснете bb/BB за да маркирате номера 

на заглавието, главата, песента или 
времевото поле.

3 Използвайте бутоните с цифри за да 
въведете номера или цифрите на времето.

4 Натиснете OK за да потвърдите.

↳ На дисплея се появява [GOTO].

↳ Възпроизвеждането започва 
автоматично.

Регулиране на звука

Можете да регулирате нивото на звука и да 
избирате звукови ефекти.

7 Други функции

Слушане на FM радио

• Могат да се запаметяват максимум 10 радио 
станции.

• За по-добър сигнал разпънете докрай FM антената.

Функция

Увеличаване/
намаляване на звука

Избор на звуков ефект 
(POP, ROCK, JAZZ или 
CLASSIC)
Активиране/
деактивиране на 
функцията DBB

Спиране/пускане на 
високоговорителите

Действие
Натиснете +VOL–; 
завъртете VOLUME 
надясно или наляво

Натиснете 
неколкократно DISC

Натиснете DBB

Натиснете MUTE

Автоматично програмиране на радио 
станции
1 Натиснете TUNER.
2 Натиснете и задръжте ANGLE/PROG за 2 

секунди.
↳ AUTO мига.
↳ Програмират се наличните радио 

станции.
↳ Първата програмирана радио станция се 

излъчва автоматично.

Ръчно програмиране на радио 
станции
1 Натиснете TUNER.
2 Натиснете неколкократно bb/BB за да 

настроите някоя радио станция.
3 Натиснете ANGLE/PROG.

↳ Поредният номер мига, като на дисплея 
се вижда текущата честота.

4 Натиснете ?b/B? за да зададете за радио 
станцията пореден номер от 01 до 10.

5 Натиснете ANGLE/PROG за да потвърдите.

↳ На дисплея се появява поредният номер 
и текущата честота.

6 Повторете стъпки 2-5 за да програмирате 
още станции.

• За да изтриете програмирана станция, запазете 
друга станция със същия пореден номер.
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4 Press SLEEP/TIMER again.
The minute digits blink.  »

5 Press /  to set the minute. 
6 Press SLEEP/TIMER to confirm the time 

for auto power on. 
 »  blinks.

If you want to set the power-off time,  »
press /  to select O F F  T I M E (time for 
auto power off), and then repeat steps 
2-6.

7 Press /  to select S O U R C E . 
8 Press SLEEP/TIMER. 
9 Press /  to select a media source 

(DISC, USB, or FM). 
For the tuner source, you still • 
need to press /  to select a 
programmed radio station. 

10 Press OK. 
The clock time is displayed.  »

11 Press SLEEP/TIMER to activate the timer. 
 »  is displayed. 

The player turns on/off at the set time.  »
To deactivate the timer, press • SLEEP/
TIMER again. 

Use the sleep timer
The player can also turn off automatically 
after a preset period (10-90 minutes with an 
interval of 10 minutes).
1 During play, press SLEEP/TIMER 

repeatedly to select a period. 
 » S L E E P  is displayed. 

2 To deactivate the sleep timer, press 
SLEEP/TIMER repeatedly until S L E E P  O F F  
is displayed. 

Tune to a programmed radio station
1 Press TUNER. 
2 Press /  (or / ) repeatedly to select 

a programmed radio station. 

Play audio from an external 
device
You can use this player to play audio from an 
external device.
1 Connect the MP3 link cable to 

the • MP3 LINK jack of this player
the audio output jack (usually • 
headphone jack) of the external 
device.

2 Press MP3-LINK. 
3 Play the external device (see the user 

manual of this device for details). 

Listen through headphone
Plug a headphone into the  socket.

Turn on/off automatically
You can set a time for automatic power on and 
off. 

Note

Make sure that you have set the clock before  •
this setup. 

1 In standby mode, press and hold SLEEP/
TIMER. 

 »  (time for auto power on) 
blinks.

2 Press SLEEP/TIMER.
The hour digits blink. »

3 Press /  to set the hour. 
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Пускане на звука от външно 
устройство
Можете да използвате този плейър за пускане 
на звук от външно устройство.

