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Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" и символът
двойно-D са запазена марка на
Dolby Laboratories.

Произведено по лиценз на DIGITAL
THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942,5,956,674, 5,974,380, 5,978,762
и други по света

Този продукт има технология за
защитата за копиране, която е
защитена от метод за определени
патенти в САЩ и други интелектуални
собствености собственост на
Macrovision Corporation и други
собственици на права. Използването
на тази технология трябва да е
одобрено от Macrovision Corporation и
е предназначено само за домашна
или друга употреба в тесен кръг от
лица освен ако не е одобрено от
Macrovision Corporation.
Разглабянето и
ремонтирането
са забранени.

'DivX, DivX Certified, и
свързаните с тях лога
са запазени марки
на DivXNetworks, Inc
и се използват само
по лиценз.

Windows Media е
запазена марка на
Microsoft Corporation.

ВНИМАНИЕ
Употребата на бутони за
управление и функции
различни от посочени тук
може да доведат до излагане
на вредно лъчение и други
опасни ситуации.
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Вашия продукт е
проектиран и
произведен от
висококачествени
материали и съставни
части, които могат да
бъдат рециклирани и
използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат
контейнер за болкук е прикачен към
продукт, това означава, че продукта
е под закрилата на европейска
директива 2002/96/ЕС:

Моля информирайте се относно
местната система за разделно
събиране на електрически и
електронни продукти.

Моля, действайте според местните
закони и не изхвърляйте стария си
продукт заедно с домакинските си
отпадъци. Правилното изхвърляне на
вашия стар продукт ще помогне за
предотвратяването на евентуални
отрицателни последствия за околната
среда и човешкото здраве.
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Основна информация

Поздравления за покупката Ви и
добре дошли при Philips! 

За да се възползвате напълно от
предлаганата поддръжка на Philips,
регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.

Вашата микро DVD система за
домашно кино с 2.0 канален изцяло
цифров усилвател възпроизвежда
същото качество на звука като в кино
и обединява някой от най-добрите
функции от технологиите за домашно
кино. 

Други включени функции:
Вграден Dolby Digital декодер,
поддържащ DSC настройки на звука.

Допълнителни места за свързване на
компонентен кабел
Позволят ви да свържете други аудио
и аудио/визуални компоненти към
системата.

Нощен режим
Позволява ви да свиете динамичния
обхват, намалявайки разликата в
силата на различните звуци в
Dolby Digital режим.

Възрастов контрол (ниво на контрол)
Позволява ви да зададете ниво на
възрастов контрол, така че децата ви
да не могат да гледат DVD-та, които
имат по-високо ниво от зададеното
от вас.

Таймер за самоизключване/ будилник
Позволява на системата да се
включи/изключи автоматично в
предварително зададено време.

Непрекъснато търсене
Осигурява висококачествени
изображения без трептения.
Когато картината се обновява,
нейната вертикална разделителна
способност може да се удвои до
525 линии.

Дистанционно управление с две
ААА батерии
FM жична антена
Съставен видео кабел (жълт)
Контролен кабел
Поставка за DVD плеъра и усилвателя
Тази инструкция за експлоатация и
наръчник за бързо ползване

Ако някой предмет е повреден или
липсва, свържете се с доставчика
си или Philips.

–  
    
–  
–  
–  
–  
–  
   

Приложени аксесоари

Всички ненужни опаковъчни материали
са премахнати. Опитали сме се да
направим опаковката лесна за
разделяне на три вида материали:
картон (кутия), стиропор (уплътнения) и
найлон (торби, защитни пенести листове).

Вашата система се състои от
материали, които могат да бъдат
рециклирани и използвани отново, ако
се предоставят на специализирана
компания. Моля информирайте се за
местните наредби, отнасящи се до
изхвърлянето на опаковъчен материал,
изтощени батерии и старо оборудване.

Информация относно
околната среда

Функции

Бележка:
За да се насладите на функцията за
непрекъснато търсене, трябва да
имате телевизор с непрекъснато
търсене.
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●

●

●

Когато диска се зацапа,
почистете го с чиста
кърпа. Бършете диска в
права линия от центъра
навън.

Не излагайте системата,
батериите или дисковете на обилна
влага, дъжд, пясък или източници на
топлина (причинени от нагряващо се
оборудване или директна слънчева
светлина). Винаги дръжте
отделението за дискове затворено,
за да предотвратите натрупването
на прах върху лещите.

Не използвайте разтвори като бензин,
разредител, почистващи препарати,
или анти-статични спрейове,
предназначени за цветни дискове.

Лещите могат да се охладят
прекомерно, ако плеъра внезапно
се пренесе от студена в топла
заобикаляща среда, като това прави
пускането на дискове невъзможно.
Оставете плеъра в топла околна
среда, докато се изпари влагата.

Поддръжка

●

●

●

●

● Поставете системата на плоска,
твърда и стабилна повърхност.
Ако е в затворено място, оставете
поне 10 см от всички страни, за да
има добра вентилация.
Не излагайте системата на висока
температура и влажност.
Системата не трябва да се излага
на разливане или пръскане.
Не поставяйте върху системата
източници на открит огън, като
например запалени свещи.
Не поставяйте върху системата
предмети пълни с течност,
например вази.
Инсталирайте системата близо до
контакт и където лесно може да
достигнете захранващия кабел.
Вентилацията не трябва да се възпира
като се покрият вентилационните
отвори с предмети като вестници,
покривки, пердета и др.

Разполагане

●

●

●

●



7

Основна информация

Б
ъ

л
га

р
с

к
и

●

●

●

●

●

Уверете се, че сте погледнали
следващите наставления когато
използвате вашите слушалки.
Слушайте с разумна сила на звука
за разумен период от време.
Бъдете внимателни, за да не
настроите силата на звука по време
на адаптирането на слуха ви.
Не увеличавайте звука толкова
високо, така че да не чувате какво
става около вас.
Би трябвало да използвате
предпазни мерки или временна
непродължителна употреба в
потенциално опасни ситуации.
Не използвайте слушалки, докато 
правлявате моторизирани превозни
средства, карате колело, скейтборд,
т.н.; това може да доведе до пътен
инцидент и е незаконно в много
области.

Безопасност по време на
слушане

●

●

●

●

●

●

Слушайте с умерена сила на звука
Употребата на слушалките с висока
сила на звука може да разстрои
слушането. Този продукт може да
произведе звуци с децибелни граници,
които могат да доведат до загуба на
слуха при нормален човек, дори ако
излагането на тях е за по-малко от
минута. Високите дицебелни граници
са предоставени за тези, които вече
са имали някаква загуба на слух. 
Звуците могат да бъдат заблуждаващи.
С времето вашето „ниво на комфорт”
ще се приспособи към по-висока сила
на звука. Поради тази причина, когато
слушате музика дълго време, това
което ви се струва с „нормално” ниво
на звука, всъщност може да бъде
високо и увреждащо за слуха ви.
За да се предпазите от този ефект,
настройте силата на звука на
безопасно ниво преди слуха ви да се
адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на
силата на звука:
Настройте контрола за силата на
звука на по-ниски нива.
Бавно усилвайте звука докато
започнете да го чувате чисто и
спокойно, без смущения. 

Слушайте в продължение на разумни
периоди от време:
Продължителното излагане на звук,
дори с нормална "безопасна" сила
на звука, също може да доведе до
загубата на слух.
Уверете се, че използвате вашето
оборудване разумно и правете
правилни почивки.
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Свръзки

ВАЖНО!
Лепенката с модела се намира

отдолу на системата.
Преди да включите захранващия

кабел в контакта, се уверете, че
всички други свръзки са направени.

Никога не правете или променяйте
свръзки докато системата е
включена.

–  

–  

–  

Поставете предните лявата и дясната
тонколони на равни разстояния от
телевизора и под ъгъл приблизително
45 градуса спрямо позицията за
слушане.

Стъпка 1: Поставяне на
тонколоните

Бележки:
За да избегнете магнитни смущения,

не поставяйте тонколоните прекалено
близо до телевизора.

Осигурете адекватна вентилация
около DVD системата.

–  

–  



Употреба на Скарт жак

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

●

9

Б
ъ

л
га

р
с

к
и

Свръзки

Свържете кабелите на лявата и
дясната тонколони към SPEAKERS
терминалите, дясната тонколона към
“R” и лявата – към “L”, червения кабел
към “+” , а черния – към “-”. Пъхнете
плътно оголената част на кабела към
терминала, както в показано.

● Свържете серийния порт означен с
“CONTROL CABLE” отзад на DVD
плеъра към същия порт отзад на
усилвателя с осигурения плосък
контролен кабел.

Стъпка 3: Свързване на
                   контролния кабел

Бележки:
Уверете, се че кабелите на

тонколоните са свързани правилно.
Неправилното свързване може да
повреди системата поради късо
съединение.

За оптимално звуково усещане,
използвайте приложените тонколони.

Не свързвайте повече от една 
тонколона към всяка двойка +/-
терминали за тонколони.

Не свързвайте тонколони с
импеданс по-нисък от този на
осигурените тонколони.
Моля погледнете раздела
Спецификации в тази инструкция за
експлоатация.

–  

–  

–  

–  

Стъпка 2: Свързване на
                   тонколоните

   

1 2

Стъпка 4: Свързване на
телевизор

ВАЖНО!
Трябва да направите само една

видео връзка от изброените в
зависимост от възможностите на
вашата телевизионна система.

Свържете DVD системата
директно към телевизора.

СКАРТ свръзката ви позволява да
използвате Аудио и Видео
функциите на DVD плеъра.

