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ČESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste zjakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí ipřed
kapkami vody.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

ČESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto
přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte
jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Norge
Typeskilt finnes på apparatens
underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt, skal apparatet ikke
utsettes for regn eller fuktighet.

Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou
zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin
on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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Важни
инструкции
безопасност
Important
Safetyза
Instructions
aПрочетете
Read these
instructions.
1
тези
инструкции.
2
bПазете
Keep тези
theseинструкции.
instructions.
3
се с всички предупреждения.
cСъобразявайте
Heed all warnings.
4
инструкции.
dСледвайте
Follow allвсички
instructions.
5
използвайте
уред в near
близост
до вода.
eНеDo
not use thisтози
apparatus
water.
6
само
със суха кърпа.
fПочиствайте
Clean only уреда
with dry
cloth.
7
блокирайте
отвори.Install
Инсталирайте
уредаwith
в
gНеDo
not block вентилационните
any ventilation openings.
in accordance
съответствие
с инструкциите
на производителя.
the manufacturer’s
instructions.
8
инсталирайте
уреда
близост
до източници
на топлина,
hНеDo
not install near
anyвheat
sources
such as radiators,
heat като
например
вентилационни
или други
registers,радиатори,
stoves, or other
apparatus решетки,
(includingпечки
amplifiers)
that
уреди
(включително
усилватели), които отделят топлина.
produce
heat.
9
захранващия
кабелfrom
от настъпване
или
iПазете
Protect
the power cord
being walked
onприщипване,
or pinched, особено
при
контактитеatиplugs,
мястото,
където излиза
от уреда.
particularly
convenience
receptacles,
and the point where
they exit from
theприставки/аксесоари,
apparatus.
0 Използвайте
само
посочени от
jпроизводителя.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
qa
уреда
с количката,
триножника,
kИзползвайте
Use only with
the само
cart, stand,
tripod,стойката,
bracket, or
table specified by
скобата
или масата,orпосочени
производителя
или включени
в
the manufacturer
sold withотthe
apparatus. When
a cart is used,
use caution
when moving
combination
to avoid
комплекта
на уреда.
Когатоthe
се cart/apparatus
използва количка,
внимавайте
при
injury from tip-over.
преместването
на количката/уреда, за да се избегне нараняване
при преобръщане.

qs
от контакта
по време
на гръмотевични
буриfor
lИзключвайте
Unplug this уреда
apparatus
during lightning
storms
or when unused
или
когато
не се
дълго време.
long
periods
of използва
time.
qd
всички
към квалифициран
сервизен
mЗаRefer
all ремонти
servicingсе
to обръщайте
qualified service
personnel. Servicing
is
персонал.
е необходим,
когато
е бил
повреден
по
required Ремонт
when the
apparatus has
beenуредът
damaged
in any
way, such
някакъв
начин, катоcord
например
повредаliquid
на захранващия
кабел
as power-supply
or plug при
is damaged,
has been spilled
orщепсел,
objects have
fallen на
into
the apparatus,
the apparatus
been на
или
попадане
течност
или предмети
в уреда, has
излагане
exposed
to rain
moisture,
does notработа
operate
or has
уреда
на дъжд
илиorвлага,
неправилна
наnormally,
уреда или
been dropped.
изпускане
на уреда.
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English
Български

1
1 Важно
Important

qf ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ във връзка с използването на батерии – за да
избегнеusage
протичане
на батериите,
което
може leakage
да доведе
до may
nсеBattery
CAUTION
– To prevent
battery
which
телесно
нараняване,
повреда
на damage,
имущество
повреда
уреда:
result in
bodily injury,
property
or или
damage
to theнаunit:
• •Поставяйте
правилно +– and
обозначенията
и "–"unit.
да
Install allбатериите
batteries correctly,
- as marked "+"
on the
както
маркирано
на уреда.
•бъдатDo
not еmix
batteries (old
and new or carbon and alkaline, etc.).
••
Не смесвайте
батерии (стари
и нови
въглеродни
алкални
Remove batteries
when the
unit или
is not
used for aиlong
time.и др.)
• Изваждайте батериите, когато уредът не се използва дълго време.
o Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
qg Уредът не трябва да се излага на капки или пръски.
pНеDo
not place върху
any sources
danger on
apparatus
(e.g. liquid
qh
поставяйте
уреда of
източници
наthe
опасност
(например
filled objects,
candles).
предмети,
пълниlighted
с течност,
запалени свещи).
Внимание
Caution
•• Използването
на контроли
или настройки,
както и извършването
на процедури,
различни
Use of controls
or adjustments
or performance
of procedures
other than
hereinот тук
поместените
да доведеradiation
до излагане
на опасно
или друг
вид опасно действие.
may resultможе
in hazardous
exposure
orизлъчване
other unsafe
operation.

Предупреждение
Warning
•• Никога
капаците
тозиapparatus.
уред.
Never махайте
remove the
casing на
of this
•• Никога
не
смазвайте
частите
на
този
уред.
Never lubricate any part of this apparatus.
•• Никога
поставяйте
уредаon
върху
други
електрически
уреди.
Never не
place
this apparatus
other
electrical
equipment.
•• Дръжте
този
уред
далеч
от
пряка
слънчева
светлина,
открит
пламък
Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or
heat. или топлина.
•• Никога
гледайте
лазерния
лъчthis
в този
уред.
Never не
look
into theсрещу
laser beam
inside
apparatus.
•• Уверете
се, че
винаги
достъпtoдоthe
захранващия
Ensure that
you
alwaysимате
have лесен
easy access
power cord,кабел,
plug orщепсел
adaptorили
to
адаптер,
за
да
изключите
тази
уред
от
захранването.
disconnect this apparatus from the power.

Безопасност
за слуха
Hearing safety
Слушайте при умерено силен звук.

Listen at a moderate volume.
Using headphones
at a high
volume
hearing. This
•• Използването
на слушалки
при
силенcan
звукimpair
можеyour
да повреди
слуха ви.
product
can
produce
sounds in decibel
ranges
may cause
hearing
Този
продукт
може
да възпроизвежда
звуци
при that
децибели,
които
lossдаforпричинят
a normalзагуба
person,наeven
forуexposure
than дори
a minute.
могат
слуха
нормаленless
човек,
при The
higher decibel
ranges
are offered
for those децибели
that may have
already за
излагане,
по-кратко
от минута.
По-високите
се предлагат
experienced
loss.
тези,
които можеsome
вечеhearing
да имат
известна загуба на слуха.
• Sound can be deceiving. Over time your hearing ‘comfort level’
• Звукът може да бъде подлъгващ. С течение на времето слухът ви се
adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what
адаптира
по-силен
звук. Така
че след
слушане,To
sounds към
‘normal’
can actually
be loud
and продължително
harmful to your hearing.
това,
което
ви звучи
"нормално"
можеtoвсъщност
даbefore
е силно
и вредно
guard
against
this, set
your volume
a safe level
your
hearing
за слуха
ви.
За
да
се
предпазите
от
това,
настройте
звука
на
adapts and leave it there.
безопасно ниво преди слухът ви да се адаптира и го оставете така.
6
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Установяване
наvolume
безопасно
To establish a safe
level: ниво на звука:
Eng lish
Български

Set yourзвука.
volume control at a low setting.
• Намалете
• Бавно
Slowly
increaseзвука,
the sound
until
can комфортно
hear it comfortably
•
увеличете
докато
гоyou
чувате
и ясно, and
без
clearly, without distortion.
кривене.
Listen for reasonable
periods
of time:
Слушайте
с разумна
продължителност:
• Prolonged exposure to sound, even at normally ‘safe’ levels, can also
• Продължителното излагане на звук, дори при обичайно безопасни
cause hearing loss.
нива, също може да причини загуба на слуха.
• Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate
• Използвайте
вашия уред разумно и си правете почивки.
breaks.
Следвайте следните насоки, когато използвате слушалки:

Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.
•
разумноvolumes
силен звук
и с разумна
продължителност.
Listen atпри
reasonable
for reasonable
periods
of time.
• Слушайте
• НеBe
коригирайте
когато
слухът ви
се адаптира.
careful not звука,
to adjust
the volume
as your
hearing adapts.
• НеDo
not turn up звука
the volume
so high
thatчеyou
hear
what’s
around
•
увеличавайте
до такова
ниво,
неcan’t
чувате
какво
става
you.вас.
около
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
• В потенциално опасни ситуации трябва да внимавате или временно
hazardous situations. Do not use headphones while operating a
да прекратите ползването. Не използвайте слушалки, докато карате
motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic
моторно превозно средство, велосипед, скейтборд и др.; това може
hazard and is illegal in many areas.
да създаде опасност на пътя и на много места е незаконно.