1 Свържете кабела за MP3 плейър към

• MP3 LINK буксата на този плейър

• изходната аудио букса (обикновено букса 
за слушалки) на външното устройство.

2 Натиснете MP3-LINK.

3 Пуснете външното устройство (за 
подробности вижте ръководството на 
устройството).

Слушане от слушалки
Включете слушалки в буксата .

Автоматично вкл/изкл

Можете да зададете час за автоматично 
включване и изключване.

Пускане на програмирана радио 
станция
1 Натиснете TUNER.
2 Натиснете неколкократно ?b/B? (или ▲/▼) 

за да изберете програмирана радио 
станция.

• Преди тази настройка се уверете, че сте 
настроили часовника.

1 В режим на готовност натиснете и задръжте 
SLEEP/TIMER.

↳ Мига ON TIME (час за автоматично 
включване).

2 Натиснете SLEEP/TIMER.

↳ Мигат цифрите на часа.

3 Натиснете ?b/B? за да настроите часа.

4 Отново натиснете SLEEP/TIMER.
↳ Мигат цифрите на минутите.

5 Натиснете ?b/B? за да настроите минутите.
6 Натиснете SLEEP/TIMER за да потвърдите 

часа за автоматично включване.

↳ Мига ON TIME.

↳ Ако искате да настроите час за 
автоматично изключване, натиснете ?b/

B? за да изберете OFF TIME (час за 
автоматично изключване), след което 
повторете стъпки 2-6.

7 Натиснете ?b/B? за да изберете източник.
8 Натиснете SLEEP/TIMER.
9 Натиснете ?b/B? за да изберете 

мултимедиен източник (DISC, USB или FM).
• За източник тунер трябва също да 
натиснете ?b/B? за да изберете 
програмирана радио станция.

10 Натиснете ОК.
↳ На дисплея се появява часа.

11 Натиснете SLEEP/TIMER за да активирате 
таймера.

↳ На дисплея се появява .
↳ Плейърът се включва/изключва в 

зададения час.
• За да деактивирате таймера, отново 

натиснете SLEEP/TIMER.

Използване на таймера за сън
Плейърът може също да се изключва 
автоматично след предварително зададен 
период (10-90 минути при интервал от 10 
минути).

1 По време на възпроизвеждане натиснете 
неколкократно SLEEP/TIMER за да изберете 
период.

↳ На дисплея се появява SLEEP.

2 За да деактивирате таймера за сън 
натиснете неколкократно SLEEP/TIMER, 
докато на дисплея се появи SLEEP OFF.
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System setup
[SCREEN SAVER]
Protect the TV screen from damage due to 
over exposure to static image. 
• [ON] - Enable the screen saver.
• [OFF] - Disable the screen saver.                 

[PICTURE MUSIC]
The player can play a slideshow and music 
simultaneously. 
• [ON] - Enable this feature. 
• [OFF] - Disable this feature.                 

[SLIDE TIME]
Set the time interval (15 seconds, 30 seconds, 
or 45 seconds) between two slides.                 

[SLIDE EFFECT]
Select an effect for slide display.                 
[PASSWORD]
Set a password to restrict the play of rated 
discs to children. The default password is 
“0000”. You can change the 4-digit password. 
1 Press SETUP. 
2 Select [SYSTEM SETUP] > 

[PASSWORD], and then press OK. 
3 Enter the current password with the 

numeric keys (0-9), and then press OK. 
If you forget the password, enter • 
“0000”. 

4 Enter the new password. 
5 Press OK to confirm. 
                
[RATING]
Select a rating level to restrict the play of discs 
that are not suitable for children. To play a 
disc that has the rating level higher than your 
setting, you must enter the 4-digit password. 
These discs must be recorded with rating 
levels.                
[DEFAULT]
Reset all settings to factory default, except for 
the settings of [PASSWORD] and [RATING]. 
                