–  

–  

–  

Използвайте Скарт кабел (черен),
за да свържете Скарт жака на
системата към съответния Скарт вход
на телевизора (кабела не е осигурен).

Бележка:
Уверете се, че индикацията TV на

скарт кабела е свързан към
телевизора, а означението DVD –
към DVD плеъра.

–  



1

2

Употреба на съставен Video жак

1

2
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Свръзки

Използвайте съставен видео кабел
(жълт), за да свържете VIDEO OUT
жака на системата към входа за
видео жак (или означен като A/V In,
Video In, Composite или Baseband)
на телевизора.
За да чувате телевизионните канали
през системата, използвайте аудио
конекторите (бял/червен) на
осигурените аудио и съставни видео
кабели (2-в-1), за да свържете AUX IN
жаковете към съответните AUDIO OUT
жакове на телевизора.

2

1

ВАЖНО!
Качеството на видео сигнал с

непрекъснато търсене е възможно
единствено като използвате Y Pb Pr и
телевизор с непрекъснато търсене.

–  

Употреба на компонентен Video
жак (Pr Pb Y)

Използвайте съставните видео кабели
(червен/син/зелен, не са осигурени),
за да свържете Pb Pr жаковете на
системата към съответните
компонентни видео входове
(означени като Pr/Cr Pb/Cb Y или YUV)
на телевизора.
За да чувате телевизионните канали
през системата, използвайте аудио
кабелите (бял/червен), за да свържете
AUX IN жаковете към съответните
AUDIO OUT жакове на телевизора.
Ако използвате телевизор с
непрекъснато търсене (трябва да
има означение Progressive Scan
или ProScan), за да активирате
непрекъснатото търсене, погледнете
инструкцията за експлоатация на
телевизора. За функцията за
непрекъснато търсене на системата
погледнете „Начало – Настройване
на функцията за непрекъснато
търсене”.

Бележки:
Ако телевизора ви не поддържа

непрекъснато търсене, няма да
виждате картина.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете от менюто и след това
натиснете DISC и 1, за да изключете
непрекъснатото търсене.

–  

2

1

3
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AUDIO  IN
R             L

VIDEO
IN

TO TVINT IN

CH3   C

ANT IN RF coaxial cable to TV

1

Употреба на S-Video жак

2
1

11

Свръзки

ВАЖНО!
Ако вашият телевизор има само

един вход за антена (означен като
75 ohm или като RF In), ще имате
нужда от RF модулатор, за да
можете да гледате
възпроизвеждането от DVD плеъра
на телевизора.
Консултирайте се с вашия
електротехник или се свържете с
Philips за повече информация за
наличностите на RF модулатори и
работата с тях.

–  

ВАЖНО!
Ако използвате S-Video свръзка,

трябва да промените настройките
VIDEO OUT на системата.

–  

Използвайте S-Video кабел (не е
осигурен), за да свържете S-VIDEO
жака на системата към S-Video входа
(или означен като Y/C или S-VHS) на
телевизора.
За да чувате телевизионните канали
през системата, използвайте аудио
кабели (бял/червен), за да свържете
AUX IN (L/R) жаковете към съответните
AUDIO OUT жакове на телевизора.

2

1

Употреба на допълнителен
RF модулатор

Използвайте съставния кабел (жълт),
за да свържете VIDEO OUT жака на
истемата към видео входа на RF
модулатора.
Използвайте RF коаксиален кабел
(не е осигурен), за да свържете
ANTENNA OUT или TO TV жака на
RF модулатора към жака за антена
на вашия телевизор.
Свържете антената или кабелната
телевизия към ANTENNA IN или RF IN
жака на RF модулатора. (Може да е
бил свързан към телевизора преди
това. Изключете го от телевизора.)

2

1

3
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CD Recorder
(for example)

VCR
(for example)

TV
(for example)

AUDIO IN

L

R

VIDEO IN

B

AUDIO OUT

L

R

A

   

FM
antenna

●
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Свръзки

Свържете осигурената FM антена
към FM (75 Ω) жака.
Разпънете антената и фиксирайте
края й към стената.
За по-добро FM  приемане, свържете
външна FM антена (не е осигурена).

След като сте свързали всичко
правилно, пъхнете захранващия
кабел в контакта.

Никога не променяйте или правете
свръзки, когато системата е включена.

Стъпка 5: Свързване на
                   FM антената

Бележка:
Нагласете позицията на антените

за по-добро приемане.
Поставете антените колкото се

може по-далеч от телевизор, видео
или други източници на излъчване,
за да избегнете нежелани смущения.

–  

–  

Допълнително: Свързване на
допълнително оборудване

Стъпка 6: Свързване на
                  захранващия кабел

ВАЖНО!
Някой дискове са защитени от

запис. Не можете да записвате
такива дискове чрез видео или
цифрово записващо устройство.

Когато правите свръзки, уверете
се, че цветните кабели съответстват
на цвета на жаковете.

Винаги преглеждайте
инструкциите на другото
оборудване за точно свързване и
подробности при употреба.

–  

–  

–  
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Свръзки

Свържете жаковете AUX IN (L/R) на
системата към AUDIO OUT жаковете
на другото аудио/визуално устройство
(като телевизор, видео, лазерен
дискове плейър или касетен дек).
Преди да започнете, натиснете
SOURCE на предния панел, за да
изберете AUX или натиснете AUX на
дистанционното, за включите източника.

Употреба на видео за записване на
DVD дискове  B
Свържете един от VIDEO OUT
жаковете на системата към
съответния VIDEO IN жак и LINE OUT L/R
жаковете към AUDIO IN жаковете на
видеото. Това ще ви позволи да
правите аналогови стерео
(двуканални, десен и ляв) записи.

Записване (цифрово)  C
Свържете жака COAXIAL на
системата към DIGITAL IN жака на
цифровото записващо устройство.
Преди да започнете, настройте
DIGITAL OUT според аудио свръзката.
(Погледнете "DIGITAL OUT".)

Допълнителни свръзки:
Свързване на USB устройство
или карта с памет

Гледане и слушане на
възпроизвеждането от друго
оборудване  А

Като включите USB устройство
(включително USB flash памет, USB flash
плеъри или карти с памет) към Hi-Fi
системата, можете да се насладите
на запаметената музика на
устройството с мощните тонколони
на Hi-Fi системата.

Включете USB жака на устройството
в гнездото           на системата.

За устройства с USB кабели:
Включете единия край на USB кабела
(не е осигурен) към гнездото           на
системата.
Включете другият край на USB кабела
към USB изходния терминал на
USB устройството.

За карта с памет:
Включете картата с памет в четеца
за карти (не е осигурен).
Използвайте USB кабел
(не е осигурен), за да свържете
четеца на карти в гнездото           на
системата.

●
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ECOPOWER/STANDBY-ON 
за да включите системата или да
превключвате на спестяващ енергия
стендбай режим.
Дисплей
показва настоящото състояние на
плеъра.

пуска или спира възпроизвеждането.
PRESET +
в режим радио, за избор на 
зададена радио станция.
PRESET -/
за спиране на възпроизвеждането от
диска или изтриване на програма.
в режим радио, за избор на
запаметена радио станция назад.
в Демо режим (само на системата),
включва/изключва демонстрацията.

Дискове:
за пропускане на предишното/
следващото заглавие/глава/песен.
Радио:

Преглед на бутоните за управление

8   2   3   6   4   6   

5   9   7   

11   1   12   10   

DVD плейър и усилвател за настройване на по-висока/
по-ниска честота.
натиснете и задръжте, после пуснете
бутона, за да започне автоматично
търсене за радио честоти.
OPEN-CLOSE  
за да се отвори или затворите
отделението за дискове.
          USB DIRECT
жак за външни USB устройства.
SOURCE
за да изберете съответния звуков
източник: TUNER(радио), DVD(диск),
USB или AUX(външен).
за включване на системата.
IR сензор
насочете дистанционното към този
сензор.
VOLUME +/-
за да увеличите или намалите силата
на звука.
за да нагласите часовете и минутите
в режим за настройване на
часовника/таймера.
за включване/изключване на таймера.

за свързване на слушалки.

3   

2   

1   

6   

5   

4   

12   

11   

10   

9   

8   

7   

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Преглед на бутоните за управление

PROGRAM
DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: влиза в
менюто за създаване на програма
Picture CD: по време на
възпроизвеждането, за да изберете
режим на презентация.
Радио: за създаване на програма от
радио станции.
SOURCE
за да изберете съответния звуков
източник: TUNER(радио),DVD(диск),
USB или AUX(външен).
SYSTEM MENU (само в режим за
дискове)
за влизане/излизане от менюто на
системата.
DISC MENU (само в режим за дискове)
DVD/VCD: за влизане или излизане от
менюто със съдържанието.
VCD 2.0: за включване/изключване на
контрол на възпроизвеждането.

Радио:
за настройване на по-висока/
по-ниска честота.
натиснете и задръжте, след това
пуснете бутона, за да започне
автоматично търсене за радио честоти.
Диск/USB:
за бързо търсене напред/назад в
диска с различни скорости.
в режим за дискове, за да изберете
посока на движение в менюто или
лентата.

в режим за дискове, за да изберете
посока на движение в менюто или
лентата.
ОК
за потвърждаване на избор.

Дискове: за пропускане на
предишното/следващото заглавие/
глава/песен.
Радио: за избор на запаметена
радио станция.

в режим DISC/USB, за спиране на
възпроизвеждането от диска или
изтриване на програма.

в режим DISC/USB, пуска или спира
възпроизвеждането.

Дистанционно управление

STANDBY-ON
за да включите системата или да
превключвате на спестяващ енергия
стендбай режим.
Цифрови бутони (0-9)
за въвеждане на номер на
песен/заглавие/глава от диска.