Важна
Noticeинформация
Този продукт е в съответствие с изискванията за радио смущения на
This productсъюз.
complies with the radio interference requirements of the
Европейския
European Community.
Промените
или модификациите, които не са изрично одобрени от Philips
Any changes
or modifications
made правото
to this device
that are not
Consumer
Lifestyle
могат да анулират
на потребителя
да expressly
използва
approved
by
Philips
Consumer
Lifestyle
may
void
the
user’s
authority
to
уреда.

operate the equipment.
Open Electronics
source software
Philips
Hong Kong Ltd. предлага да предостави, при поискване,
Philips
Electronics
Hong Kong
Ltd. hereby offers
to deliver, upon
request,
копие от пълния съответен
код-първоизточник
за използваните
в този
a copy ofзащитени
the complete
corresponding
codeпакети
for the
copyrighted
продукт,
от авторското
право source
софтуерни
с отворен
код, за
open source software packages used in this product for which such offer is
които такова предложение се изисква от съответните лицензии.
requested by the respective licenses.
Това предложение е валидно до три години след закупуването на продукта,
This offer is valid up to three years after product purchase to anyone in
към всеки, който получава тази информация. За да получите кодаreceipt of this information. To obtain source code, please contact open.
първоизточник,
моля пишете
на адрес
source@philips.com.
If you prefer
notopen.source@philips.com.
to use email or if you do not receive
Софтуер с отворен код

Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не
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получите
потвърждение
за получаване
в рамките
еднаemail
седмица
след
confirmation
receipt within
a week after
mailing на
to this
address,
изпращането
на “Open
имейл до
този адрес,
моля пишете
на “Open
Source
please write to
Source
Team, Philips
Intellectual
Property
& Team,
Philips
Intellectual
Property
Standards,
P.O. Box The
220,Netherlands.”
5600 AE Eindhoven,
Standards,
P.O. Box
220,&5600
AE Eindhoven,
If you do
Холандия.”
не получите
навременно
потвърждение
за получаване
на
not receiveАко
timely
confirmation
of your letter,
please email
to the email
addressписмо,
above.моля изпратете съобщение до имейл адреса по-горе.
вашето

Recycling
Рециклиране
Your product
designed and
manufactured
with high quality
materials
Вашият
продукт еis проектиран
и произведен
с висококачествени
материали
и and
компоненти,
които
могат
да be
бъдат
рециклирани
и използвани отново. Когато видите,
components,
which
can
recycled
and reused.
че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца,
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it
това означава, че продуктът е в обхвата на европейската Директива 2002/96/ЕО.
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:

Никога не изхвърляйте своя продукт с обикновените битови отпадъци. Моля,
Never dispose of your product with other household waste. Please inform
информирайте се относно местните правила за разделно събиране на
yourself about the local rules on the separate collection of electrical
електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар
and electronic products. The correct disposal of your old product helps
продукт
за предотвратяване
на потенциалните
негативни последствия
prevent помага
potentially
negative consequences
on the environment
and human
за околната среда и човешкото здраве.
health.
Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на европейската Директива
Your product contains batteries covered by the European Directive
2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови
2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.
отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно
Please inform yourself about the local rules on separate collection of
събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите помага за
batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially
предотвратяването на евентуалните негативни последствия за околната среда
negative consequences on the environment and human health.
и човешкото здраве.

Environmental information
All unnecessary
packaging
has been
omitted.
We have
tried
make така,
Избегнали
сме всички
ненужни
опаковки.
Опитали
сме се
да to
направим
the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),
че частите на опаковката да могат да бъдат разделени на три вида
polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен
Your system
consists
of materials
(торбички,
лист
oт защитна
пяна). which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
използвани отново ако се демонтират от специализирана компания. Моля,
batteries and old equipment.
спазвайте местните наредби за изхвърляне на опаковъчни материали,
Always bring
your иproduct
to a professional to remove the built-in battery.
изтощени
батерии
стари уреди.
Екологична информация

Винаги носете вашия продукт при специалист за отстраняване на вградената
батерия.
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Бъдете отговорни
Спазвайте авторските права

Изготвянето без разрешение на копия на материали със защитени
The making
of unauthorized
copies
of copy-protected
авторски
права,
включително
компютърни
програми,material,
файлове,including
computer programs,
files, broadcasts
and sound
recordings,
may be
излъчвания
и звукозаписи,
може да бъде
нарушение
на авторските
an infringement
of copyrights
and constitute
a criminal offence.
This
права
и да представлява
криминално
престъпление.
Това устройство
не
equipment
should
not
be
used
for
such
purposes.
трябва да се използва за такива цели.
Записването
възпроизвеждането
на материал
може даSee
изисква
Recording andи playback
of material might
require consent.
Copyright
съгласие.
Вижте
Закона
за
авторското
право
от
1956
и
Законите
за
Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
защита на изпълнителите от 1958 до 1972.
This apparatus includes this label:
Този уред включва следното обозначение:
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
ОТ КЛАС 1

Информация
търговските марки
Trademark за
notice

“Blu-ray
логото
"Blu-ray
Disc"
саare
търговски
марки.
‘Blu-ray Disc"
Disc’иand
‘Blu-ray
Disc’
logo
trademarks.
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HDMI,
HDMIlogo,
и High-Defnition
MultimediaMultimedia
Interface саInterface
търговскиare
марки
HDMI,логото
the HDMI
and High-Definition
или
регистрирани
търговски
марки на HDMI
Licensing
LLC LLC
в САЩ
и други
trademarks
or registered
trademarks
of HDMI
licensing
in the
United
States and other countries.
страни.

Произведено
лиценз
на Dolby
Dolby и символът
с двойно
Manufacturedпоunder
license
fromLaboratories.
Dolby Laboratories.
Dolby and
the "D"
са
търговски
маркиare
на trademarks
Dolby Laboratories.
double-D
symbol
of Dolby Laboratories.

Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ с номера: 5,451,942;
Manufactured
under license
under U.S.
Patent #’s:6,487,535;
5,451,942; 5,956,674;
5,956,674;
5,974,380;
5,978,762;
6,226,616;
7,212,872;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени и чакащи патенти в
7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS
САЩ и по света. DTS и символът са регистрирани търговски марки, а DTSand the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master
HD,
DTSHDthe
Master
логата
DTS са of
търговски
марки
на DTS,
Inc.
Audio,
and
DTS Audio
logos иare
trademarks
DTS, Inc.
Product
includes
Продуктът
включва
софтуера.
©DTS,
Inc. Всички права запазени.
software. ©
DTS, Inc.
All Rights
Reserved.

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров
видео формат, създаден от DivX, Inc. Това
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,
е официално DivX сертифицирано устройство,
което възпроизвежда DivX
Inc. This is an official DivX Certified ® device that plays DivX video. Visit
видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни
divx.com for more information and software tools to convert your files
инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.
into DivX video.
ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX сертифицирано
®
ABOUT DIVX
VIDEO-ON-DEMAND:
This
Certified
device must
устройството
трябва
да бъде регистрирано,
за DivX
да може
да възпроизвежда
be registered
order to play
purchased
DivX Video-on-Demand
(VOD)
DivX
видео приinпоискване
(VOD).
За да получите
вашия регистрационен
movies.
To obtain
code, locate
the DivX
section
код,
намерете
DivX your
VOD registration
раздела в менюто
за настройки
наVOD
вашето
in your device
setup на
menu.
Go to vod.divx.com
for more information
on
устройство.
Отидете
vod.divx.com
за повече информация
относно това
howдаtoзавършите
complete вашата
your registration.
как
регистрация.
®
®
® , DivX Certified
DivX
, DivX
HD and associated
are
PlusTMPlus™
HD и свързаните
с тях логаlogos
са търговски
DivX
, DivX Certified®, DivX
registered
trademarks
DivX, Inc.
are used under license.
марки
на DivX,
Inc. и сеofизползват
поand
лиценз.
® ® to play DivX® and DivX Plus™
TM
DivXCertified
Certified
HDPlus
(H.264/MKV)
video
DivX
за възпроизвеждане на DivX® и DivX
HD (H.264/MKV)
up to 1080p
HDHD,
including
premium
content. съдържание.
видео
до 1080p
включително
премиално
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BONUSVIEW™
"BD
"BONUSVIEW"
са търговски
марки на
‘BDLIVE"
LIVE’иand
‘BONUSVIEW’
are trademarks
ofBlu-ray
Blu-rayDisc
DiscAssociation.
Association.

‘AVCHD’
логото
‘AVCHD’
саare
търговски
маркиofна
MatsushitaElectric
Electric
‘AVCHD’иand
‘AVCHD’
logo
trademarks
Matsushita
Industrial
и Sony
Corporation.
IndustrialCo.,
Co.,LtdLtd
and Sony
Corporation.

‘DVD
марка
DVDFormat/Logo
Format/ LogoLicensing
Licensing Corporation.
Corporation.
‘DVDVideo’
Video’е isтърговска
a trademark
ofна
DVD
Windows
логото
търговски
марки или or
регистрирани
WindowsMedia
Mediaиand
theWindows
Windowsсаlogo
are trademarks,
registered
търговски
марки
на Microsoft
Corporationinвthe
САЩ
и/или
другиand/or
страни.
trademarks
of Microsoft
Corporation
United
States
other

countries.
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Your portable
Blu-ray
плейър
дискplayer
Blu-raydisc
портативен
2 Вашият
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit
и добре дошли във Philips! За да се
вашата
заthat
Поздравления
from the support
Philipsпокупка
offers, register your product at www.philips.
пълноценно от помощта, която Philips предлага,
възползвате
com/welcome.
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