8 Setup
Interface for setup menu
After you press SETUP, the interface for setup 
menu is displayed as follows. 

  
On the top: Icons for main menus 
•  for [SYSTEM SETUP] menu 
•  for [LANGUAGE SETUP] menu 
•  for [AUDIO SETUP] menu
•  for [VIDEO SETUP] menu
In the middle: Name of the current main menu
On the left: Items under the current menu 
On the right: Setting options 

Change a setting

Note

If a menu item or setting option is grayed out,  •
it means that the setting cannot be changed at 
the current state. 

1 Press SETUP. 
To access another main menu, press • 

 /  to select its icon. 
2 Press  to select a menu item. 
3 Press OK. 

If a dialog box is displayed, follow the • 
instructions to operate. 

4 Press  to select your setting option. 
5 Press OK to confirm. 

To exit the menu, press • SETUP. 

SYSTEM SETUP

SCREEN SAVER
PICTURE MUSIC
SLIDE TIME
SLIDE EFFECT
PASSWORD
RATING
DEFAULT 
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8 Настройки

Интерфейс на менюто с 
настройките
След като натиснете SETUP, на дисплея се 
появява следният интерфейс на менюто за 
настройки.

Промяна на настройка

Системни настройки
[SCREEN SAVER]
Защита на екрана на телевизора от повреда 
поради прекалено дълго излагане на 
неподвижен образ.
• [ON] – активиране на скрийнсейвъра
• [OFF] – деактивиране на скрийнсейвъра
[PICTURE MUSIC]
Плейърът може да възпроизвежда слайдшоу и 
музика едновременно.
• [ON] – активиране на функцията
• [OFF] – деактивиране на функцията
[SLIDE TIME]
Определяне на времевия интервал (15 
секунди, 30 секунди или 45 секунди) между 
две снимки.
[SLIDE EFFECT]
Избор на ефект за показването на снимките.
[PASSWORD]
Задаване на парола, за да не могат деца да 
гледат дискове с възрастово ограничение. 
Фабричната парола е "0000". Можете да 
промените 4-цифрената парола.
1 Натиснете SETUP.
2 Изберете [SYSTEM SETUP] > [PASSWORD], 

след което натиснете [OK].
3 Въведете текущата парола чрез бутоните с 

цифри (0-9), след което натиснете [OK].
• Ако забравите паролата, въведете 

"0000".
4 Въведете новата парола.
5 Натиснете OK за да потвърдите.
[RATING]
Изберете ниво на възрастово ограничение, за 
да ограничите възпроизвеждането на дискове, 
които не са подходящи за деца. За да пуснете 
диск с по-висока възрастова класификация от 
настройката ви, първо трябва да въведете 4-
цифрената парола. Тези дискове трябва да са 
записани с възрастова класификация.
[DEFAULT]
Връщане на всички настройки към фабричните 
им стойности, освен настройката за 
[PASSWORD] и [RATING].

Отгоре: икони за главните менюта
•  за менюто [SYSTEM SETUP] (системни 

настройки)
•  за менюто [LANGUAGE SETUP] (езикови 

настройки)
•  за менюто [AUDIO SETUP] (звукови 

настройки)
•  за менюто [VIDEO SETUP] (видео 

настройки)
В средата: име на текущото главно меню
Отляво: елементи на текущото меню
Отдясно: опции на настройката

• Ако някой елемент на менюто или опция на 
настройката е в сиво, това означава, че 
настройката не може да се променя в текущото 
състояние.

1 Натиснете SETUP.
• За да влезете в друго главно меню, 
натиснете bb/BB за да изберете иконата 
му.

2 Натиснете ▲/▼ за да изберете елемент на 
менюто.

3 Натиснете OK.
• Ако се появи диалогов прозорец, 
следвайте инструкциите за да продължите.

4 Натиснете ▲/▼ за да изберете желаната 
опция на настройката.

5 Натиснете OK за да потвърдите.
• За да излезете от менюто натиснете SETUP.
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Video setup
[TV SYSTEM]
Select a TV system that matches your TV. 
                
[TV TYPE]
Select a display ratio that matches your TV 
screen. 
                

Language setup
[OSD LANGUAGE]
Select a language for on-screen-display 
messages. 
                