1   

–

–

2   

1
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VOL +/-
за да увеличите или намалите силата
на звука.
за да нагласите часовете и
минутите в режим за настройване
на часовника/таймера.
за включване/изключване на таймера.
MODE
за избор на различни режими на
повтарящо се или разбъркано
възпроизвеждане.
SUBTITLE
за избор на език на субтитрите.
SLEEP/TIMER
В стендбай режим
за задаване на час за автоматично
включване на системата
При включен плейър
за настройване на таймер
за самоизключване
(автоматично изключване).
LOUDNESS
включва/изключва автоматичното
настройване на силата на звука.
DSC
за избор на зададени настройки на
еквалайзера (CLASSIC (класика),
JAZZ (джаз), ROCK (рок), POP (поп)
или FLАТ (без)).
DBB
включва или изключва подсилването
на баса.
DISPLAY 
показва информация на екрана по
време на възпроизвеждането.
SLOW
за избор на различните режими на
забавено възпроизвеждане за
VCD/SVCD/DVD.
А-B
за VCD/CD/USB: за повтаряне на
определена част от една песен.
за DVD: за повтаряне на определена
част от диска.
DIM
за избор на различни нива на яркост
за дисплея.

Преглед на бутоните за управление

Бележки за дистанционното
управление:

Първо, изберете източника, който
искате да контролирате, като
натиснете един от бутоните за избор
на източник на дистанционното
управление (например DISC или TUNER).

След това изберете желаната
функция (например       ,     ,    ).

–  

–  

AUDIO
За VCD
сменя между режимите ляво или
дясно моно или смесено моно или
стерео за звука.
За DVD
за избор на език на звука.
ZOOM
DVD/VCD/Picture CD: за увеличаване
или намаляне на картината или
активно изображение на екрана.
RDS
за радио: показва RDS информация.
GOTO
В режим за дискове: за бързо
търсене из диска, като въведете
време, заглавие, глава или песен.
CLOCK
В стендбай режим
за настройване на часовника.
Режим на възпроизвеждане
за показване на часовника.

за да се отвори или затворите
отделението за дискове.
ANGLE
за избор на ъгъл на камерата.
MUTE
за изключване или пускане на звука.
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1

3

2

Непрекъснатото търсене показва два
пъти повече кадъра на секунда
отколкото при телевизорите с
нормално търсене. То предлага
по-висока разделителна способност
и по-добро качество на картината,
като почти удвоя броя на линиите.

Начало

Отворете отделението за батериите.
Поставете две ААА батерии, като
спазвате индикациите +/- в
отделението.
Затворете капачето.

Насочете дистанционното
към сензора за
дистанционното (iR) на
предния панел.
Не поставяйте предмети
между дистанционното
и плеъра, докато
работите с него.

ВАЖНО!
Преди да включите функцията
трябва да се уверите, че:
1) Телевизора ви трябва да може да
приема такива сигнали.
2) Свързали сте DVD плеъра към
телевизора посредством Pr Pb Y
(Погледнете 'Свързки-Стъпка 5:
Свързване на телевизор – Употреба
на компонентен видео жак').
Включете телевизора.
Изключете режим за непрекъснато
търсене и включете нормалния
режим. (Погледнете инструкцията на
телевизора)
Натиснете ECO POWER/STAND BY-ON
   , за да пуснете DVD плеъра.
Изберете правилния канал за
приемане на видео.

➜ на телевизора се появява фоновия
екран на DVD плеъра.
Натиснете SYSTEM MENU.

Настройване на функцията за
непрекъснато търсене (само за
телевизори с непрекъснато търсене)

2

1

3

4

5

ВАЖНО!
Уверете се, че сте направили всички
необходими свръзки. (Погледнете
'Свързване на телевизор'.)
Включете DVD системата и изберете
източник DISC. (Погледнете
'Включване/изключване на системата).
Включете телевизора и го настройте
на правилни канал за приемане на
видео сигнал. На екрана трябва да се
появи фоновия екран на Philips.

Стъпка 2: Настройване на
                  телевизора

➜ Обикновено, тези канали са между
най-ниските и най-високите канали и
може да се наричат FRONT, A/V IN
или VIDEO. Погледнете инструкцията
на вашия телевизор.

➜ Или, можете да превключите на
канал 1 на вашия телевизор, след
това натиснете бутона за каналите
неколкократно докато не видите
канал за приемане на видео сигнал.

➜ Или, можете също така да
използвате дистанционното
управление на телевизора, за да
изберете някой от видео режимите.

➜ Или, ако използвате RF модулатор,
можете да пуснете телевизора на
канал 3 или 4.

Стъпка 1: Поставяне на
батериите в дистанционното

2

1

2

1

3

Използване на дистанционното за
работа с плеъра

ВНИМАНИЕ!
Махнете батериите

ако са изтощени или
дистанционното няма да се използва
продължително време.

Не използвайте стари и нови или
различни типове батерии заедно.

Батериите съдържат химически
субстанции, така че те трябва да
бъдат изхвърляни правилно.

–  

–  

–  
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Начало

Натиснете       , за да изберете ОК в
менюто и натиснете ОК, за да
потвърдите.
На екрана картината ще бъде
разстроена докато не включите
режима за непрекъснато търсене
на телевизора.
Включете режима за непрекъснато
търсене на телевизора (Погледнете
инструкцията на телевизора).

➜ на телевизора се появява долното
меню.

Натиснете       , за да изберете ОК в
менюто и натиснете ОК, за да
потвърдите.

➜ настройването е завършено и
можете да се наслаждавате на
висококачествена картина.

Бележка:
По време на нормалното

възпроизвеждане е режим на
непрекъснато търсене, натискайки
DISC и 1 ще изключи режим на
непрекъснато търсене.

–  

●  Когато картината на екрана е все
още разстроена, може да е поради
това, че телевизора не може да
приема такива сигнали, и
непрекъснатото търсене в избрано
погрешка. Трябва да върнете
системата към кръстосано търсене.

Изключете режима за непрекъснато
търсене на телевизора или включете
кръстосаното търсене (погледнете
инструкцията на телевизора).
Натиснете SYSTEM MENU на
дистанционното, за да излезете от
менюто и след това DISC и 1, за да
излезете от непрекъснатото търсене.

➜ синия фонов екран се появява на
екрана на телевизора.

Ръчно изключване на
непрекъснатото търсене

2

1

10

8

9

Натиснете неколкократно       , за да
изберете 'Видео настройки'
Изберете TV MODE на PROGRESSIVE,
след това ОК, за да потвърдите.

➜ На екрана се появява менюто с
инструкциите.

6

7
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Настройване на OSD езика

DIVX (R) VOD

FRENCH

SPANISH

CHINESE

JAPANESE

KOREAN

RUSSIAN

THAI

Начало

Стъпка 3: Настройване на
                  предпочитанията
                  за езика

Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете       , за да изберете
'Основни настройки'
Натиснете бутоните            на
дистанционното, за да местите
в менюто.
Преместете на 'OSD LANGUAGE' и
натиснете   .
Изберете език и натиснете ОК.

За да излезете от менюто
Натиснете SYSTEM MENU отново.

Можете да изберете предпочитаните
от вас настройки за езика, така че
тази микро DVD система за домашно
кино автоматично да включва избрания
език всеки път, когато поставите диск.
Ако избрания език не е достъпен на
диска, вместо това ще се използва
езикът, зададен по подразбиране.
Езикът на менюто на системата за
домашно кино ще остане такъв след
като е бил избран.

●

2

1

4

3

Настройване на езика на звука,
субтитрите и менюто на диска

Натиснете SYSTEM MENU, като спрете
възпроизвеждането.
Натиснете , за да изберете
'Предпочитания'
Натиснете      , за да изберете едно
от следните.

'Audio' (звука на диска)
'Subtitle' (субтитрите на диска)
'Disc menu' (менюто на диска)

Влезте в подменюто и натиснете    .
Изберете език и натиснете ОК.
Повторете стъпки 3-5 за други
настройки на езика.

За да излезете от менюто
Натиснете SYSTEM MENU отново.

      

–  
–  
–  

●
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DBB (динамично подсилване на баса)

DSC (цифров контрол на звука)

LOUDNESS

●

●

Основни функции

Натиснете ECO POWER/STANDBY-ON
    , за да превключите системата в
Eco Power стендбай режим.
➜ Фоновата светлина на дисплея се
изключва.
➜ Синия индикатор за  Eco Power
стендбай се включва.

Завъртете VOLUME (+/-) по или обратно
на часовниковата стрелка (или
натиснете VOL +/- на дистанционното),
за да намалите или усилите звука.

➜ На дисплея се появява 'VOL ХХ',
където 'ХХ' означава нивото на звука.

За временно изключване на звука
Натиснете MUTE на дистанционното.

➜ Възпроизвеждането продължава без
звука и започва да мига 'MUTING'.
За да възстановите звука, можете:

Да натиснете MUTE отново.
Да го нагласите с бутоните за звука.
Да смените източника.

–  
–  
–  

Функциите DBB, DSC и LOUDNESS не
могат да се включат по едно и
също време.

DBB подсилва отговора на баса.

Натиснете DBB на дистанционното, за
да включите или изключите функцията.
➜ Някои дискове може да са
записани с по-висока модулация,
което предизвиква смущение при
силен звук. Ако това се случи,
изключете DBB или намалете звука.

Бележка:
Дори ако изключите захранващия

кабел и го включите отново,
демонстрационния режим ще
остане изключен, докато не го
включите отново. 