What’sима
in the
box
Какво
в кутията
Проверете
съдържанието
на вашият
Check and identify
the contents
of yourпакет:
package:
•
Blu-ray disc
дискplayer
плейър
• Портативен
Portable Blu-ray
x1
•
за AC
захранване
• Адаптор
AC power
adapter
x1
•
за кола
• Адаптор
Car adaptor
x1
•
управление
• Дистанционно
Remote control
x1
• Кабел
с AV адаптер
AV adapter
cable x 1
Carry bag x 1
• Чанта
User manual
1
• Ръководство
на xпотребителя
Quick startзаguide
1
• Ръководство
бързxстарт
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a
b
c
d
e
f
g
h

u

i
j
k
t

l

s
r
q

m

p
o
n

a POWER
POWER
Turn on на
thisплейъра
player orили
switch
to standby
mode. на готовност.
•• Включване
привеждане
в режим
b
Accessили
or излизане
exit the home
menu. меню.
•• Влизане
от началното
c DISC
DISCMENU
MENU
Blu-rayдискове:
disc: Access
or exit
theизлизане
pop-up menu.
•• За Blu-ray
влизане
или
от изскачащото меню.
DVD: влизане
Access orили
exitизлизане
the disc от
menu.
•• За DVD:
менюто на диска.
d OPTIONS
OPTIONS
Access
the current
activityили
or selection.
•• Достъп
до options
опции заforтекущото
действие
избор.
e
Pause на
play.пауза.
•• Спиране
f x
•• Спиране
на възпроизвеждането.
Stop play.
EN
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Преглед
на основния
уред unit
Overview
of the main

g
Start or resume
play.
•• Стартиране
или продължаване
на възпроизвеждането.
h ?bb/BB?
/
•• Пускане
предишното
заглавие,
Skip toнаthe
previous orили
nextследващото
title, chapter,
or track.глава или песен.
i –VOL+
- VOL +
Increase orили
decrease
volume.
•• Увеличаване
намаляване
на звука.
j
BACK
BACK
Returnкъм
to aпредишното
previous menu.
•• Връщане
меню.
k ▲,, ▼,,b,, B
Navigateвthrough
the menus.
•• Навигация
менютата.
•• OKOK
Confirm an entry
or selection.
•• Потвърждаване
на въвеждане
или избор.
l !/IR
/IR
Power indicator/Charging
indicator/Remote
sensor
•• Индикатор
за захранване/зареждане,
сензорcontrol
за дистанционното.
m OFF•POWER•ON
OFF•POWER•ON
Power on/off this player.
•• Включване/изключване
на плейъра.
n
Open the
cover. за диск.
•• Отваряне
на disc
капачето
o
Headphone
jack.
•• Букса
за слушалки.
p AV
AV OUT
OUT
Audio/video
output
jack.
•• Букса
за изходящ
звук/видео.
q LAN
LAN
Ethernet
•• Ethernet
порт.port.
r HDMI
HDMI
HDMI
output jack.
•• HDMI
изход.
s
•• Букса
USB.
USBзаsocket.
t DC
DCIN
IN
Power
supply socket.
•• Букса
за захранването.
u LCD
LCDекран
screen
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Преглед
на дистанционното
управление
Overview
of remote control
a
b
c
q

d
e
f

p

g

o

h
i
j

n

m
l

k

a 1
•• Привеждане
плейъра
в режим
на готовност.
Switch thisна
player
to standby
mode.
•• Когато
е активирана
функцията
EasyLink,
натиснете
и задръжте
When
EasyLink is enabled,
press
and hold
for at least
three
поне
за триtoсекунди,
за да приведете
свързаниdevices
HDMI to
CEC
seconds
turn all connected
HDMI всички
CEC compliant
съвместими
standby. устройства в режим на готовност.
b Цветни
Color buttons
бутони
Blu-ray
disc:
Select
or options.
•• Blu-ray
диск:
Избор
наtasks
задачи
или опции.
EN
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c

•• Достъп
до the
началното
меню.
Access
home menu.

d TOP
TOP MENU
MENU
Blu-ray
disc:
Display the
menu.меню.
•• Blu-ray
диск:
Показване
на top
горното
DVD:
Display the
title menu.
•• DVD:
Показване
на менюто
със заглавия.
e OK
OK
Confirm an entry
or selection.
•• Потвърждаване
на въвеждане
или избор.
f ▲, ▼, b, B
Navigateвthe
menus.
•• Навигация
менютата.
g
Access
forтекущото
the current
activityили
or selection.
•• Достъп
до options
опции за
действие
избор.
h
Pause play.
•• Спиране
на пауза.
i ?b/B?
/
•• Пускане
предишното
заглавие,
Skip toнаthe
previous orили
nextследващото
title, chapter,
or track.глава или песен.
j bb/BB
/
•• Търсене
или напред.
Searchназад
backward
or forward.
k AUDIO
AUDIO
Select
audio
channel
a disc.
•• Избор
наan
език
илиlanguage
канал заorзвука
на on
диска.
l SUBTITLE
SUBTITLE
Select
subtitle
language onна
a disc.
•• Избор
наaезик
за субтитрите
диска.
m Бутони
Alphanumeric
buttons
с букви
и цифри
Select
item toза
play.
•• Избор
наan
позиция
възпроизвеждане.
Enter values.
•• Въвеждане
на стойности.
n x
•• Спиране
на възпроизвеждането.
Stop play.
o

•• Стартиране
или продължаване
на възпроизвеждането.
Start or resume
play.

p

•• Връщане
меню.
Returnкъм
to aпредишното
previous menu.
q DISC
DISC MENU
MENU // POP-UP
POP-UPMENU
MENU
disc: Access
or exitили
theизлизане
pop-up menu.
•• За Blu-ray
Blu-ray дискове:
влизане
от изскачащото меню.
Access orили
exitизлизане
the disc menu.
•• За DVD:
DVD: влизане
от менюто на диска.
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Prepare theнаremote
control управление
Подготовка
дистанционното
1
избутайте
отделението
за батерии,
го отворите
1 Натиснете
Press andи push
the battery
compartment
to slideзаitда
open
(see “1” inс
приплъзване
(виж "1" на илюстрацията).
the illustration).
2 Поставете две батерии от тип AAA с правилен поляритет (+/-) както
2 е означено.
Insert two AAA batteries with correct polarity (+/-) as indicated.
3 Притиснете
Push and slide
back the
batteryкапачето
compartment
(see “3” in the
3
и плъзнете
обратно
на отделението
за батерии
(виж
"3" на илюстрацията).
illustration).

1

2

3

Забележка
Note
•• Ако
няма
използвате
батериите.
If you
areдаnot
going to дистанционното
use the remoteуправление
control for дълго
a longвреме,
time, извадете
remove the
batteries.
Doсмесвайте
not mix batteries
(old and
newили
or carbon
and сalkaline,
•• Не
батерии (стари
и нови
въглеродни
алкалниetc.).
и т.н.).
Batteries съдържат
contain chemical
substances,
they should
be disposed
of properly.
•• Батериите
химически
вещества иsoпоради
това трябва
да се изхвърлят
правилно.

Chargeнаthe
battery
Смяна
батерията
Внимание
Caution
•• Риск
продукта!
Уверете
се,power
че захранващото
напрежение
съответства
Riskот
ofповреда
product на
damage.
Ensure
that the
supply voltage
corresponds
to the
наvoltage
напрежението,
страна на плейъра.
printed onотпечатано
the bottomнаofдолната
the player.
•
Use
only
the
supplied
AC
adaptor
to
charge
battery. в комплекта AC адаптер.
• За зареждане на батерията използвайте самоthe
включения

Забележка
Note
The type plate
is located
on the bottom
of theстрана
player. на продукта.
•• Фирмената
табелка
се намира
от долната

EN
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3 Първи
Get started
стъпки

За
да заредите
To fast
charge theбатерията,
battery,

1
копчето OFF•POWER•ON
позиция
OFF.
1 Преместете
Slide the OFF•POWER•ON
switch to вOFF
position.

в комплекта
ACto:адаптер към:
22 Свържете
Connectвключения
the supplied
AC adaptor
•
•

DC
буксата
• INDC
IN jackнаonплейъра
the player.
контакта.
• Power outlet.

• •
Индикаторът
светваturns
(в червено).
indicator
on (red).
The CHRCHR
When
the battery
is fullyнапълно,
charged, the
CHR indicator
turns off.
• •
Когато
батерията
се зареди
индикаторът
CHR изгасва.
Можете да зареждате батерията и по време на възпроизвеждане.

1
Заcan
да also
заредите
включения в комплекта AC
You
chargeбатерията,
the batteryсвържете
during play.
към: the battery, connect the supplied AC adaptor to:
1 адаптер
To charge
• DC
буксата
• INDC
IN jackнаonплейъра
the player.
• Power outlet.
• контакта.
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Connect aкъм
TV телевизор
Свързване
Внимание
Caution
Turn off your
player before
it to a към
TV. телевизора.
•• Изключете
плейъра
преди connecting
да го свържете

Можете да свържете плейъра към телевизор, за да гледате филми от
You can connect the player to your TV to enjoy Blue-ray disc movies.
Blu-ray дискове.

Use an AV cable
Използване
на AV кабел

R
L
VIDEO IN

1
включеният
в комплекта
кабел
с AV
1 Свържете
Insert the
supplied AV
adaptor cable
into
the адаптер
AV OUTкъм
jackAV
of OUT
this
буксата
player.на този плейър.
2
кабел
(не(not
е включен
в комплекта)
към:
2 Свържете
ConnectAV
a AV
cable
supplied)
to:
• аудио/видео
буксите jacks
на телевизора
• the audio/video
of your TV.
• the audio/video
terminals
the AVс adaptor
cable.
• аудио/видео
накрайниците
на of
кабела
AV адаптер
3
на colors
AV кабела
да with
съответстват
3 Цветовете
Match the
of theтрябва
AV cable
the jacks:на буксите:
• theкабел
yellowе cable
is forбуксата
the video jack
• жълтият
за видео
• the red/whiteкабели
cable isса
forзаthe
audioбуксите.
jacks.
• червените/белите
аудио

4 Включете
Turn onплейъра
the player
and your TV.
4
и телевизора.
5 Намерете
Find theAV
AVизточника
input source
your TV (For
details, refer to
the user
5
на on
телевизора
(за подробности
вижте
manual of your
ръководството
на TV).
телевизора).
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Use an HDMI
Използване
на cable
HDMI кабел

1
кабела
(не (not
е включен
в комплекта)
към:
1 Свържете
ConnectHDMI
the HDMI
cable
supplied)
to:
• HDMI
буксата
плейъра
• the
HDMIнаjack
of this player.
HDMIна
jack
of your TV.
• the
• HDMI
буксата
телевизора
2
и телевизора.
2 Включете
Turn onплейъра
the player
and your TV.
3
на on
телевизора
(за подробности
вижте
3 Намерете
Find theHDMI
HDMIизточника
input source
your TV (For
details, refer to
the
ръководството
телевизора).
user manual на
of your
TV).
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Use your portable
Blu-rayBlu-ray
disc
4 Използване
на портативния
диск
плейър
player
Turn on
Включване
1
да turn
включите
преместете
копчето OFF•POWER•ON
1 За To
on thisплейъра,
player, slide
the OFF•POWER•ON
switch to the вON
позиция
ON.
position.