[MENU LANG]
Select a language for disc menu. 
                
[DIVX SUBTITLE]
Select a character set that supports the 
subtitle of your DivX video. 
                
[DIVX[R] VOD]
Display the DivX® registration code (behind 
[REGISTER CODE]).

Note

Go to www.divx.com/vod for how to register  •
your player and rent or purchase DivX videos. 
DivX videos rented or purchased with this  •
registration code can be played only on this 
player.

                

Audio setup
[DOWNMIX]
Compress multi-channel Dolby digital sound 
to 2-channel surround sound ([LT/RT]) or 
stereophonic sound ([STEREO]). 
                
[NIGHT MODE]
Equalize loud sound and soft sound. Enable 
this feature to watch DVD movies at a low 
volume at night. 
                
[DYNAMIC RANGE]
Set a dynamic range for sound output. 
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Езикови настройки
[OSD LANGUAGE]

Избор на език за съобщенията на дисплея.

[MENU LANG]

Избор на език за менюто на диска.

[DIVX SUBTITLE]

Избор на набор от символи, съвместими със 
субтитрите на вашето DivX видео.

[DIVX[R] VOD]

Показване на регистрационния DivX® код (зад 
[REGISTER CODE]).

Аудио настройки

[DOWNMIX]
Компресиране на многоканалния Dolby digital 
звук в 2-канален съраунд звук ([LT/RT]) или 
стереофоничен звук ([STEREO]).

[NIGHT MODE]
Изравняване на силните и меките звуци. 
Активирайте тази функция за гледане на DVD 
филми при ниско ниво на звука нощно време. 

[DYNAMIC RANGE]
Задаване на динамичен обхват за изходния 
звук.

Видео настройки

[TV SYSTEM]
Избор на TV система, съответстваща на вашия 
телевизор.

[TV TYPE]
Избор на съотношение на екрана, 
съответстващо на вашия телевизор.

• Отидете на www.divx.com/vod, за да разберете 
как да регистрирате своя плейър и да наемете или 
закупите DivX филми.

• DivX филмите, наети или закупени с този 
регистрационен код могат да се пускат само на 
този плейър.
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Tuner (FM)
Tuning Range 87.5 - 108MHz
Tuning grid 50KHz
Sensitivity - Mono, 26dB 
S/N Ratio

<22 dBf

Sensitivity - Stereo, 46dB 
S/N Ratio

<43 dBf

Search Selectivity >28dBf
Total Harmonic 
Distortion

<2%

Signal to Noise Ratio >55dB

Speakers
Speaker 
Impedance

6 ohm

Speaker Driver Full range speaker
Sensitivity > 80 dB/m/W±4dB/

m/W

General information
AC power 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Operation Power 
Consumption

25 W

Eco Standby Power 
Consumption

< 1 W

Composite Video 
Output

1.0 Vp-p, 75 ohm

Headphone output 2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct Version 2.0
Dimensions
- Main Unit  
(W x H x D)
- Speaker Box  
(W x H x D)

 
 
152 X 170 X 210 mm
 
152 X 170 X 200 mm

Weight
- With Packing
- Main Unit

 
5.3 kg
3.9 kg

9 Product 
information

Note

Product information is subject to change  •
without prior notice.

Specifications
Amplifier
Rated Output 
Power

2 X 25 W RMS

Frequency 
Response

40 Hz - 20000 Hz, ±3 dB

Signal to Noise 
Ratio

> 65 dB

Aux Input 500 mV RMS 600 ohm

Disc
Laser Type Semiconductor
Disc Diameter 12 cm/8 cm
Video Decoding MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC 12 Bits
Signal System PAL / NTSC
Video Format 4:3 / 16:9
Video S/N > 48 dB
Audio DAC 24 Bits / 96 kHz
Total Harmonic 
Distortion

< 0.8% (1 kHz)

Frequency 
Response

4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 24 kHz (96 kHz)

S/N Ratio > 65 dBA
Video Resolution 720 X 480 X 30;