–  

Демонстрационен режим
Системата има демонстрационен
режим, който показва различните
функции предлагани от системата.

За да включите демонстрацията
В стендбай режим, натиснете
PRESET-/    на системата, за да го
включите.

➜ Демонстрацията ще започне.

За да изключите демонстрацията
Натиснете PRESET-/    на системата
отново.

➜ Появява се “DEMO OFF”.

Натиснете DIM неколкократно, за да
изберете едно от нивата на яркост
на дисплея.

Затъмняване на дисплея

●

Контрол на звука

●

DSC осигурява различни зададени
настройки на еквалайзера.

Натиснете DSC на дистанционното
неколкократно,  за да изберете:
FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC or ROCK.

●

Функцията LOUDNESS позволява на
системата автоматично да усилва
баса и требъла при ниска сила на
звука (колкото по-силен е звука,
толкова по-слабо се усилва баса и
требъла).
Натиснете LOUDNESS на
дистанционното, за да включите или
изключите функцията LOUDNESS.

➜ Иконата       се появява/изчезва ако
функцията се включи/изключи.

●

Бележки:
В Eco Power стендбай, можете да

натиснете CLOCK, за да превключите
на нормален стендбай и да виждате
часовника (ако е нагласен).

Ако системата е в нормален
стендбай режим за повече от 90 сек
или повече, тя автоматично
преминава в Eco power стендбай.

–  

–  

Превключване на системата
в режим Eco Power Standby
(режим спестяващ енергия)

1

Контрол на силата на звука

●

●
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Работа с дискове

ВАЖНО!
В зависимост от изискванията към

формата на DVD или VCD, някой
функции може да бъдат различни
или ограничени.

Не бутайте отделението за
дискове или не слагайте никакви
предмети различни от дискове в
отделението за дискове.
Ако направите това, можете да
повредите плеъра.

Ако се появи икона за забрана на
екрана на телевизора, когато
натиснете бутон, това означава, че
функцията не е достъпна за
пуснатия в момента диск.

–  

–  

–  

Вашата DVD система може да пуска:
DVD (цифров видео диск)
Видео СD (VCD)
Супер видео CD (SVCD)
Цифрови видео дискове (DVD+R) +

    презаписващи (DVD+RW)
Компакт дискове (CD)
Файлове с картинки (Kodak, JPEG)

    записани на CDR(W)
DivX(R) диск записан на CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x и 5.x
DivX Ultra
WMA
Поддържани MP3 формати:

•  ISO 9660/ UDF формат
•  Максимална дължина на името на
    заглавието/албума – 12 символа
•  Максимален брой заглавия плюс
    албум: 255.
•  Максимален брой гнездови
    директории: 8 нива.
•  Максимален брой албуми: 32.
•  Максимален брой песни: 999
•  Поддържани честота:
    32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
•  Поддържани bit-rates: 32~ 256 (kbps).

Следните формати не се поддържат:
•  Файлове като *.VMA, *.AAC, *.DLF,
    *.M3U, *.PLS, *.WAV
•  Име на албум/заглавие на
    различен от английски
•  Дискове записани под Joliet формат
•  MP3 Pro и MP3 с ID3 tag

–  
–  
–  
–  

–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  

–  

Дискове, които могат да се
възпроизвеждат ALLALL 2

Свържете захранващите кабели на
системата и телевизора (или на
евентуален стерео или AV приемник)
към контакта.
Включете телевизора и го пуснете на
правилния канал за приемане на
видео сигнал (Погледнете
'Настройване на телевизора').
Натиснете ECO POWER/STAND-BY    на
предния панел на системата или   
на дистанционното.
➜ На екрана на телевизора трябва да
се появи синия фонов екран на Philips.
Натиснете OPEN/CLOSE    , за да
отворите отделението за дисковете и
поставете диск, и натиснете същия
бутон, за да затворите отделението.
➜ Уверете се, че диска е със
записаната страна надолу.
Възпроизвеждането ще започне
автоматично
(взависимост от вида на диска).
➜ Ако на екрана се появи менюто на
диска, погледнете
'Употреба на менюто на диска'.

Регионални кодове

Бележки:
Ако имате проблем с пускането на

определен диск, извадете диска от
отделението за дискове и пробвайте
да пуснете друг. Нeправилно
форматираните дискове не могат
да се пуснат на тази система.

–  

DVD дисковете трябва да са означени
както е показно по-долу, за да могат
да се пуснат на системата.
Не можете да пускате дискове,
които са
означени за
други региони.

Пускане на дискове
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Работа с дискове

●

Увеличение (DVD/VCD/DivX/JPEG)

В спряно положение и когато диска
не е изваден, натиснете       .

За да отмените режима за
продължаване
В спряно положение, натиснете PRESET
-/    (    на дистанционното) отново.

Увеличаването ви позволява да
увеличите или намалите
изображението по време на
възпроизвеждането.
Натиснете ZOOM неколкократно, за
да увеличите или намалите картината.
Натиснете           , за да панорамирате
екрана.

Продължаване на възпроизвеждането
(DVD/VCD/CD)

●

2

1

За DVD/VCD/CD
Натиснете MODE неколкократно, за
да изберете режим на повторение
по време на възпроизвеждането.
ГЛАВА (DVD)

да се повтаря пуснатата глава.
ПЕСЕН (CD/VCD)/ЗАГЛАВИЕ (DVD)

да се повтаря пуснатата песен
(CD/SVCD/VCD)/заглавие (DVD).
ВСИЧКО

да се повтаря целия диск.
РАЗБЪРКАНО

да се повтаря в разбъркан ред.
За MP3/WMA/DivX
Натиснете MODE неколкократно, за
да изберете режим на повторение.

➜ Shuffle: за пускане на всички
файлове от папката в разбъркан ред.

➜ Repeat One: повторение на
MP3/WMA файл неколкократно.

➜ Repeat All: повторение на всички
файлове неколкократно.

➜ Off: изключва режим на повторение
или разбъркано пускане.

–  

–  

–  

–  

Повторение
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

●

●

В зависимост от диска, менюто му
може да се появи на екрана на
телевизора веднага щом го заредите.
За избор на функция на
възпроизвеждане или предмет
Използвайте             и ОК или
цифровите бутони на дистанционното.
➜ Възпроизвеждането ще започне
автоматично.
За достъп или изход от менюто
Натиснете DISC MENU на
дистанционното.
За VCD с функция за контрол на
възпроизвеждането (PBC)
(само версия 2.0)
Контрола на възпроизвеждането ви
позволява да пускате интерактивно
видео дискове, следвайки менюто на
екрана.
По време на възпроизвеждането
натиснете DICS MENU.
➜ Ако PBC е включена, ще се изключи
и възпроизвеждането ще продължи.
➜ Ако PBC е изключена, ще се включи
и ще премине към менюто.

По време на възпроизвеждането,
натиснете    , за да преминете към
следващата песен/глава.
Натиснете     , за да преминете на
предишната глава/песен.
За да преминете направо на глава/
заглавие/песен, въведете съответния
номер с цифровите бутони. 

Основни бутони за
възпроизвеждане

Спиране в пауза на възпроизвеждането
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

По време на възпроизвеждането
натиснете       .

➜ Възпроизвеждането ще спре в
пауза и звука ще спре.
Натиснете        отново, за да продължи.

Избор на заглавие/глава/песен
(DVD/VCD/CD/DivX)

2

1

3

1

2

Употреба на менюто на диска

●

●

●

➜ Ако на диска има зададен
възрастов контрол, трябва да въведете
вашата четири цифрена парола.
(Погледнете 'Настройки на паролата'.)
По всяко време просто натиснете
PRESET-/   , за да спрете
възпроизвеждането.

6
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Забавен кадър (DVD/VCD)

Програма (не за диск със снимки)

PROGRAM:

(Примерна DVD програма)

Работа с дискове

Натиснете A-B в момента, в който
искате да започне.
Натиснете A-B в момента, в който
искате да спре.

➜ Частта може да се зададе само в
рамката на една песен/глава.

➜ Частта А-В ще започне да се
повтаря непрекъснато.
За да продължи нормалното
възпроизвеждане, натиснете A-B отново.

Натиснете SLOW по време на
възпроизвеждането, за да изберете
желаната скорост: 1/2, 1/4, 1/8 или
1/16 (напред или назад).

➜ Звука ще спре.
За да върнете нормалната скорост,
натиснете        .

За да изберете любимите песни/
глави да се възпроизвеждат в
желания от вас ред.

● По време на възпроизвеждането,
натиснете DISPLAY, за да покаже
информация за диска на екрана.

За DVD

➜ Title/Chapter Elapsed: показва
изминалото време от пуснатата
глава/заглавие.

➜ Title/Chapter Remain: показва
оставащото време от пуснатата
глава/заглавие.

➜ Display Off: изключване на
показването на времето.

Показване на информация по
време на възпроизвеждането

Натиснете GOTO докато се появи
прозорец за промяна на времето
или главата/песента.
Въведете часовете, минутите и
секундите от ляво на дясно като
използвате цифровите бутони.

ИЛИ
Въведете номера на желаната
глава/песен като използвате
цифровите бутони.

Търсене по време и по номер на глава/
песен (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

2

1

Натиснете   /   на дистанционното по
време на възпроизвеждането, за да
изберете желаната скорост: 2X, 4X,
8X, 16X или 32X (напред или назад).

За да върнете нормалната скорост,
натиснете       .