" Индикаторът
# светва
(зелено).
» The indicator
turns
on (green).

To switch
the player
to standby,
press POWER
on the player.
За
да приведете
плейъра
в режим
на готовност,
натиснете бутона
POWER
плейъра.
You
can also press and hold on the RC for three seconds, and
• на
release
it.
• Можетеthen
също
да натиснете
и задържите за три секунди бутона # на
• The indicator
turns off.
дистанционното
управление,
след което да го пуснете.
• Индикаторът # изгасва.

Play a disc
Пускане
на дискове
Caution
Внимание
•• Риск
наthe
плейъра!
не местете
уредаthe
по unit.
време на
Risk от
of повреда
damage to
player! Никога
During play,
never move
• възпроизвеждане.
Never put any object other than a disc into the disc compartment.
•• Никога
не поставяйте
отделението
за дискове
Never look
at the laserв beam
inside the
player. други предмети, освен дискове.
Never play
discs with
accessories
such
discвътрешността
stabilizer rings
disc treatment
•• Никога
не гледайте
срещу
лазерния
лъчasвъв
наorплейъра.
sheets.
• Никога не пускайте дискове с добавки като стабилизиращи пръстени или лепенки.

1
на the
плейъра,
да отворите
button on
player за
to open
the discкапачето
cover. за диска.
1 Натиснете
Press theкопчето
2
диска
буквите
нагоре.
2 Поставете
Place a disc
intoс the
tray with
the label side up.

EN
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33Затворете
капачето
за диска.
Close the
disc cover.
" Възпроизвеждането започва автоматично.
» The player starts playing automatically.

Play media files via
USB
Възпроизвеждане
на мултимедийни
файлове от USB
За
музика
филми
USB,storage device,
To да
playпускате
picture, снимки,
music, and
video иfiles
fromот
a USB
1 Свържете USB устройството към буксата
1 Connect the USB storage device to the (USB).
(USB) jack.

32Натиснете
и изберете
[browseUSB].
USB].
Press , and
select [browse
" Появява
се файл
браузър.
» The file
browser
is displayed.
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folders

video
fonts
music

work

video

picture

» да
Toнамерите
find musicмузикални
files, go to [music].
" За
файлове, отидете на [music].
" За
отидете на [video].
» да
Toнамерите
find videoвидео
files, goфайлове,
to [video].
" За
файлове
снимки, отидете на [pictures].
» да
Toнамерите
find picture
files, go със
to [pictures].
" За да разгледате мултимедийните файлове в папката, отидете на
» To browse media files in the folder structure mode, go to [folders].
[folders].
3
b, select
B за да
изберете
мултимедиен
3 Натиснете
Press ▲, ▼, to
a media
file and
press OK файл
to play.и натиснете
OK за да го пуснете.

Basic playуправление
control на възпроизвеждането
Основно
Следвайте
инструкциите
за управление
Follow the instructions
to control
your playна
. възпроизвеждането.
Бутон
Button
B

Действие
Action
Стартиране
или play.
продължаване на
Start
or resume
възпроизвеждането.

\\
x

/
?b/B?
/
m/M

AUDIO
SUBTITLE

AUDIO

SUBTITLE

Pause play.
Спиране
на пауза.
Натиснете
неколкократно
Press
repeatedly
to slow
forward
frame by за
бавно превъртане напред кадър по кадър.
frame.
Stop
play. на възпроизвеждането.
Спиране
Skip
to the previous
or next track, chapter or
Преминаване
към предишната/следващата
песен,
глава
или
файл.
file.
Fast
backward
or forward.
Превъртане
назад
или напред. Натиснете
Press
repeatedly
to
change
the search
speed.
неколкократно, за да
промените
скоростта
на
превъртане,
натиснете /m/M
за
Press
once,след
and което
then press
to slow
бавно
превъртане
назад
или
напред
backward or forward.
Select an audio language or channel.
Избор на език или канал за звука.
Select a subtitle language.
Избор на език за субтитрите.
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DISC
Влизане Access
или излизане
менюто
на диска.
DISCMENU
MENU/ / POPor exitотthe
disc menu.
POP-UP
MENU
UP MENU

TOPMENU
MENU
TOP

the меню
main на
menu
of aдиск.
video disc.
Влизане Access
в главното
видео

Color buttons
tasks
options
for Blu-ray
discs.
Цветни
бутони Избор наSelect
задачи
илиor
опции
за Blu-ray
дисковете.
▲, ▼, b, B

OK

Navigate the menus.

Навигация в менютата.
to rotate a picture clockwise or
Press
Натиснете ▲, ▼ за завъртане на снимката по часовникоcounter-clockwise
slideshow.
вата стрелка
или обратно поduring
времеaна
слайдшоу.

Confirm a selection or entry.
Return to a previous menu.
Връщане към предишното меню.
Access more options during play.

Потвърждаване на избор или въвеждане.

OK

Достъп до повече опции по време на възпроизвеждане.

Video, за
audio
andвидео
picture
options
Опции
аудио,
и снимки
Можете
да зададете
за показване
на видео
от диск
You can specify
optionsопции
for video
or picture play
from aили
discснимки
or a USB
или
USBdevice.
памет-устройство.
storage

Video options
Видео
опции
a
b

c
Достъп
до повече
опции
по video
времеplay.
на възпроизвеждане.
Access more
options
during
•
Language]:
Избор
наanезик
за language.
звука.
• [Audio
[Audio
Language]:
Select
audio
•
Language]:
Избор
на aезик
за субтитрите.
• [Subtitle
[Subtitle
Language]:
Select
subtitle
language.
•
Shift]:
Промяна
на the
позицията
субтитрите
екрана.
• [Subtitle
[Subtitle
Shift]:
Change
subtitle на
position
on theна
screen.
Press
to change
subtitle
position.
за да
промените
позицията на субтитрите.
Натиснете
▲/▼ the
• [Info]:
[Info]:
Display play
information. за възпроизвеждането.
•
Показване
на информация
• [Character
[Character
Select
character
set that supports
the DivX video
•
Set]:Set]:
Избор
на aнабор
от символи,
който поддържа
subtitle (only for DivX videos).
субтитрите на DivX филма (само за DivX филми).
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Забележка
Note
Available video
options
onот
theвидео
videoизточника.
source.
•• Наличните
видео
опцииdepend
зависят

Picture за
options
Опции
снимки
a
b

c
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•
Search]:
Прескачане
конкретен
бутоните
с цифри
на
• [Time
[Time
Search]:
Skip to aдоspecific
timeмомент
via theчрез
numeric
buttons
on the
дистанционното
управление.
remote control.
•
Audio
Language]:
Избор
на втори
език заaudio
звукаlanguage
(само за(only
Blu-ray
• [2nd[2nd
Audio
Language]:
Select
the second
for
дискове,
BonusView).
Blu-rayкоито
discsподдържат
that support
BonusView).
•
[2nd
Subtitle
Language]:
Избор
на втори
език заsubtitle
субтитрите
(само(only
за Blu• [2nd Subtitle Language]: Select
the second
language
for
rayBlu-ray
дискове,
които
поддържат
BonusView).
discs
that
support BonusView).
•
Избор
на заглавие.
• [Titles]:
[Titles]:
Select
a title.
•
Избор
на глава.
• [Chapters]:
[Chapters]:
Select
a chapter.
•
[Angle
List]:
Избор
на
ъгъл
на камерата.
• [Angle List]: Select a camera
angle.
•
Показване
менюто
на диска.
• [Menus]:
[Menus]:
Display на
a disc
menu.
•
Selection]:
Показване
Picture-In-Picture.
• [PIP[PIP
Selection]:
Displayнаa прозореца
picture-in-picture
window.
•
Увеличение
на видео
сцена
или снимка.
b,or
B zoom
за
• [Zoom]:
[Zoom]:
Zoom into
a video
picture.
Press Натиснете
to zoom in
увеличение
или намаление.
out.
•
Повтаряне
глава или
• [Repeat]:
[Repeat]:
Repeatна
a chapter
or заглавие.
title.
•
A-B]:A-B]:
Повтаряне
част вwithin
рамките
на дадена
глава или
• [Repeat
[Repeat
Repeatнаa конкретна
specific section
a chapter
for repeat
изключване
на режима
на mode.
повтаряне.
play, or turn
off repeat
•
Settings]:
ИзборSelect
на предварително
цветова настройка.
• [Picture
[Picture
Settings]:
a predefined зададена
color setting.
•
Setup]:
Регулиране
LCD екрана.
• [LCD
[LCD
Setup]:
Adjust на
theнастройките
LCD screenна
settings.
•
Достъп
до менюто
за настройки.
• [Setup]:
[Setup]:
Access
the setup
menu.