720 X 576 X 25
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9 Информация за 
продукта

СпецификацииСпецификации
Усилвател

Номинална изходна 
мощност

2 X 25 W RMS

Честотна 
характеристика

40 Hz - 20000 Hz, ±3 dB

Съотношение на 
сигнал към шум

>65 dB

Допълнителен вход 500 mV RMS / 600 ohm

Диск

Вид лазер полупроводников
Диаметър на диска 12 cm / 8 cm
Видео декодиране MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Видео DAC 12 Bits
Система на сигнала PAL / NTSC
Видео формат 4:3 / 16/9
Съотношение на 
сигнал към шум за 
видео

>48 dB

Аудио DAC 24 Bits / 96 kHz
Общо хармонично 
изкривяване

< 0.8% (1 kHz)

Честотна 
характеристика

4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz) 
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 24 kHz (96 kHz)

Съотношение на 
сигнал към шум

>65 dBA

Видео резолюция 720 X 480 X 30;
720 X 576 X 25

Тунер (FM)

Честотен обхват 87.5 - 108 MHz
Стъпка на настройване 50 KHz
Чувствителност - Моно, 
26 dB сигнал/шум

<22 dBf

Чувствителност - 
Стерео, 46 dB сигнал/
шум

<43 dBf

Чувствителност при 
търсене

>28 dBf

Общо хармонично 
изкривяване

<2%

Съотношение на сигнал 
към шум

>55 dB

Високоговорители
Импеданс на 
високоговорителите

6 ohm

Драйвер на 
високоговорителите

Пълнообхватни 
високоговорители

Чувствителност > 80 dB/m/W±4dB/
m/W

Обща информация
AC захранване 100 - 240 V~, 

50/60 Hz
Консумация на енергия 
при работа

25 W

Консумация на енергия 
в екологичен режим на 
готовност

<1 W

Комбиниран видео 
изход

1.0 Vp-p, 75 ohm

Изход за слушалки 2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct Версия 2.0
Размери
Основен уред
(Ш x В x Д)
Високоговорител
(Ш x В x Д)

152 X 170 X 210 mm 

152 X 170 X 200 mm
Тегло
С опаковката
Основен уред

5.3 kg
3.9 kg

• Информацията за продукта подлежи на промени 
без предизвестие.



20

USB playability information
Compatible USB devices:

USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1)• 
USB flash players (USB 2.0 or USB1.1)• 
memory cards (requires an additional • 
card reader to work with this apparatus)

Supported formats:
USB or memory file format FAT12, • 
FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and • 
variable bit rate
WMA v9 or earlier• 
Directory nesting up to a maximum of 8 • 
levels
Number of albums/ folders: maximum 99• 
Number of tracks/titles: maximum 999• 
ID3 tag v2.0 or later• 
File name in Unicode UTF8 (maximum • 
length: 128 bytes)

Unsupported formats:
Empty albums: An empty album is an • 
album that does not contain MP3/WMA 
files.
Unsupported file formats are skipped. For • 
example, Word documents (.doc) or MP3 
files with extension .dlf are ignored and 
not played.
AAC, WAV, PCM audio files• 
DRM protected WMA files (.wav, .m4a, • 
.m4p, .mp4, .aac)

WMA files in Lossless format• 

Supported disc formats
Digital Video Discs (DVDs)• 
Video CDs (VCDs)• 
Super Video CDs (SVCDs)• 
Digital Video Discs + Rewritable • 
(DVD+RW)
Compact Discs (CDs)• 
Picture (Kodak, JPEG) files on CDR(W)• 
DivX• ® disc on CD-R(W)
DivX 3.11• 
WMA• 

Supported MP3-CD formats:
ISO 9660• 
Max. title/album name: 24 characters• 
Max. title number plus album: 255.• 
Max. nested directory: 8 levels• 
Max. album number: 130• 
Max. MP3 track number: 5000• 
Supported sampling frequencies for MP3 • 
disc: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates of MP3 disc are: 32, • 
64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
The following formats are not supported:• 

Files like *.VMA, *.AAC, *.DLF, • 
*.M3U
*.PLS, *.WAV• 
Discs recorded in Joliet format• 
MP3 Pro and MP3 with ID3 tag• 
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Поддържани формати дискове