Търсене напред/назад
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1

2

За MP3/WMA
В спряно положение, натиснете
DISC MENU за да сменяте между
Албум и Списък с файлове.
Когато Списъка с файлове е на
екрана, натиснете      , за да изберете
файлове и натиснете PROGRAM, за
да добавите файлове към списъка
на програмата.
Натиснете DISC MENU, за да се покаже
списъка с програмата.
Натиснете PROGRAM, за да изтриете
нежеланите файлове от списъка.

1

2

3

4

Repeat A-B
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

2

1

3

Бележка:
Забавения кадър не е възможен

за VCD дискове.
–  

 

2

1

За DVD/VCD/CD

Натиснете PROGRAM на дистанционното,
за да влезете в режим за програмиране.
Използвайте цифровите бутони, за да
въведете директно песните или главите
(песните с едноцифрен номер с '0'
отпред, например '05').
Местете курсора като натискате            ,
за да изберете START.
Натиснете OK, за да започне
възпроизвеждането.

2
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Основни действия

Избор на възпроизвеждане

ВАЖНО!
За DRM защитени WMA файлове,
използвайте Windows Media Player 10
(или по-нов) за запиване/
превръщане на дискове.
Посетете www.microsoft.com за
повече информация за
Windows Media Player и WM DRM.

Работа с дискове

За SVCD/VCD/DivX/CD
➜ Single/Total Elapsed: показва изминалото
време от пуснатата песен/всички песни.

➜ Single/Total Remain: показва изминалото
време от пуснатата песен/всички песни.

➜ Display Off: изключване на показването
на времето.

По време на възпроизвеждането
можете:
Натиснете         , за да изберете друга
песен от албума.
Натиснете        неколкократно, за да
спрете в пауза/продължите
възпроизвеждането.
Натиснете DISC MENU на
дистанционното, за да смените
между Албум и Списък с файлове.

За редете MP3/WMA диск.

➜ Меню с информацията на диска
се повява на екрана.
Използвайте       , за да изберете албум
и натиснете ОК, за да отворите албума.

Пускане на MP3/WMA дискове

Натиснете        или използвайте
цифровите бутони, за да изберете
песен.
Натиснете ОК, за да потвърдите.

➜ Възпроизвеждането ще започне от
избраната песен, до края на албума. 

Бележка:
Разчитането на диска може да

отнеме повече от 10 секунди поради
големия брой песни записани на диска.

–  

●

●

● / 

2

3

4

1

Пускане на заглавие (DVD)

Натиснете DISC MENU.

➜ На екрана се появява менюто със
заглавията.
Използвате            или цифровите
бутони, за да изберете възможност
за пускане.
Натиснете ОК, за да потвърдите.

Специални функции за дискове

3

2

1

Гледане от различен ъгъл (DVD)

● Натиснете ANGLE неколкократно,
за да изберете от различните ъгли.

Смяна на аудио езика (за DVD 
записани с много езици)

Натиснете AUDIO неколкократно,
за да изберете различни аудио езици.

●

Натиснете AUDIO, за да изберете от
възможните аудио канали осигурени
на диска (Mono Left, Mono Right или
Stereo).

Смяна на аудио езика
(за DVD записани с много езици)

●

Субтитри (DVD)

Натиснете SUBTITLE неколкократно,
за да изберете от възможните езици
за субтитрите.

●

ВАЖНО!
Трябва да включите телевизора и
да го пуснете на правилния канал
за приемане на видео. (Погледнете
„Настройване на телевизора”).

Пускане на MP3/WMA/JPEG
Picture CD
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Основни действия

Функция за преглед (JPEG)

Увеличение на картинка (JPEG)

Работа с дискове

По време на възпроизвеждането,
натиснете ZOOM неколкократно,
за да се увеличи картинката в
различни степени.
Използвайте            , за да разглеждате
увеличената картинка.

Заредете JPEG диск.

➜ На екрана се появява меню с
информацията на диска.
Използвайте      , за да изберете папка
и натиснете ОК, за да я отворите.
Натиснете       или използвайте
цифровите бутони, за да изберете
картинен файл.
Натиснете ОК, за да потвърдите.

➜ Възпроизвеждането ще започне от
избраната картинка до края на
папката.

Тази функция показва съдържанието
на папката или на целия диск.
Натиснете PRESET +/    (    на
дистанционното) по време на
възпроизвеждането.
На екрана ще се появят 12 картинки
в умален размер.

Пускане на JPEG дискове

3

2

1

4

Специални JPEG функции

Използвайте            , за да изберете
една от тях/”Slide Show” и
натиснете ОК, за да започне
възпроизвеждането/презентацията.

Избор на възпроизвеждане

●

По време на възпроизвеждането
можете:
Натиснете        , за да изберете друг
файл от папката. 
Използвайте            на дистанционното,
за да обърнете/завъртите картинката.
Натиснете        неколкократно, за да
спрете в пауза/продължите
възпроизвеждането.
Натиснете DISC MENU на
дистанционното, за да смените
между Албум и Списък с файлове.

●

/ ●

●

2

1

2

●

За достъп до менюто с функциите
на дистанционното
Използвайте            , за да изберете
“Menu” и натиснете ОК.

2

За да се покажат останалите
снимки на предишната/
следващата страница
Натиснете        .
Използвайте           , за да изберете
“Prev” или “Next” и натиснете ОК.

/ ●

2
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Работа с дискове

Възпроизвеждане под много ъгли (JPEG)

●

●

По време на възпроизвеждането,
натиснете            , за да завъртите
картината на екрана.
    : обръщане на картината
вертикално.
    : обръщане на картината
хоризонтално.
    : завъртане обратно на
часовниковата стрелка.
    : завъртане по часовниковата
стрелка.

Тази система поддържа
възпроизвеждане на DivX филми,
които можете да запишете от вашия
компютър на дискове. Погледнете
„Възможности в менюто – DivX(R)VOD
код за регистрация” за повече
информация.
Поставете DivX диск.

➜ Възпроизвеждането ще започне
автоматично. Ако не започне,
натиснете        .

Ако DivX филма съдържа външни
субтитри, на екрана ще се появи
меню за избор на субтитри.

В този случай натиснете SUBTITLE на
дистанционното, за да включите или
изключите субтитрите.

Ако DivX диска има многоезични
субтитри, натиснете SUBTITLE на
дистанционното, за да смените
езика на субтитрите по време на
възпроизвеждането.

Пускане на DivX диск

Бележки:
Поддържат се файлове със

субтитри със следните разширения
(.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се
появяват в менюто.

Името на файла на субтитрите
трябва да е със същото име като
това на файла на филма.

–  

–  

2

1

● По време на възпроизвеждането,
натиснете PROGRAM неколкократно
на дистанционното, за да изберете
от режимите:
Режим 0: Без
Режим 1: Появяване отгоре
Режим 2: Появяване отдолу
Режим 3: Появяване отляво
Режим 4: Появяване отдясно
Режим 5: Диагонално появяване
                  отгоре вляво
Режим 6: Диагонално появяване
                  отгоре вдясно
Режим 7: Диагонално появяване
                  отдолу вляво
Режим 8: Диагонално появяване
                  отдолу вдясно
Режим 9: Появяване от центъра
                  хоризонтално
Режим 10: Появяване от центъра
                    вертикално
Режим 11: Свиване към центъра
                    хоризонтално
Режим 12: Свиване към центъра
                    вертикално
Режим 13: Като прозорец
                    хоризонтално
Режим 14: Като прозорец вертикално
Режим 15: Изтриване от ръбовете
                    към центъра
Режим 16: Заместване отгоре

Режими на възпроизвеждане на
презентация (JPEG)
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DIVX (R) VOD

TV ДИСПЛЕЙ

Натиснете SYSTEM MENU,  за да влезете
в менюто.
Натиснете       , за да изберете
страница.
Натиснете       , за да изберете
възможност.
Влезте в под менютата, като
натиснете    или ОК.
Преместете курсора, като натиснете
      , за да изберете предмета.
➜ В случай на стойностна
характеристика, натиснете      ,
за да я настроите. 
Натиснете ОК, за да потвърдите.

За да се върнете към предишното ниво
Натиснете    или ОК (в случай на
стойностна характеристика).

За да излезете от менюто
Натиснете SYSTEM MENU отново.
➜ Настройките ще бъдат запаметени в
паметта на плеъра ако бъде изключен.

Възможности в системното меню

Основни функции

Бележка:
Някой от функции в това меню са

описани в раздела “Начало”.
–  

Възможностите тук са:
“TV Дисплей”, “OSD Език”,
“Скрийн сейвър” и “DIVX (R) Код”.

GENERAL SETUP PAGE
(Основни настройки)

Нагласете съотношението на DVD
плеъра според телевизора, който сте
свързали.

➜ 16:9: Ако имате широкоекранен
телевизор.

➜ 4:3 LETTER BOX: Ако имате нормален
телевизор. В този случай, на екрана ще
се покаже широка картина с черни
ленти отгоре и отдолу.

OSD ЕЗИК

Погледнете “Начало – Стъпка 3:
Избор на език”.

DIVX (R) VOD

СКРИЙН СЕЙВЪР

Тази функция се използва за включване
или изключване на скрийн сейвъра.

➜ ON: В спряно положение, в пауза или
в режим не за дискове, ако не се
извършват никакви действия за около
3 минути, скрийн сейвъра ще се включи.
➜ OFF: Скрийн сейвъра е изключен.

➜ 4:3 PAN SCAN: Ако имате нормален
телевизор и искат двете страни на
картината да са изрязани или да
пасват на екрана на телевизора. 

2

1

3

4

5

●

6

●
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DIVX(R) VOD

984CXMVD

SPDIF SETUP 

3D PROCESSING 

AUDIO SYNC

НАСТРОЙКИ НА ЦИФРОВИЯ ЗВУК

SPDIF OUTPUT

SPDIF

DOLBY DIGITAL НАСТРОЙКИ

Възможността тук е: “DUAL MONO”.