Достъп
повече
опцииduring
по време
на слайдшоу.
Accessдо
more
options
a slideshow.
• [Rotate +90]: Завъртане на снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
• [Rotate +90]: Rotate a picture 90 degrees clockwise.
• [Rotate -90]: Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата
• стрелка.
[Rotate -90]: Rotate a picture 90 degrees counter-clockwise.
• [Zoom]:
[Zoom]:
Zoomна
into
a picture.
Pressb, B за
to увеличение
zoom in orили
zoom
out.
намаление.
•
Увеличение
снимка.
Натиснете
• [Info]:
[Info]:
Displayнаpicture
information.
•
Показване
информация
за снимката.
• [Duration
[Duration
per Задаване
slide]: Setнаa продължителност
display interval за
forпоказване
a slideshow.
per slide]:
на всяка снимка
• от слайдшоуто.
[Slide Animation]: Select a transition effect for a slideshow.
•
Animation]:
Избор Select
на преходен
ефект заcolor
слайдшоуто.
• [Slide
[Picture
Settings]:
a predefined
setting.
•
[Picture
Settings]:
Избор
на
предварително
зададена
цветова
настройка.
• [Repeat]: Repeat a selected folder.
• [Repeat]: Повтаряне на избрана папка.
• [LCD Setup]: Adjust the LCD screen settings.
• [LCD Setup]: Регулиране на настройките на LCD екрана.
• [Setup]: Access the setup menu.
• [Setup]: Достъп до менюто за настройки.

Audio options
Аудио
опции

a

Натиснете
неколкократно
за play
да изберете
Press
repeatedly
to select an
option. опция за
възпроизвеждане.
• Repeat the current track.
• Повтаряне
текущата
песен.
Repeat allнаthe
tracks on
the disc or folder.
Play audio
in песни
a random
loop.или папката.
• Повтаряне
наtracks
всички
в диска
Turn off a repeatнаmode.
• Възпроизвеждане
песните в безкраен разбъркан ред.
• Изключване на повтарянето.
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Use your portable
Blu-rayBlu-ray
disc
5 Използване
на портативния
диск
плейър
player
DivXфилми
videos
DivX

Можете да пускате DivX филми от диск или USB памет-устройство.
You can play DivX videos from a disc or a USB storage device.

VOD код за DivX

VOD code for DivX
Преди да закупите DivX филми и да ги пуснете на този плейър, трябва
Before you purchase DivX videos and play them on this player, register this
да регистрирате плейъра на www.divx.com с помощта на DivX VOD
player on www.divx.com using the DivX VOD code.
кода.
• To display the DivX VOD c`ode,
• За да видите DivX кода:
1 press , and select [Setup].
1 Натиснете и изберете [Setup].
2 Select [Advanced] > [DivX®® VOD Code].
2 Изберете [Advanced] > [DivX VOD Code].
DivX
DivX субтитри
subtitles

Натиснете SUBTITLE, за да изберете език.
Press SUBTITLE to select a language.
•
субтитрите
се появяват
правилно,
променете
набора от
the DivX
subtitleне
is incorrect,
change
the character
set that
• АкоIf DivX
символи,
който
supports
the поддържа
subtitle. субтитрите.
• ЗаTo
a character
•
даselect
изберете
набор set,
от символи

1 Натиснете
Press
, and
select [Character
и изберете
[CharacterSet].
Set].
1
Набор
от символи
Езици
Character
set
Languages
[Standard]
English, Irish,
Danish,Estonian,
Английски,
ирландски,
датски,Finnish,
естонски,
French,German,
Italian, немски,
Portuguese,
Luxembourgish,
финландски,
френски,
италиански,
португалски,
люксембургски,
норвежки (bokmål
и
Norwegian (Bokmål
and Nynorsk),Spanish,
Swedish,
съвременен),
испански, шведски, турски
Turkish
[Central Europe] Полски,
Polish, Czech,
Albanian,
Hungarian,
Slovene,
чешки,Slovak,
словашки,
албански,
унгарски,
словенски,
хърватски,
сръбски
Croatian, Serbian
(Latin
script),(латиница),
Romanian румънски
[Cyrillic]
Belarusian, Bulgarian,
Macedonian,
Беларуски,
български,Ukrainian,
украински,
македонски,
руски,
сръбски
Russian,
Serbian
Гръцки
[Greek]
Greek
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Note
Забележка
•• За
пускате
DRM-защитени
DivX
файлове
от USBdevice,
памет-устройство,
свържете
Toда
play
DivX DRM
protected files
from
a USB storage
connect this player
to
този
телевизора чрез HDMI кабел.
a TVплейър
throughкъм
HDMI.
•• За
субтитри,
уверете
че файлът
същото
Toда
useизползвате
the subtitles,
make sure
that theсе,
subtitle
file hasна
theсубтитрите
same nameима
as the
DivX
video
fileфайла
name. For
example,Например,
if the DivX video
file is named
saveеthe
име
като
на филма.
ако името
на DivX“movie.avi”,
видео файла
subtitle
file
as
“movie.srt”,
or
“movie.sub”.
"movie.avi", запазете файла със субтитрите като "movie.srt" или "movie.sub".
This плейър
player can
playда
subtitle
files in the following
.srt, .sub,
.txt, .ssa, ass, and
•• Този
може
възпроизвежда
файловеformats:
със субтитри
в следните
.smi.
формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass и smi.

BonusView
onBlu-ray
Blu-ray
BonusView
при
Разглеждане
на специално
(като
коментари)
View special content
(such as съдържание
commentaries)
in aнапример
small screen
window. в
малък прозорец на екрана.
This feature is only applicable to Blu-ray discs compatible with BonusView
Тази
функция
приложима
само за Blu-ray дискове, съвместими с
(also known
as еpicture
in picture).
BonusView (известно още като Picture-In-Picture – картина в картината).
1 During play, press .
1 По»
време
възпроизвеждане
натиснете .
Theна
options
menu is displayed.
Появява се менюто с опции.
2 " Select
[PIP Selection] > [PIP], and press OK.
2 Изберете
[PIP Selection]
> [PIP], on
след
» PIP options
[1]/[2] depend
theкоето
videoнатиснете
contents. OK.
"»
В зависимост
от видео
се появява PIP опция [1]/[2].
The secondary
videoсъдържанието
window is displayed.
" Появява се вторият видео прозорец.
3
Select [2nd Audio Language] or [2nd Subtitle Language], and press
3 Изберете [2nd Audio Language] (втори език на звука) или [2nd
OK.
Subtitle Language] (втори език на субтитрите) и натиснете ОК.

Set up a network
Настройка
на мрежата
Чрез
Интернет
имате
достъп
до следните
You can
access the
following
services
throughуслуги:
the Internet:
•
достъп
до online
онлайнbonus
бонусfeatures
съдържание
(приложимо
за discs
Blu-ray
BD-Live:
access
(applicable
to Blu-ray
that
• BD-Live:
дискове
с активирана
are BD-Live
enabled)функция BD-Live).
•
на софтуера:
софтуера на този
Update software:
update theактуализиране
software of thisнаplayer.
• Актуализиране
плейър.
To set up a network,
За
на мрежата:
1 настройка
Connect this
player to
1 Свържете
този
плейър към
• LAN
port.
• •
LAN LAN
портаport on a router with Internet connection.
• LAN порта на рутер с Интернет връзка.
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2
2 Инсталирайте
Perform the мрежата.
network installation.

Press , andиselect
[Setup].
11),Натиснете
изберете
[Setup].
22),Изберете
[NetworkSetup]
Setup]>>[Network
[Network Installation].
Select [Network
Installation].
33),Следвайте
на екрана,
да направите
настройката.
Follow theинструкциите
on-screen instructions
to за
complete
the network
setup.
Внимание
Caution
•• Преди
този
плейър към
мрежата,
запознайте
се с мрежовия
Beforeда
youсвържете
connect to
a network,
familiarize
yourself
with the network
router,
рутер,
софтуера
на
медийния
сървър
за
DLNA
и
мрежовите
принципи.
media server software for DLNA, and networking principles. If necessary, readАко
трябва,
прочетете
документацията,
която
придружава
мрежовите
компоненти.
documentation
accompanying
network
components.
Philips
is not responsible
for
lost, damaged
corrupt data.
Philips
не носи or
отговорност
за загубени, повредени или нарушени данни.

BonusView
приBlu-ray
Blu-ray
BD-Live on
Достъп
ексклузивни
услуги,such
катоasфилмови
прегледи,
игри,
You can до
access
exclusive онлайн
online services,
movie trailers,
games,
рингтонове
другоbonus
бонусcontents.
съдържание.
ringtones andи other
1 Подгответе Интернет връзката и настройте мрежата (вижте
1 "Настройка
Prepare the Internet connection and set up a network (see “Set up a
на мрежата").
network”).
(USB) на този плейър.
2 Свържете USB устройството към буксата
(USB) jack of this player.
2 • Connect
a
USB
storage
device
to
the
USB устройството се използва за съхранение на изтегленото BD-Live
A USB storage device is used to store the downloaded BD-Live
•съхранение.
content.
3 Пуснете диск с активирана функция BD-Live.
3 Play a disc that is BD-Live enabled.
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4
иконата
BD-Live
и натиснете
4 В менюто
On the на
discдиска
menu,изберете
select the
BD-Live
icon, and
press OK.OK.
" BD-Live
започва
се зарежда.
» BD-Live
startsдаloading.
5 В интерфейса на BD-Live, изберете елемент за достъп.
5 On the BD-Live interface, select an item to access.
Забележка
Note
•• Тази
приложима
само
Blu-ray
дискове
с активирана
функция BD-Live.
Thisфункция
feature isе only
applicable
to за
Blu-ray
discs
that are
BD-Live enabled.
•• BD-Live
услугите
варират
в
различните
страни
и
зависят
от
диска.
BD-Live services vary from discs and countries.
• Когато използвате BD-Live, доставчикът на съдържание осъществява достъп до
• данните
When you use BD-Live, data on the disc and this player are accessed by the content
на диска и този плейър.
provider
• За съхранение на изтегленото съдържание използвайте USB памет-устройство с поне
• 1Use
USB storage
device with at least 1GB of free space to store the download.
GB aсвободна
памет.