• DVD
• VCD
• SVCD
• DVD+RW
• CD
• Снимки (Kodak, JPEG) на CDR(W)
• DivX® на CD-R(W)
• DivX 3.11
• WMA

Поддържани MP3-CD формати:
• ISO 9660
• Макс. дължина на името / заглавието на 

албума: 24 символа
• Макс. брой заглавия плюс албума: 255.
• Макс. брой поддиректории: 8 нива
• Макс. брой албуми: 130
• Макс. брой MP3 песни: 5000
• Поддържани честоти на семплиране за MP3 

дискове: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• Поддържан битрейт на MP3 дисковете: 32, 

64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
• Следните формати не се поддържат:
• *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U
• *.PLS, *.WAV
• Дискове, записани в Joliet формат
• MP3 Pro и MP3 с ID3 tag

Информация за възможностите 
при възпроизвеждане от USB
Съвместими USB устройства:
• USB флаш памет (USB 2.0 или USB 1.1)
• USB флаш плейъри (USB 2.0 или USB 1.1)
• Памет-карти (за работа с този уред се 
изисква допълнителен четец за памет-карти)

Съвместими формати:
• Формат на USB или памет файла FAT12, 

FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 
байта)

• MP3 битрейт: 32-320 Kbps и променлив 
битрейт

• WMA v9 или по-стара
• Поддиректории на максимум 8 нива
• Брой албуми/папки: максимум 99
• Брой песни/заглавия: максимум 999
• ID3 tag v2.0 или по-нова
• Име на файловете в Unicode UTF8 

(максимална дължина: 128 байта)
Несъвместими формати:
• Празни албуми: празният албум е албум, 
който не съдържа MP3/WMA файлове.

• Файловете с несъвместими формати се 
пропускат. Например Word документи (.doc) 
или MP3 файлове с разширение .dlf се 
пренебрегват и не се възпроизвеждат.

• AAC, WAV, PCM аудио файлове
• DRM защитени WMA файлове 

(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• WMA файлове в Lossless формат
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A distorted picture may appear during  •
progressive scan setup.

The aspect ratio of the TV screen cannot be 
changed even though you have set the TV 
display format.

The aspect ratio is fixed on the loaded  •
DVD disc.
The aspect ratio may not be changed for  •
some TV systems.

No sound or poor sound
Adjust the volume. •
Disconnect the headphones. •
Check that the speakers are connected  •
correctly.

Remote control does not work
Before you press any function button,  •
first select the correct source with the 
remote control instead of the main unit.
Reduce the distance between the remote  •
control and the player.
Insert the battery with its polarities (+/–  •
signs) aligned as indicated.
Replace the battery. •
Aim the remote control directly at the  •
sensor on the front of the player.

Disc does not play
Insert a readable disc with the label side  •
facing you.
Check the disc type, color system and  •
regional code. Check for any scratches or 
smudges on the disc.
Press  • SYSTEM MENU to exit the system 
setup menu.
Disable the password for parental control  •
or change the rating level.
Moisture has condensed inside the  •
system. Remove the disc and leave the 
system turned on for about an hour. 
Disconnect and reconnect the AC power 
plug, and then turn on the system again.
As a power-saving feature, the system  •
turns off automatically 15 minutes after 
disc play reaches the end and no control 
is operated.

10 Troubleshooting

Caution

Never remove the casing of this apparatus. •

To keep the warranty valid, never try to repair 
the system yourself. 
If you encounter problems when using this 
apparatus, check the following points before 
requesting service. If the problem remains 
unsolved, go to the Philips web site (www.
Philips.com/support). When you contact Philips, 
ensure that your apparatus is nearby and the 
model number and serial number are available.

No power
Ensure that the AC cord of the apparatus  •
is connected properly.
Ensure that there is power at the AC  •
outlet.
As a power-saving feature, the system  •
switches off automatically 15 minutes 
after track play reaches the end and no 
control is operated.