Възможности в системното меню

Philips ви е осигурил DivX(R)VOD
регистрационен код, който ви
позволява да наемате или закупувате
филми от DivX(R)VODE услугата.
За повече информация посетете
www.divx.com/vod. 
В 'Основни настройки', натиснете      ,
за да изберете DIVX Code, след това
натиснете     или ОК, за да влезете в
подменюто и натиснете ОК,
за да потвърдите.
➜ Ще се появи кода за регистрация.

Възможностите тук са:
“Настройки на цифровия звук”,
“DOLBY DIGITAL настройки”,
“3D обработване”, “HDCD” и
“Нощен режим”.

DUAL MONO

Изберете настройката, която
съответства на броя тонколони,
които сте свързали

➜ STEREO: Ляв моно звук ще изпраща
сигнали към лявата тонколона и десен
моно звук ще изпраща сигнали към
дясната тонколона .

➜ L-MONO: Ляв моно звук ще изпраща
сигнали към лявата и дясната тонколони.

➜ R-MONO: Десен моно звук ще
изпраща сигнали към лявата и
дясната тонколони.

➜ SPDIF OFF: Изключва SPDIF изхода.

➜ SPDIF/RAW: Ако сте свързали
DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL) към
многоканален декодер/приемник.

➜ SPDIF/PCM: Само ако приемника ви
не може да декодира многоканален
звук.

Възможностите тук са: “SPDIF OFF”,
“SPDIF/RAW” и “SPDIF/PCM”.

AUDIO SETUP PAGE
(Настройки на звука)

Натиснете ОК, за да излезете.
Използвайте кода, за да наемате или
закупувате филми от DivX(R)VODE
услугата на www.divx.com/vod.
Следвайте инструкциите и запишете
филма на CD-R, за да го пуснете на
плеъра.

Бележки:
Всички свалени филми от DivX® VOD

могат да се пускат само на този плейър.
Функцията за търсене по време не

е достъпна при DivX филмите.

–  

–  

2
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3D ОБРАБОТВАНЕ

HDCD

НОЩЕН РЕЖИМ

QUALITY

КОМПОНЕНТЕН

Възможностите тук са: “Компонентен”,
“TV режим” и “Настройки на картината”.

Възможности в системното меню

REVERB РЕЖИМ

Този режим осигурява виртуален
сърраунд звук само с две тонколони.

➜ OFF (изключен), CONCERT (концерт),

LIVING ROOM (дневна), HALL (зала),
BATHROOM (баня), CAVE (пещера),
ARENA (арена) и CHURCH (църква).

Възможността тук е: “FILTER”.

В този режим, високите звуци са
омекотени, а ниските – излизат на
преден план до ниво за слушане.
Полезен е за гледане на любимите
ви филми без да притеснявате други
през нощта.

➜ ON: Изберете това, за да регулирате
звука. Тази функция е достъпна само
за филми с Dolby Digital режим.

➜ OFF: Изберете това когато искате да
се насладите на сърраунд звук в
пълния му обхват.

VIDEO SETUP PAGE
(Настройки на картината)

TV РЕЖИМ

Изберете кръстосано или P-SCAN видео
режим когато е избрано Pr/Cr Pb/Cb Y.

➜ PROGRESSIVE и INTERLACE

В режим за непрекъснато търсене,
можете да се насладите на
висококачествена картина с по-малко
прескачания. Работи само когато сте
свързали Y Pb Pr жаковете на плеъра
към телевизор, който поддържа такъв
режим. В противен случай, на екрана
картината ще бъде разстроена.
За правилно настройване на
непрекъснатото търсене, погледнете
'Начало – Настройване на функцията
за непрекъснато търсене'.

Бележки:
Когато плеъра е нагласен на

Y Pb Pr (YUV), някой телевизори може
да не се синхронизират правилно с
плеъра при SCART свръзка.

–  

Наглася видеото според видео
свръзката. Тази настройка не е
задължителна ако използвате VIDEO
жака (жълт), за да свържете DVD
системата към телевизора.
➜ S-VIDEO: Изберете това ако сте
свързали DVD системата към
телевизора с S-Video жак.
➜ Pr/Cr Pb/Cb Y: Изберете това ако
сте свързали DVD системата към
телевизора с Компонентни видео
жакове.
➜ RGB: Изберете това за SCART връзка.

Възможността тук е: “REVERB режим”.

FILTER (филтър)

Задава на изходния звук да намалява
честотата когато е пуснат HDCD диск.

➜ OFF (изключен), 44.1K и 88.2K.
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НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА

PICTURE SETTING

ПРЕДПОЧИТАНИЯ

ВЪЗРАСТОВ КОНТРОЛ

Възможности в системното меню

Това меню ви помага да нагласите
качеството на картината.
Натиснете      , за да изберете
“PICTURE SETTING”.
Натиснете    или ОК, за да влезете в
настройките.
Възможностите са следните:
“SHARPNESS (острота)”, “BRIGHTNESS
(яркост)”, “CONTRAST (контраст)”, 
“GAMMA (гама)”, “HUE (нюанс)”,
“SATURATION (наситеност)” и
“LUMA DELAY (забавяне)”.

Бележка:
Тези функции могат да се избират

само ако няма диск в плеъра или
когато възпроизвеждането е спряло
изцяло.

–  

Възможностите тук са: “TV тип”,
“AUDIO (звук)”, “SUBTITLE (субтитри)”,
“DISC MENU (меню на диска)”,
“PARENTAL(възрастов контрол)”,
“DEFAULT (по подразбиране)” и
“PASSWORD SETU
(настройки на паролата)”.

SHARPNESS
Нагласяне нивото на остротата.

➜ HIGH (висока), MEDIUM (средна) и

LOW (ниска).
BRIGHTNESS
Нагласяне нивото на яркостта.
Обхват: -20-+20.
CONTRAST
Нагласяне нивото на контраста.
Обхват: -16-+16.
GAMMA
Нагласяне нивото на гамата.

➜ HIGH (висока), MEDIUM (средна),

LOW (ниска) и NONE (без).
HUE
Нагласяне нивото на нюанса.
Обхват: -9-+9.
SATURATION
Нагласяне нивото на наситеността.
Обхват: -9-+9.
LUMA DELAY
Нагласяне на забавянето.

➜ 0 T и 1 T.

2

1

Някой DVD-та имат зададен възрастов
контрол за цели дискове или
определени сцени от диска.
Тази функция ви позволява да
нагласите ограничително ниво на
възпроизвеждането. Нивата са от 1 до
8 и са специфични за всяка държава.
Можете да забраните пускането на
определени дискове, които не са
подходящи за вашите деца, или
определени дискове да се пускат със
алтернативни сцени.

VCD, SVCD и CD няма ниво, така че
възрастовия контрол не оказва влияние
върху тези дискове. Това се отнася и за
повечето нелегални DVD дискове.
Натиснете     , за да изберете “PARENTAL”.
Влезте в подменюто като натиснете    .
Използвайте     , за да изберете ниво за
поставения диск.
➜ DVD дисковете, които имате
зададено ниво на това, което сте
избрали няма да се пуснат докато не
въведете четири цифрената парола
или не зададете по-високо ниво.

●
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ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

НАСТРОЙКИ НА ПАРОЛАТА

Възможностите тук са:
“PASSWORD MODE (режим парола)”
и “PASSWORD (парола)”.

Възможности в системното меню

Обяснения за възрастовия контрол
1 KID SAF
–  съдържание за деца; препоръчва
се изключително за деца и зрители
от всички възрасти.
2 G
–  за широката публика; препоръчва
се като подходящ за зрители
от всички възрасти.
3 PG
–  препоръчителен родителски контрол.
4 PG 13
–  съдържанието не е подходящо за
деца под 13 години.
5-6PGR,
–  Родителски контрол – Ограничение;
препоръчва се родителски контрол
при гледане на деца под 17 години,
като могат да гледат само при
надзора на родител.
7 NC 17
–  неподходящо за деца под 17 години;
не се препоръчва за деца под 17 години.
8 ADULT
–  само за възрастни; за гледане само
от възрастни поради наличието на
сексуални сцени, насилие или груб език.

Настройването на функцията
“DEFAULT” ще възстанови всички
възможности и лични настройки към
фабричните такива и личните ви
настройки ще бъдат изтрити.

Внимание!
Когато активирате тази функция,

ще бъдат възстановени фабричните
настройки.

–  

Бележка:
Някой DVD дискове не са

кодирани с ниво, въпреки, че има
ниво принтирано на опаковката.
Функцията за възрастов контрол
не работи за такива дискове.

–  

РЕЖИМ ПАРОЛА
Тази функция се използва за
включване/изключване на паролата,
като изберете “ON”/”OFF”.

ПАРОЛА
Въведете четири цифрената парола
когато се появи съобщение с това
на екрана.
Паролата по подразбиране е 1234.
Натиснете      , за да изберете
“PASSWORD”.
Влезте в подменюто като натиснете   .
Натиснете ОК, за да отворите
страницата за въвеждането на
новата парола. 

Бележки:
Ако паролата е била сменена, кода

за възрастовия контрол и заключването
на диска също са сменени.

Паролата по подразбиране (1234) е
винаги активна дори ако паролата е
била сменена. 