To delete
the downloaded
BD-Live
content,
За
да изтриете
изтегленото
BD-Live
съдържание:
1
. select [Setup].
1 Натиснете
Press , and
2
[Setup].
2 Изберете
Select [Advanced]
> [Clear memory].
3 Изберете [Advanced] > [Clear memory].

Използване
Philips EasyLink
Use Philips на
EasyLink
This player supports Philips EasyLink which uses the HDMI CEC (Consumer
Този плейър поддържа функцията Philips EasyLink, която използва
Electronics Control) protocol. You can use a single remote control to control
протокола HDMI СЕС (Управление на потребителска електроника).
EasyLink compliant devices that are connected through HDMI.
Можете да използвате едно дистанционно управление, за да
1 Connect the
HDMI CEC compliant
devices through
HDMI,
and
контролирате
EasyLink-съвместимите
устройства,
който са
свързани
turn on the HDMI CEC operations on the TV and other connected
чрез HDMI.
devices (see the user manual of the TV or other devices for details).
1 Свържете HDMI СЕС-съвместимите устройства чрез HDMI и
2 активирайте
Press . HDMI СЕС функцията на телевизора и другите
3 свързани
Select [Setup]>
[EasyLink
Setup]. вижте ръководството на
устройства
(за подробности
и другите
устройства).
4 телевизора
Select [On]
under the
options:
.
2 Натиснете
• [EasyLink]
> [On]
3 Изберете
[Setup]>
Setup].
• [One
Touch[EasyLink
Play] > [On]
• [One
Touch
Standby] > [On]
4 Изберете
[OK]
за опциите
• [EasyLink] > [On]
• [One Touch Play] > [On]
• [One Touch Standby] > [On].
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One Touch Play

On

One Touch Standby
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Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup
Preference
Advanced
LCD Setup

• Функцията EasyLink е включена.
• EasyLink function is turned on.
Възпроизвеждане
One Touch Play с едно докосване
Когато
диск
на този
свързаният
HDMI CECHDMI
телевизор
Whenпуснете
you play
a disc
withплейър,
this player,
the connected
CEC TV
автоматично
се switches
превключва
automatically
toна
theвходния
HDMIHDMI
inputканал.
channel.
Преминаване
в режим на готовност с едно докосване
One Touch Standby
Когато
устройство
телевизор)
в режим
на
Whenпревключите
you switch свързано
a connected
device(например
(for example
TV) to
the standby
готовност
чрезitsсобственото
му дистанционно
управление,
тозиto
плейър
mode with
own remote
control, this player
switches
the standby
автоматично
преминава в режим на готовност.
mode automatically.

Забележка
Note
Philipsнеdoes
not guarantee
100% interoperability
HDMI
CEC devices.
•• Philips
гарантира
100% съвместимост
с всички with
HDMIallСЕС
устройства.
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66 Промяна
настройките
Changeнаsettings

Можете да промените настройките на този плейър в менюто за настройки.

You can change the settings of this player in the setup menu.

a
b

Video Setup

TV Display

16:9 Widescreen

HDMI Video

1080p

HDMI Deep Color

On

Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup

c

Preference
Advanced
LCD Setup

Забележка
Note
••НеYou
можете
даchange
променените
опция,
е вout.
сиво.
cannot
a menuменю
option
that isкоято
grayed
•• За
се върнете
предишното
меню, натиснете
.
Toдаreturn
to the към
previous
menu, press
.
•
.
To
exit
the
menu,
press
• За да излезете от менюто, натиснете .
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TV Display

16:9 Widescreen

HDMI Video

1080p

HDMI Deep Color

On
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Картина
Picture
Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup
Preference
Advanced
LCD Setup

[TV Display]: Избор на формат на картината, който да пасва на екрана
[TVтелевизора.
Display]: Select a picture display format to fit your TV screen.
на
[HDMIVideo]:
Video]: Избор
Select anнаHDMI
resolution.
[HDMI
HDMIvideo
видео
резолюция.
[HDMI
на with
цветовете
с повече
и the
[HDMIDeep
DeepColor]:
Color]:Показване
Display colors
more shades
andотсенки
hues when
нюанси,
когато
видео съдържанието
е записано
режим
Deep Color
video content
is recorded
in Deep Color
mode and вthe
TV supports
this и
телевизорът
поддържа тази функция.
feature.
Забележка
Note
••ЗаFor
настройки,
свързани
с HDMI,
да connect
свържетеthis
този
плейър
към телевизора
settings related
to HDMI,
youтрябва
need to
player
to your
TV through
чрез
HDMI.
HDMI.
AV OUT jack),
a video
resolution
the composite
connection
(via
the конектора),
••ЗаFor
комбинирана
връзка
(чрез AV
OUT
под select
опцията
[HDMI
Video] of
480i/576i
or
480p/576p
under
[HDMI
Video]
to
enable
video
output.
изберете видео резолюция 480i/576i или 480p/576.

Sound
Звук
Video Setup

Night Mode

Auto

Neo 6

Off

HDMI Audio

Auto

Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup
Preference
Advanced
LCD Setup

[Night Mode]:
Mode]: Equalize
loud sound
and soft sound.
Enable
thisАктивирайте
feature to
[Night
Приравняване
на силните
и тихите
звуци.
watchфункция,
movies atзаa low
volume филми
at night.с тих звук през нощта.
тази
да гледате
EN
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[Neo 6]:
6]: Enable
or disable
surround sound
which
is converted
from
[Neo
Активиране
или aдеактивиране
наeffect
съраунд
ефект,
който се
2.0 channel audio.
конвертира
от 2.0-канално аудио.
[HDMI
на audio
HDMIformat
аудиоwhen
формат,
когатоisтози
плейър е
[HDMI Audio]:
Audio]: Задаване
Set an HDMI
this player
connected
свързан
чрез HDMI.
through HDMI.
Забележка
Note
•• За
настройки,
свързани
с HDMI,
да е through
свързан HDMI.
чрез HDMI.
For
settings related
to HDMI,
theтелевизорът
TV must beтрябва
connected
Nightmode
modeе isнаonly
available forсамо
Dolbyзаencoded
DVD andDVD
Blu-ray
discs. дискове.
•• Night
разположение
Dolby кодирани
и Blu-ray

Мрежа
Network
Video Setup

Network Installation
View Network Settings

Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup
Preference
Advanced
LCD Setup

[Network
мрежатаtoзаconnect
свързване
на to
[NetworkInstallation]:
Installation]:Инсталиране
Start networkна
installation
the player
the network.
плейъра
към мрежата.
[View
текущия
статус
на мрежата.
[View Network
NetworkSettings]:
Settings]:Показване
Display the на
current
network
status.

Предпочитания
Preference
Menu Language

English

Audio

English (ENG)

Subtitle

English (ENG)

Disc Menu

Chinese (CHI)

EasyLink Setup

Parental Control

Off

Preference

Screen Saver

On

Video Setup
Audio Setup
Network Setup

Advanced
LCD Setup
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Change Password
VCD PBC

On

Забележка
Note
•• Въведете
“0000”
достъп
ограничителните
опции.
За discs
да могат
да се
пускат
Input “0000”
to за
access
the до
restriction
options. To
play all
without
rating
restrictions,
select
level “8”. класификация, изберете ниво "8".
всички
дискове
без възрастова

[Screen
Активиране
илиthe
деактивиране
скрийнсейвъра.
Ако е
[Screen Saver]:
Saver]: Enable
or disable
screen saver на
function.
If enabled, the
активиран,
се minutes
включваofслед
10 минути
неактивност
screen saver скрийнсейвърът
is activated after 10
inactivity
(for example,
in pause
(например,
когато
плейърът
е
на
пауза
или
е
спрян).
or stop mode).
[Change Password]: Задаване или промяна на парола за пускане на
[Change
Password]:достъп.
Set a password
to play
a restricted
Input “0000” if
диск
с ограничен
Ако нямате
парола
или стеdisc.
я забравили,
you do not"0000".
have a password or if you forgot your password.
въведете
[VCD
илиthe
пропускане
на менюто
за
[VCD PBC]:
PBC]: Показване
Display or skip
content menu
for VCDсъс
andсъдържание
SVCD.
VCD и SVCD дискове.
[Sleep Timer]: Enable a countdown timer to switch this player to standby
[Sleep Timer]: Активиране на таймер за превключване на този плейър в
mode after a specific period of time.
режим на готовност след определен период от време.
Забележка
Note
•• Ако
предпочитаният
от вас език
не еavailable
наличен for
катоdisc
езикlanguage,
за диска,audio
звукаor
или
субтитрите,
If your
preferred language
is not
subtitle,
you can
можете
изберете
[Other]
от менюто
с опции
да въведете
код наcan
езика,
select да
[Other]
from
the menu
options
and иinput
4-digit четирицифрения
language code which
be
found
at theдаback
of thisвuser
който
можете
намерите
краяmanual.
на това ръководство.
If you
selectезик,
a language
which
is not на
available
disc, this
player uses
•• Ако
изберете
който не
е наличен
диска, on
тозиa плейър
използва
езикаthe
по default
language of the
disc.
подразбиране
на диска.
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language]: Select
a language
onscreen
menu .
[Menu language]:
Избор
на език for
за the
менюто
на дисплея.
[Audio]:
езикlanguage
за звукаfor
наvideo.
видеото.
[Audio]: Избор
Select anнаaudio
[Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
[Subtitle]: Select a subtitle language for video.
[Disc Menu]: Избор на език за менюто на видео диска.
[Disc Menu]:
SelectЗадаване
a menu language
for a video
disc.
[Parental
Control]:
на възрастова
класификация
за диска.
[Parental Control]:
Set the rating
level toдоa възпроизвеждането
disc. Restrict the play на
of a disc to
Ограничаване
на достъпа
на децата
children. These
mustтрябва
be recorded
with rating сlevels.
дискове.
Тези discs
дискове
да са записани
нива на класификация.