No disc detected
Insert a disc. •
Check if the disc is inserted upside down. •
Wait until the moisture condensation at  •
the lens has cleared.
Replace or clean the disc. •
Use a finalized CD or correct format disc. •

No picture
Check the video connection. •
Turn on the TV to the correct Video-In  •
channel.
Progressive scan is activated but the TV  •
does not support progressive scan.

Black and white or distorted picture
The disc does not match the TV color  •
system standard (PAL/NTSC).
Sometimes a slight picture distortion may  •
appear. This is not a malfunction.
Clean the disc. •
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Внимание

10 Отстраняване на 
проблеми

• Никога не махайте капаците на уреда.

За да се запази валидността на гаранцията, 
никога не се опитвайте да поправяте системата 
сами.
Ако срещнете проблеми при използването на 
този уред, поверете следните точки преди да 
потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът 
остане неразрешен, отидете на уеб сайта на 
PHILIPS (www. philips.com/support). Когато се 
свързвате с PHILIPS, уредът трябва да е близо до 
вас и да разполагате с номера на модела и 
серийния номер.
Няма захранване
• Уверете се, че захранващият кабел на уреда 
е свързан правилно.

• Уверете се, че в контакта има захранване.
• За да пести енергия, уредът автоматично 
преминава в режим на готовност 15 минути 
след като е завършило възпроизвеждането, 
ако не бъде натиснат бутон.

Не се открива диск
• Поставете диск.
• Проверете дали дискът не е поставен 
обратно.

• Изчакайте докато кондензираната влага върху 
лещата се изчисти.

• Сменете или почистете диска.
• Използвайте финализиран диск или диск с 
подходящ формат.

Няма картина
• Проверете видео връзката.
• Превключете телевизора на правилния входен 
видео канал.

• Активирано е прогресивно сканиране, но 
телевизорът не го поддържа.

Черно-бяла или изкривена картина
• Дискът не съответства на стандарта на 
системата за цветове на телевизора (PAL/
NTSC).

• Понякога може да се появи леко изкривяване 
на картината. Това не е неизправност.

• Почистете диска.

• По време на настройката на прогресивното 
сканиране може да се появи изкривена 
картина.

Съотношението на екрана на телевизора не 
може да се промени, въпреки че сте задали 
формата на екрана на телевизора
• Съотношението на екрана е фиксирано в 

заредения DVD диск.
• Съотношението на екрана не може да се 

променя при някои телевизори.
Няма звук или лош звук
• Регулирайте силата на звука.
• Изключете слушалките.
• Проверете дали високоговорителите са 
свързани правилно.

Дистанционното управление не работи
• Преди да натиснете някой бутон, първо 
изберете правилния източник от 
дистанционното управление, вместо от 
основния уред.

• Намалете разстоянието между дистанционното 
управление и плейъра.

• Поставете батерията, като внимавате 
полюсите й (знаците +/–) да са ориентирани 
както е показано.

• Сменете батерията.
• Насочете дистанционното управление 
директно към сензора отпред на плейъра.

Дискът не се възпроизвежда
• Поставете диск с надписите към вас.
• Проверете вида на диска, системата на 
цветовете и регионалния код. Проверете за 
драскотини или петна по диска.

• Натиснете SYSTEM MENU за да излезете от 
менюто за системни настройки.

• Деактивирайте паролата за родителски 
контрол или променете възрастовата 
класификация.

• В системата има кондензирана влага. 
Извадете диска и оставете системата 
включена за около час. Изключете 
захранващия щепсел и отново го включете, 
след което отново включете системата.

• За да пести енергия, системата се изключва 
автоматично 15 минути след като е завършило 
възпроизвеждането на диска, ако не бъде 
натиснат бутон.
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DivX video files cannot be played.
Make sure that the DivX video file is  •
complete.
Make sure that the file extension is  •
correct.
Due to Digital Rights issue, the DRM- •
protected video files stored on a 
USB storage device cannot be played 
through an analog video connection 
(e.g. composite, component, and scart). 
Transfer the video content onto a 
supported disc to play these files. 