–  

–  

Въведете съществуващата
4-цифрена парола.
Въведете новата 4-цифрена парола.
Въведете новата 4-цифрена парола
отново, за да потвърдите.
➜ Вече трябва да използвате новата
парола.
Натиснете ОК, за да излезете. 
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Настройване на радио станциите

Запаметяване на радио станциите

Други функции

Натиснете ECO POWER/STANDBY-ON
   , за да включите на последния
избран източник.
Натиснете SOURCE (TUNER на
дистанционното), за да изберете
режим Радио.
Натиснете и задръжте        (       на
дистанционното), докато започне
показателя за честотата да се сменя,
след това го пуснете.

➜ Системата автоматично настройва
на следващата радио станция със
силен сигнал.
За да настроите станция със слаб
сигнал, натиснете        (       на 
дистанционното) веднъж или
неколкократно, докато откриете
оптималното приемане.
Повторете стъпка 3 ако е
необходимо, за да намерите
желаната от вас станция.

Можете да запаметите до 40 радио
станции, независимо от приемането.

Автоматично запаметяване
Натиснете PROGRAM на
дистанционното за повече от 2 сек.,
за да активирате настройването.

➜ Всички достъпни станции са 
запаметени.

Ръчно запаметяване
Изберете честотата на желаната
радио станция (вижте „Настройване
на радио станциите”)
Натиснете PROGРАМ на
дистанционното.

➜ PROG започва да мига.

Натиснете PRESET + или PRESET-/
(или         на дистанционното), за да
изберете номера, под който да
запаметите станцията.

➜ Ако PROG изчезне преди да
изберете номер, натиснете
PROGRAM на дистанционното.

Радио приемане

/ / 

/ / 

●

2

1

3

4

/ 

●

2

1
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Слушане на запаметени радио станции

RDS

В радио режим натиснете PRESET+ или
PRESET-/    (или         на дистанционното),
за да изберете желаната запаметена
радио станция.

➜ Ще бъдат показани номера, честотата
и типа на радиовълните на станцията.

Натиснете PROGRAM на
дистанционното отново, за да я
запаметите.
Повторете стъпки 1-4, за да
запаметите други радио станции.

4

●

Радио Информационната Система e
услуга позволяваща FM станциите да
показват допълнителна информация.
Ако приемате RDS станции, ще се
появят         и името на станцията.
Когато използвате автоматичното
програмиране, първо ще се
запаметят RDS станциите.

Разглеждане на различната RDS
информация
Натиснете RDS веднъж или
неколкократно, за да разглеждате
следната информация
(ако е достъпна):

Име на станцията
Радио текстови съобщения
Честота

–  
–  
–  

/ 
●

Настройване на RDS часовника

Някой RDS станции може да предават
реално часа през интервал от минута.
Можете да нагласите часовника като
използвате сигнала за часа, който се
излъчва заедно с RDS сигнала.

Настройте RDS станция от FM честота
(погледнете “Настройване на радио
станциите”).
Натиснете и задръжте RDS за повече
от 2 секунди.
Натиснете RDS отново.

➜ "SEARCH TM" се появява.

➜ Когато RDS часа бъде разчетен,
“RDS” и RDS часа се появяват и
настоящия час се запаметява.
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Други функции

Настройвана на таймера за
самоизключване/будилника

Бележка:
Някой RDS станции може да

предават реално часа през интервал
от минута. Точността на часа зависи
от предаването на RDS станцията.

–  

Таймера за самоизключване позволява
на системата, да се изключи сама
след определен период от време,
когато системата е включена.
Натиснете SLEEP/TIMER на
дистанционното неколкократно,
за да изберете период от време.
➜ Възможните избори са
(времето е в минути):
00 ➜ 10 ➜ 20 ➜ 30 ➜ 40 ➜ 50 ➜ 60 ➜ 70
➜ 80 ➜ 90 ➜ 00
След като достигнете желаното време,
спрете да натискате SLEEP/TIMER.
➜ Появява се 'SLEEP'.

Настройване на таймер за самоизключване

В стендбай режим, натиснете и
задръжте CLOCK на дистанционното
докато времето на дисплея започне
да мига.
➜ За малко се появява CLOCK SET.
След това започват да мигат цифрите
за часовете.
Завъртете VOLUME +/- по или обратно
на часовниковата стрелка или
натиснете VOL +/- на дистанционното,
за да нагласите часовете.
Натиснете CLOCK, за да потвърдите.
➜ На дисплея започват да мигат
цифрите за минутите.
Завъртете VOLUME +/- по или обратно
на часовниковата стрелка или
натиснете VOL +/- на дистанционното,
за да нагласите минутите.
Натиснете CLOCK отново,
за да потвърдите.

Настройване на часовника

Бележки:
Системата поддържа само 

24-часов режим.
Настройките на часовника ще

бъдат изтрити, ако системата
бъде изключена от контакта.

Системата излиза от режим за
нагласяне на часовника ако не се
натисне бутон в продължение на
30 секунди.

–  

–  

–  

Настройване на будилника

ВАЖНО!
Преди да нагласите таймера се

уверете, че часовника е нагласен
правилно.

Натиснете и задръжте SLEEP/TIMER
докато часовника започне да мига.
➜ Започва да преминава .
След това започват да мигат цифрите
за часовете.
Завъртете VOLUME +/- по или обратно
на часовниковата стрелка или
натиснете VOL +/- на дистанционното,
за да нагласите часовете.
Натиснете SLEEP/TIMER, за да
потвърдите.
➜ На дисплея започват да мигат
цифрите за минутите.
Завъртете VOLUME +/- по или обратно
на часовниковата стрелка или
натиснете VOL +/- на дистанционното,
за да нагласите минутите.
Натиснете SLEEP/TIMER отново, за да
потвърдите.
➜ На дисплея започва да мига OFF.
Завъртете VOLUME +/- по или обратно
на часовниковата стрелка или
натиснете VOL +/- на дистанционното,
за да изберете 'ОN'.
➜      се появява на дисплея.

За да изключите таймера
Изберете 'OFF' на стъпка 6.

–  

TIMER SET
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За да изключите таймера за
самоизключване
Натиснете SLEEP/TIMER неколкократно
докато не се появи '00' на дисплея, или
натиснете бутона ECO POWER/STANDBY
ON    .
В стендбай режим, таймера позволява
на системата да се включи автоматично
в предварително зададено време.
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Бележки:
При някой USB flash плеъри (или

устройства), съдържанието е
записано, като е използвана
технология за защита от копиране. 
Такова защитено съдържание няма
да може да се пусне на други
устройства (като тази система).

Съвместимост на USB връзката
на продукта:
  ) Този продукт поддържа повечето
  USB устройства, които са
  съвместими с USB MSD стандартите.

) Най-разпространения клас
устройства са flash устройствата,
memory стиковете,
jump устройствата и т.н.
) Ако се покаже "Disc Drive" на

компютъра ви след като сте
включили такова устройство,
най-вероятно е MSD съвместимо
и ще работи с този продукт.

–  

–  

a

    i
    
    
    
    ii
    
    
    
    

Поддържани формати:
USB или memory формат на файла

    FAT12, FAT16, FAT32 (големина на
    сектора: 512 байта)

MP3 bit rate: 32-320 Kbps и
    променлив bit rate

WMA v9 или по-стар
Възможност до максимум 8 поднива
Брой албуми/папки: максимум 99
Брой песни/заглавия: максимум 999
ID3 tag v2.0 или по-нов
Име на файла в Unicode UTF8

    (максимална дължина :128 байта)

–  

–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  

Външни източници

Свържете AUX IN жаковете на
системата към AUDIO OUT жаковете
на другото аудио/визуално устройство
(като видео, лазерен дисков плейър
или касетен дек) като използвате
аудио кабелите (бял/червен).
Натиснете AUX, за да изберете
външното оборудване.
➜ Появява се AUX.

–  

–  

b) Устройството ви може да изисква
батерия/източник на захранване.
Уверете се, че сте поставили нова
батерия или сте заредили USB
устройството първо и след това сте
го включили в продукта.

Поддържани типове музика:
a) Това устройства поддържа само
незащитена музика със следното
разширение на файловете:
.mp3
.wma
b) Музика закупена от он-лайн
музикални магазини не се поддържа,
защото е защитена с Digital Rights
Management protection (DRM).
c) Разширенията на файловете,
които завършват на .wav; .m4a; .m4p;
mp4; .aac и т.н. не се поддържат.

Не може да се създаде директна
връзка от USB порта на компютъра
към продукта дори ако имате mp3
и/или wma файлове на компютъра си.

Бележка:
Всички функции за контрол на звука

(DSC или DBB) са достъпни за избор.
Погледнете инструкциите за работа,

за свързаното оборудване, за повече
информация.

–  

–  

Употреба на различно от
USB устройство

2

1

Като свържете USB устройство към
Hi-Fi системата, можете да се
насладите на запаметената музика
на устройството чрез мощните
тонколони на системата.

Пускане на USB устройство
Съвместими USB устройства
Със системата можете да използвате:

USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
Карти с памет (трябва ви

допълнително четец на карти)

–  
–  
–  

Употреба на USB устройство

Системата няма да пусне и не
поддържа следното:
–  Празни албуми: празен албум е
    албум, който не съдържа MP3/WMA
    файлове и няма да бъде показан
    на дисплея.
–  Файлове с формат, който не се
    поддържа се пропускат.
    Това означава, че например:
    документи .doc или MP3 файлове с
    разширение .dlf се пропускат и
    няма да бъдат пуснати.
–  AAC, WAV, PCM аудио файлове
–  DRM защитени WMA файлове
–  WMA файлове в Lossless формат.

Б
ъ

л
га

р
с

к
и



35

Външни източници

Подредете MP3/WMA файловете в
различни папки или подпапки.