Разширени
Advanced опции
options
Video Setup

BD-Live Security

Off

Software Update
Audio Setup
Clear memory
Network Setup

DivX® VOD Code

EasyLink Setup

Version Info.

Preference

Restore default setting

Advanced
LCD Setup

[BD-Live
позволяване
достъпа
до BD-Live
[BD-LiveSecurity]:
Security]:Ограничаване
Restrict or allowили
access
to BD-Liveна(only
for noncommercial,
users-created
Blu-Live discs).
(само
за създадени
от потребители
BD-Live дискове, които не се
предлагат
на пазара).
[Software Update]:
Select to update software from a network or from USB
[Software
Update]: Актуализиране на софтуера от мрежата или от USB
storage device.
памет-устройство.
[Clear memory]: Delete the downloaded BD-Live content on the USB
[Clear
storagememory]:
device. Изтриване на изтегленото BD-Live съдържание в USB
памет-устройството
[DivX®® VOD Code]: Display the DivX® registration code or the
[DivX VOD Code]: Показване на регистрационния DivX® код или на
deregistration code for this player.
кода за де-регистрация за този плейър.
[Version Info.]:
Info.]: Показване
Display the software
version
this player.
[Version
на версията
на of
софтуера
на този плейър.
[Restoredefault
defaultsettings]:
settings]:Възстановяване
Reset this playerна
to фабричните
the default settings
made на
at
[Restore
настройки
the factory.
този
плейър.
Забележка
Note
•• Не
можете
да restrict
ограничите
интернет
достъпа
на предлаганите
на discs.
пазара Blu-ray дискове.
You
cannot
Internet
access
on commercial
Blu-ray
•• Преди
да
закупите
DivX
филми
и
да
ги
пуснете
на
този
плейър,
регистрирайте
плейъра
Before you purchase DivX videos and play them on this player, register this
playerнаon
www.divx.com,
като
използвате
DivX
VODcode.
кода.
www.divx.com
with
the DivX
VOD
You
cannot
a parental
control
settingнаtoродителския
the defaultконтрол.
value.
•• Не
можете
да reset
върнете
фабричната
настройка
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Brightness

20

Contrast

15

Colour

17

Hue

0

Screen

Full Screen

English
Български

LCD
LCDекран
screen
Audio Setup
Network Setup
EasyLink Setup
Preference
Advanced
LCD Setup

[Brightness]:
на яркостта
[Brightness]:Регулиране
Set the brightness
level ofна
theLCD
LCDекрана.
screen.
[Contrast]:
на контраста
LCDscreen.
екрана.
[Contrast]:Регулиране
Set the contrast
level of theнаLCD
[Colour]: Регулиране на наситеността на LCD екрана.
[Colour]: Set the saturation level of the LCD screen.
[Hue]: Регулиране на нюанса на LCD екрана.
[Hue]: SetРегулиране
the hue levelнаofпропорциите
the LCD screen.
[Screen]:
на LCD екрана.
[Screen]: Set the aspect ratio of the LCD screen.
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7 Актуализиране
на софтуера
Update software
Преди да актуализирате софтуера на този плейър, проверете текущата
Before you update the software of this player, check the current software version:
версия на софтуера:

1 Press , andи изберете
select [Setup].
[Setup]
2
Select [Advanced] >[Version Info.] , and press OK.
2 Изберете [Advanced] > [Version Info.] и натиснете OK.
1 Натиснете

» The software version information is displayed .

" Появява се информация за версията на софтуера.

Актуализиране
на софтуера
чрез Интернет
Update software
via the Internet

1
2
3

1 Свържете
плейъра
към интернет
(вижте (see
"Настройка
мрежата").
Connect
the player
to the Internet
“Set up на
a network”).
2 Натиснете
и изберете
[Setup].
Press , and
select [Setup].
3 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [Network].
[Advanced]
> [Software
Update]> получавате
[Network].подканване да
" Select
Ако бъде
засечена медия
за актуализация,
»
If an upgrade
media is detected, you are prompted to start the update.
стартирате
актуализацията.
4 Следвайте
инструкциите
наon
екрана,
за даto
актуализирате
софтуера.
Follow the
instructions
the screen
update the software.
"»
Когато
актуализацията
този
When
the update isзавърши,
complete,
thisплейър
player автоматично
automatically се
restarts.
рестартира.

4

Актуализиране
на софтуера
Update software
via USBчрез USB

1

Check the
latest software
version
on www.philips.com/support.
1 Проверете
най-новата
версия на
софтуера
на www.philips.com/support.
• •
Потърсете
вашия
модел
и кликнете
върху
and
drivers”
(софтуер
Search
for your
model
and click
on“Software
“Software
and
drivers”.
и драйвери).the software into a USB storage device.
Download
2 Изтеглете софтуера в USB памет-устройство.
a Unzip the download, and make sure that the unzipped folder is
1 Разархивирайте софтуера и се уверете, че разархивираната папка се
“UPG_ALL”.
казваnamed
“UPG_ALL”.
Put папката
the “UPG_ALL”
in the root
directory.
2 b
Сложете
“UPG_ALL”folder
в основната
директория.
3 Свържете
USB
къмto the (USB конектора
(USB) jackна
onтози
this плейър.
player.
Connect
theпамет-устройството
USB storage device
4 Натиснете
и изберете [Setup].
Press , and select [Setup].
5 Изберете [Advanced] > [Software Update] > [USB].
[Advanced]
> [Software
Update]>получавате
[USB]. подканване да
" Select
Ако бъде
засечена медия
за актуализация,
»
If an upgrade
media is detected, you are prompted to start the update.
стартирате
актуализацията.
6 Следвайте
инструкциите
на on
екрана,
за да актуализирате
Follow the
instructions
the screen
to update the софтуера.
software.
" Когато актуализацията завърши, този плейър автоматично се
» When the update is complete, this player automatically restarts.
рестартира.

2

3
4
5

6

Внимание
Caution
•• Не
захранването
и не
вадете the
USBUSB
памет-устройството,
докатоthe
трае
Doизключвайте
not turn off
the power or
remove
storage device when
software
update is in progress
because
you можете
might damage
this player.
актуализацията
на софтуера,
защото
да повредите
този плейър.
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Specifications
8 Спецификации
Забележка
Note
Specifications are
subjectнаtoпромени
change без
without
notice
•• Спецификациите
подлежат
предупреждение.

Регионален код

Region code
Този плейър може да възпроизвежда дискове със следните регионални
This player can play discs with the following region codes.
кодове.
DVD

Blu-ray

B

Countries
Страни
Europe, United
Европа,
Великобритания
Kingdom

Съвместими
мултимедии
Playable media
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

BD-Video

BD-Video
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual
VCD/SVCD
Layer)
Audio
CD, CD-R/CD-RW, MP3 файлове, WMA файлове, JPEG файлове
VCD/SVCD
Audio
CD-R/CD-RW,
MP3 media, WMA media, JPEG files
DivX
PlusCD,
HD файлове,
MKV файлове
DivX Plus HD media, MKV media
USB памет-устройства
USB storage device
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)

Файлови формати

File format
Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
•
• Аудио:
Audio:.mp3,
.mp3,.wma,
.wma,.wav
.wav
•
Снимки:
Picture:.jpg,
.jpg,.gif,
.gif,.png
.png

•

Видео

Video
•
Система на сигнала: PAL/NTSC
•
•

Комбиниран
видео
изход:
1 Vp-p (75 ohm)
Signal system:
PAL
/ NTSC

•

Composite
video 576p,
output:
1 Vp-p
(75 1080p,
ohm) 1080p24
HDMI
изход: 480p,
720p,
1080i,

•

HDMI output 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
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Audio
Аудио
•

•
•
•
•

•

HDMI изход
HDMI output
Честота на семплиране:
Sampling frequency:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
Постоянен битрейт:
Constant bit rate:
• MP3: 112 kbps - 320 kpbs
• MP3: 112 kbps - 320 kpbs
• WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

•

WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB
USB
•
Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
Compatibility:
Hi-Speed
USB
(2.0) Class (UMS)
• Поддръжка
на клас:
USB Mass
Storage
• Файл
Classсистема:
support:FAT16,
USB Mass
FAT32Storage Class (UMS)
• Поддръжка
File system:
FAT32 твърд диск): може да е необходимо външно
наFAT16,
HDD (портативен
• захранване.
Support HDD (a portable hard drive disc): an external power source
may уред
be needed.
Основен
•
Захранване:
AC 100-240 V, ~50 Hz
Main
unit
10 rating:
W
Power supply
AC 100-240V~, 50 Hz
•• Консумация:
в режим на 10
готовност:
< 0.25 W
•• Консумация
Power consumption:
W
240 x 200 x 47.2
(mm) mode: < 0.25 W
•• Размери:
Power consumption
in standby
тегло: 1.35
•• Нетно
Dimensions:
240kgx 200 x 47.2 (mm)
лазера
•Спецификации
Net Weight:на1.35
kg
•
Вид лазер (Диод): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
Laser Specification
•
Дължина на вълната: 440-410 nm (BD), 650-663 nm (DVD), 770-800 nm (CD)
Laser Type (Diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
•• Изходна
мощност (макс): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

•
•

Wave length: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm
(CD)
Output power: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)
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9
на проблеми
9 Отстраняване
Troubleshooting
Предупреждение
Warning
Riskотofтоков
electric
Never
remove
the casing
of the player.
••Риск
удар.shock.
Никога
не махайте
капаците
на плейъра.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да
To keep the warranty valid, never try to repair the player yourself.
поправяте плейъра сами.
If you
haveпроблеми
problems при
usingизползването
this player, check
the плейър,
followingпроверете
points before
Ако
имате
на този
следните
you request
service.
If you сервизно
still have aобслужване.
problem, register
and get
точки
преди да
потърсите
Ако иyour
следplayer
това имате
support atрегистрирайте
www.philips.com/welcome.
проблем,
своя плейър и получете помощ на
www.philips.com/welcome.
If you contact Philips, you will be asked for the model and serial number of
Ако
се свържете
с Philips,
ще ви
попитат
за модела
серийния
this player.
The model
number
and
serial number
areиon
the backномер
of thisна
вашия
продукт.
модела и серийният номер се намират отзад на
player. Write
theНомерът
numbersнаhere:
този плейър. Запишете номерата тук:
Model No. __________________________
Модел №
___________________________
Serial No. ___________________________
Сериен № ___________________________

Main unitуред
Основен
Бутоните
на on
плейъра
не работят.
The buttons
this player
do not work.
•
плейъра
от контакта
няколко
минути
отново
го and
Disconnect
this player
from theзаpower
supply
for aи few
minutes,
• Изключете
включете.
then reconnect.