Poor radio reception
Increase the distance between the  •
apparatus and your TV or VCR.
Fully extend the FM antenna. •
Connect an outdoor FM antenna instead. •

Audio or subtitle languages cannot be set
The disc is not recorded with sound or  •
subtitles in multiple languages.
The audio or subtitle language setting is  •
prohibited on the disc.

Cannot display some files in USB device
The number of folders or files in the USB  •
device has exceeded a certain limit. This 
phenomenon is not a malfunction.
The formats of these files are not  •
supported.

USB device not supported
The USB storage device is incompatible • 
with the player. Try another one.

Timer does not work
Set the clock correctly. •
Switch on the timer. •

Clock/timer setting erased
Power has been interrupted or the power  •
cord has been disconnected. 
Reset the clock/timer. •

EN22 БГ

DivX видео файл не може да бъде пуснат
• Уверете се, че DivX видео файлът е цял.
• Уверете се, че разширението му е правилно.
• Поради използването на цифрови авторски 
права, DRM-защитени видео файлове, 
записани в USB памет не могат да се пускат 
през аналогова видео връзка (например 
комбиниран, компонентен или SCART кабел). 
Прехвърлете видео съдържанието на 
поддържан диск, за да пуснете тези файлове.

Лош сигнал на радиото
• Увеличете разстоянието между уреда и вашия 
телевизор или видео плейър.

• Разпънете FM антената докрай.
• Свържете външна FM антена.
Не може да се зададе език за субтитрите или 
звука
• Дискът не е записан със звук или субтитри на 
няколко езика.

• Задаването на език за субтитрите или звука е 
забранено в диска.

Някои от файловете в USB устройството 
не се появяват на дисплея
• Броят на папките или файловете в USB 
устройството е надвишил определен лимит. 
Този феномен не е неизправност.

• Форматите на тези файлове не се поддържат.
USB устройството не се поддържа
• USB устройството е несъвместимо с плейъра. 
Пробвайте с друго.

Таймерът не работи
• Настройте часовника правилно.
• Включете таймера.
Настройката на часовника/таймера е 
изтрита
• Захранването е било прекъснато или 
захранващият кабел е бил изключен.

• Настройте отново часовника/таймера.
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DivX®, DivX Certified® and associated logos 
are trademarks of DivX, Inc. and are used 
under license.
DivX Certified® to play DivX video, including 
premium content.

11 Notice
Copyright notice

 
This item incorporates copy protection 
technology that is protected by U.S. patents 
and other intellectual property rights of 
Rovi Corporation. Reverse engineering and 
disassembly are prohibited. 

Trademark notice

 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories.

  
‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

 
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video 
format created by DivX, Inc. This is an official DivX 
Certified® device that plays DivX video. Visit divx.
com for more information and software tools to 
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This 
DivX Certified® device must be registered 
in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your 
registration code, locate the DivX VOD 
section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to 
complete your registration.
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11 Важна 
информация

За авторските права

За търговските марки

Бъдете отговорни
Спазвайте авторските права

Този продукт включва технология за защита от 
копиране, която е защитена с патенти в САЩ 
и други права върху интелектуална собственост 
на Rovi Corporation. Реверсивното инженерство 
и демонтажът са забранени.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. 
Dolby и символът с двойно "D" са търговски 
марки на Dolby Laboratories.

"DVD Video" е търговска марка на DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, 
създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX 
сертифицирано устройство, което 
възпроизвежда DivX видео. Посетете 
www.divx.com за повече информация и 
софтуерни инструменти за конвертиране на 
вашите файлове в DivX видео формат.
ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това 
DivX® сертифицирано устройството трябва да 
бъде регистрирано, за да може да 
възпроизвежда DivX видео при поискване 
(VOD). За да получите вашия регистрационен 
код, намерете DivX VOD раздела в менюто за 
настройки на вашето устройство. Отидете на 
vod.divx.com за повече информация относно 
това как да завършите регистрацията.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога 
са търговски марки на DivX, Inc. и се използват 
по лиценз.
DivX сертифицирано за възпроизвеждане на 
DivX видео, включително премийно 
съдържание.
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