                         Root

                                   Title 001

                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002

            Title 003

            Album 02

                                                    Title 001
                                                    Title 002

                                                    Title 003

                                  Album 03

                                          Title 001

                                          Title 002

                                          Title 003

Как да прехвърлите музика от
компютър на USB устройство
Като издърпате и пуснете файловете,
можете лесно да прехвърлите
любимата си музика от компютъра
на USB устройство. За flash плейър,
можете също да използвате неговия
софтуер за прехвърляне на музика.
Въпреки това, тези WMA файлове
може да не могат да се пуснат,
поради несъвместимост.

Как да подредите MP3/WMA
файловете на USB устройство
Тази система ще търси
MP3/WMA файловете по
папки/подпапки/ заглавие.
Пример:

Бележки:
От разлики в съвместимостта,

информацията от албума/песента
може да се различава от това,
което е показани на софтуера на
флаш плеъра.

Имената на файловете или
ID3 tags ще се показват като —
ако не са на английски.

–  

–  

Бележки:
Ако не сте подредили MP3/WMA

файловете в албуми на диска,
албум "01" ще бъде зададен на
всички тези файлове.

Уверете се, че имената на Mp3
файловете завършват на .mp3 и
имената на WMA файловете
завършват на .wma.

За DRM защитени WMA файлове,
използвайте Windows Media Player 10
(или по-нов) за превръщане.
Посетете www.microsoft.com
за подробности относно
Windows Media Player и WM DRM
(Windows Media Digital Rights
Management).

–  

–  

–  

Проверете дали USB устройството е
правилно свързано. (Погледнете
Инсталиране: Свързване на
допълнително оборудване).
Натиснете SOURCE (USB на
дистанционното) веднъж или повече,
за да изберете USB.

Появява се NO FILE ако няма
намерени аудио файлове в
USB устройството.
Пуснете аудио файловете на USB-то
както пускате албуми/песни на диск
(Погледнете Работа с дискове).

–  

2
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Усилвател

Изходна мощност  2х50 W RMS
Честотен отговор  20 - 20000 Hz, -3 dB
Съотношение сигнал/шум .... >65 dBA
AUX вход ........................ 1V RMS 20kohm

..............
....

Спецификации

Диск

Лазер ........................ Полупроводников
Диаметър на диска ........... 12 см/8 см
Видео декодиране ..................................
............................... MPEG-1/MPEG-2/Divx
Видео DAC .................................. 12 бита
Сигнална система ................ PAL/NTSC
Видео формат .......................... 4:3/16:9
Видео сигнал/шум .................. > 48 dBA
Аудио DAC ........................ 24Bits / 96kHz
Хармонично разстройване ...................
............................................... < 0.1% (1kHz)
Честотен отговор .. 4Hz - 20kHz (44.1kHz)
..................................... 4Hz - 22kHz (48kHz)
..................................... 4Hz - 24kHz (96kHz)
Съотношение сигнал/шум ... > 65 dBA

Радио

FM обхват ......................... 87.5 - 108 MHz
Решетка за настройване ............ 50KHz
Чувствителност 
– Моно, 26dB съотношение
   сигнал/шум .................................. 50uV
– Стерео, 46dB съотношение
   сигнал/шум ................................ 100uV
Избирателност .............................. >28dB
Отхвърляне на матрица .............. >25dB
Хармонично разстройване .......... < 3%
Съотношение сигнал/шум .... > 55dBA

..........................................
....................

................. Спецификациите и външния вид
подлежат на промяна без
предупреждение.

Тонколони

Импеданс на тонколоните ......... 4 ohm
Драйвер, основни ............................... 5”
Драйвер, пищялки ........................... 0.2”
Честотен отговор ............... 60 - 20000 Hz

Основна информация

Обща мощност ................. 2 x 75W RMS
Захранване ........ 220V-230V, 50Hz/60Hz
Консумация на енергия
при работа ....................................... 55W
Консумация на енергия в
еко стендбай ...................................... 1W
Съставен видео
изход .............................. 1.0Vp-p, 75ohm
Коаксиален изход ....................................
.......................... .0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
Изход за слушалки ..................................
...................................... 2 X 15mW, 32ohm
USB direct ................................ версия 1.1
Размери
– Главна част (Ш x В x Д) .........................
..................................... 240 x 160 x 230мм
– Тонколони (Ш x В x Д) ...........................
..................................... 160 x 270 x 220мм
Тегло
– С опаковката ............................. 12.5 кг
– Главна част ................................... 3.3 кг
– Тонколони .................................. 2 х 3 кг

..........................

.......................

.........................................

.....................................................

............................................................
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Проблем Разрешение

ВНИМАНИЕ!
При никакви обстоятелства не трябва да опитвате да поправяте системата
сами, тъй като това може да прекрати гаранцията. Не отваряйте системата,
тъй като има риск от токов удар.

Възможни проблеми

Ако възникне повреда, първо прегледайте точките в списъка по-долу, преди да
занесете системата на поправка. Ако не можете да разрешите проблема,
следвайки тези съвети, обърнете се към вашия доставчик или към Philips за помощ.

Няма захранване ✔ Проверете дали захранващия кабел
е правилно свързан.
Натиснете ECO POWER/STANDBY ON
    за да я включите.

✔

Разстроена или лоша картина Понякога може да се появят малко
смущения по картината.
Това не е повреда.
Почистете диска.

✔

✔

Напълно разстроена картина или
черно/бяла картина

Телевизора има стандартна цветна
система. Ако цветните системи на
диска или DVD-то са различни,
картината може да разстроена или
безцветна.

✔

Няма картина
Проверете дали телевизора е включен.
Проверете видео свръзките.
Натиснете SOURCE на DVD плеъра
неколкократно, за да изберете 'DVD'
или натиснете DISC на дистанционното.
Включете телевизора на правилния
канал за приемане на видео сигнал.
Този канал е обикновено близо до
канал 00. Или, може на дистанционното
да имате бутон, който включва
допълнителен или A/V IN канал.
Или, сменяйте каналите докато видите
DVD екрана на телевизора.
Ако е включена функцията за
непрекъснато търсене, но свързания
телевизор не я поддържа или кабелите
не са свързани подходящо, погледнете
„Подготвителни работи – Настройване
на функцията за непрекъснато
търсене”, за да направите нужните
настройки или да я изключите:
1) Изключете режима за непрекъснато
търсене на телевизора или включете
режим за кръстосано търсене.
2) Натиснете SYSTEM MENU на
дистанционното, за да изключите
менюто и след това DISC и 1, за да
излезете от непрекъснатото търсене.

✔

✔

✔

✔

✔
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Няма звук или е разстроен

DVD плеъра не започва
възпроизвеждането

Съотношението на екрана не може
да бъде променено дори когато сте
нагласили формата на телевизора

✔ Съотношението е фиксирано при
DVD дисковете.
В зависимост от телевизора,
може да не можете да промените
съотношението.

✔

Нагласете звука.
Проверете дали тонколоните са
правилно свързани.
Сменете кабелите на тонколоните.
Изключете слушалките.
Системата е на пауза, забавено
движение или режим за бързо
превъртане напред/назад,
натиснете        , за да продължи
нормалното възпроизвеждане.

Поставете диск, който може да
се разчете със записана страна
надолу.
Проверете тип на диска, цветната
система и регионалните кодове.
Проверете дали диска не е
надраскан.
Натиснете SYSTEM MENU,
за да изключите екрана с менюто.
Отменете възрастовия контрол или
променете нивото на контрола.
Образувал се е конденз в
системата. Махнете диска и
оставете системата включена за
около час.

Системата не отговаря при
натискането на бутони

✔ Изключете захранващия кабел от
контакта и го включете отново.

Възможни проблеми

✔

✔

✔

✔

✔

Не могат да се включат някой
функции, като ъгъл, субтитри и
многоезичен звук

Няма записан многоезичен звук
или субтитри на DVD-то.
Смяната на езика на звука или
субтитрите не е позволена на
DVD-тo.
Функциите може да не са
достъпни на диска.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Б
ъ

л
га

р
с

к
и



39

Възможни проблеми

Смущения на звука ✔ Поставете системата възможно
по-далеч от всякакво електрическо
оборудване, което може да
причини смущения.

Нисък басов отговор ✔ Проверете дали всички тонколони
са с правилен поляритет.

Няма звук и картина ✔ Проверете дали има свързан
RGB/SCART кабел към правилното
устройство (Погледнете Свързване
на телевизор).

Дистанционното управление
не работи

✔

✔

✔

✔

Изберете правилния източник преди
да натиснете някой функционален
бутон.
Насочете дистанционното към
сензора на системата.
Намалете разстоянието до плеъра.
Премахнете всякакви възможни
препятствия.
Сменете батерията с нова.
Проверете дали батерията е
поставена правилно.

✔

✔

Дисплея е тъмен Натиснете DIM отново.✔

Невъзможност за избор на
непрекъснато търсене

Проверете дали изходния видео
сигнал е превключен на
'Pr/Cr Pb/Cb Y'.

✔

Някой файлове на USB устройството
не се показват

Проверете дали броя на папките
надвишава 99 или дали броя на
заглавията надвишава 999.

✔

„DEVICE NOT SUPPORTED” премигва
на дисплея

Изключете USB устройството или
изберете друг източник.

✔

Значителен шум при радио
излъчването

Настройте на правилната честота.
Свържете антените.
Разпънете напълно FM антената.
Разположете я за най-добро
приемане и я закрепете към
стената.
Свържете външна FM антенa.
Нагласете разположението и
посоката за най-добро приемане.
Поставете антената възможно
най-далеч от оборудване, което
може да причини шума.
Увеличете разстоянието между
системата и вашия телевизор или
видео.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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