Няма захранване

NoУверете
power се, че и двата щепсела на захранващия кабел са свързани
•
• правилно.
Ensure that both plugs of the mains cord are properly connected.
• Уверете
Ensureсе,
that
is powerнаatколата
the carили
cigarette
lighterима
or AC
•
чеthere
в запалката
в контакта
ток.outlet.
Плейърът
топъл
The playerеfeels
warm
•
плейърът
се is
използва
му will
се be
When
the player
in use forпродължително,
a long period ofповърхността
time, its surface
• Когато
загрява.
heated.Това
Thisеisнормално.
normal.
Картина
Picture

No picture.
Няма
картина

• Уверете
Make се,
sureчеthat
the TV is switched
to theна
correct
sourceизточник
input forза
this
•
телевизорът
е превключен
правилния
player.
този
плейър.
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Няма
картина
при HDMI
връзка
No picture
on HDMI
connection.

•
дали
кабелът
неisеnot
повреден.
е повреден,
Make sure
thatHDMI
the HDMI
cable
faulty. If Ако
it is faulty,
replace with
• Проверете
сменете
с новcable.
HDMI кабел.
a newго
HDMI
•
на дистанционното
след
което
натиснете
On the remote
control, press управление,
• Натиснете
and then press
“731”
(numeric
"731"
(бутони
с цифри),
за даdisplay.
се възстанови
картината,
илиfor auto
buttons)
to recover
picture
Or wait for
10 seconds
изчакайте
10 секунди за автоматично възстановяване.
recovery.
•
плейър
е свързан към
показващо
• АкоIf този
this player
is connected
to anнеоторизирано
unauthorized display
device with an
устройство с HDMI кабел, аудио и видео сигналите може да не се
HDMI cable, the audio and video signals may not be output.
възпроизведат.
The disc does not play high-definition video.
Дискът не се възпроизвежда с висока резолюция
• Make sure that the disc contains high-definition video.
• Уверете се, че дискът съдържа видео с висока резолюция.
• Make sure that the TV supports high-definition video.
• Уверете се, че телевизорът поддържа видео с висока резолюция.
Distorted picture
Изкривена
картина
• Почистете
Clean the
disc. With
a clean,диска
soft, lint-free
wipe the
•
диска.
Избършете
с чиста cloth,
мека кърпа
безdisc
влакна,
посредством
движения
от центъра към края.
outwards from
the center.
•
изходящият
диска
• Уверете
Make се,
sureчеthat
the video видео
outputформат
format на
of the
discеisсъвместим
compatibleс with
телевизора.
the TV.
•
изходящия
видеоformat
формат
телевизора
или
• Променете
Change the
video output
to според
match your
TV or program.
• програмата.
The LCD is manufactured using high precision technology. You may,
• Дисплеят
е произведен
изключително
прецизна
технология.
however,
see tiny blackпоpoints
and/or bright
points(red,
blue, green)
Въпреки
това,
на
екрана
може
да
видите
малки
черни
и/или
светли
that continuously appear on the LCD. This is a normal result of
the
(червени,
сини, зелени)
Това
нормален
резултат от
manufacturing
processточици.
and does
notеindicate
a malfunction.
производствения процес и не е индикация за повреда.

Sound
Звук
No audio
output
from the TV.
Няма
звук
от телевизора
• Make sure that the audio cables are connected to the audio input of
• Уверете се, че аудио кабелите са свързани към аудио входа на
the TV.
телевизора.
• Make sure that the TV is switched to the correct source input for this
• Уверете
player.се, че телевизорът е превключен на правилния източник за
този плейър.
Няма
звук
от тонколоните
на външното
аудио
устройство
No audio
output
from the loudspeakers
of the
external
audio device
(home theater
or amplifier).
(система
за домашно
кино или усилвател)

•
аудио
кабелите
са are
свързани
към аудио
входа input
на of
• Уверете
Make се,
sureчеthat
the audio
cables
connected
to the audio
аудио
the устройството.
audio device.
• Превключете
Switch the аудио
external
audio deviceнаtoправилния
the correctаудио
audio източник.
source input.
•
устройството
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You да
may
hear звук
any sound
from
the HDMI
output if theустройство
connected
• Може
•
неnot
чувате
от HDMI
изхода
ако свързаното
device is non-HDCP compliant or only DVI-compatible.
не е HDCP-съвместимо или е само DVI-съвместимо.

Play
Възпроизвеждане
Дискът
не може
Cannot play
a disc.да бъде възпроизведен
Clean the
disc.
• Почистете
•
диска.
• Make sure that the disc is correctly loaded.
• Уверете се, че дискът е правилно поставен.
• Make sure that this player supports the disc. See “Product
• Уверете
се, че дискът е съвместим с този плейър. Вижте
specifications”.
Make sure that this player supports the region code of the DVD or
• "Спецификации".
BD. се, че този плейър поддържа регионалния код на DVD или
• Уверете
DVD±RW or DVD±R, make sure that the disc is finalized.
• BDFor
диска.
Cannot
play DivX
video
files. уверете се, че дискът е финализиран.
•
За DVD±RW
или
DVD±R,
•
Make
sure
that the DivX
video file
complete.
DivX
видео
файловете
не могат
да isбъдат
възпроизведени
•
Make sure that the video file name extension is correct.
• Уверете се, че DivX видео файлът е цял.
•
To play DivX DRM protected files from a USB storage device,
• Уверете
се,this
че player
разширението
на името
на видео файла е правилно.
connect
to a TV through
HDMI.
• За да пускате защитени с DRM DivX файлове от USB паметустройство,
свържете
тозиcorrectly.
плейър към телевизора чрез HDMI.
DivX
subtitles do
not display
DivX субтитрите не се показват правилно

•
Make sure that the subtitle file has the same name as the DivX video
• Уверете
file. се, че файлът със субтитрите е със същото име като DivX
файла.
• видео
Make
sure that the subtitle file has an extension name supported by
• Уверете
се, че
името
файла
съсsmi).
субтитрите има разширение,
this player
(.srt,
.sub,на.txt,
.ssa, or
което се поддържа от този плейър (.srt, .sub, .txt, .ssa или .smi).
Cannot read the contents
of a connected USB storage.
Съдържанието
на USB памет-устройството
не може да бъде
прочетено

•
Make sure that the format of the USB storage device is compatible
• Уверете
се, player.
че форматът на USB памет-устройството е съвместим с
with this
плейър.
• този
Make
sure that the file system on the USB storage device is

• Уверете
се, чеbyфайл-системата
на USB памет-устройството е
supported
this player.
• съвместима
For a portable
drive disc (HDD), an external power source may
с тозиhard
плейър.
needed. твърд диск (HDD) може да е необходимо външно
• За be
портативен
захранване.
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English
Български

No sound
HDMI
connection.
Няма
звукonпри
HDMI
връзка

На
се появява
"No
‘Noтелевизора
entry’ or ‘x’ sign
appears on
theentry"
TV. или "х"

• Операцията
The operation
not possible.
•
не е isвъзможна
EasyLink feature
does not
work.
Функцията
EasyLink
не работи
Make се,
sureчеthat
thisплейър
player еis свързан
connected
the PhilipsPhilips
brandсEasyLink
• Уверете
•
този
къмtoтелевизор
EasyLink
TV, and the EasyLink option is turned on (see “User your Blu-ray
и функцията EasyLink е включена (вижте "Използване на портативния
disc/ DVD player” > “Use Philips EasyLink”).
Blu-ray диск плейър" > "Използване на Philips EasyLink").
Cannot access BD-Live features.
Нямам достъп до функциите на BD-Live
• Make sure that this player is connected to the network (see “Use
• Уверете
се, че този
е свързван
(вижте
your Blu-ray
disc/ плейър
DVD player”
> “Setкъм
up мрежата
a network”).
диск isплейър"
> "Настройка
на
• "Използване
Make sure на
thatпортативния
the networkBlu-ray
installation
made (see
“Use your Bluмрежата").
ray disc/ DVD player” > “Set up a network”).
• Уверете
Make се,
sureчеthat
the Blu-ray
disc supports
BD-Live
features. на Blu-ray
•
мрежата
е инсталирана
(вижте
"Използване
• дискClear
memory
storage (seeна
“Change
settings” > “Advanced options
плейъра"
> "Настройка
мрежата").
(BD-Live
security,
memory...)”).
• Уверете
се, че
Blu-rayclear
дискът
поддържа функцията BD-Live.
• Изчистете паметта (вижте "Промяна на настройките" > "Разширени
опции (изчистване на паметта ...)").
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