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Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio PB9001 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket
esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
speciﬁcerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

Névleges feszültség .........................................................100 - 240 V
Névleges frekvencia........................................................................ 50Hz
Teljesítmény
maximális ........................................................................................10 W
készenléti állapotban ........................................................<0,25 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ................................................................................................ 1,35 kg
Befoglaló méretek
szélesség ................................................................................. 240 mm
magasság ................................................................................. 47,2 mm
mélység ..................................................................................... 200 mm
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény.................................................2 x 25W RMS
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Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών)
που παράγουν θερμότητα.
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή
κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο
σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση,
τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον
κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε
καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/
συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από
ανατροπή της συσκευής.

l Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

k

j

i

h

a
b
c
d
e
f
g

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1 Σημαντικό

Ε λληνικ ά
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Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή
θερμότητα.
Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την
πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Προειδοποίηση

Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν
εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη
ασφαλείς λειτουργίες.

Προσοχή

m Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν
έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το
καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν
αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε
βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς
αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη
μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
o Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
p Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

EL
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Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα
ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται
η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
γίνεται γύρω σας.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:
• Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά
“ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς
υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:
• Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
• Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και
καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε με μέτρια ένταση.
• Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει
ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν
απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση
έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των
ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού
απώλεια ακοής.
• Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου
το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις
ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται
“κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και
επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την
ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή
σας, και μην την αλλάζετε.

Ασφάλεια ακοής

Ε λληνικ ά

Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε
ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο,
σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα,
ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.
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Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της
συσκευής.
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd. προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος,
να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα
για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής
ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο
ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες.
Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του
προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για
να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση
open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό
επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν
τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση
“Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.” Εάν δεν λάβετε εγκαίρως
επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημείωση

•
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Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του
σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες
σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που
ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί
με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με
την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών
θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που
ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά:
χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες
φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια
ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της
ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν
και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε
προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:

Ανακύκλωση

Ε λληνικ ά
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Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων
και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του
εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της
αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.
Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται
συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956
και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από
το 1958 έως το 1972.
Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:Το DivX® είναι ένα ψηφιακό
φορμά βίντεο που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Η παρούσα
συσκευή είναι επίσημη συσκευή DivX Certiﬁed ® για αναπαραγωγή
βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για
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Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών
Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535,
7.212.872, 7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις
Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Το
DTS και το Symbol είναι σήματα κατατεθέντα & τα λογότυπα DTS-HD,
DTS-HD Master Audio και DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το
προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία
‘Dolby’ και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των
εργαστηρίων Dolby Laboratories.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Deﬁnition
Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία ‘Blu-ray Disc’ και το λογότυπο ‘Blu-ray Disc’ είναι εμπορικά
σήματα.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Ε λληνικ ά
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Η ονομασία ‘DVD Video’ αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα λογότυπα ‘AVCHD’ και ‘AVCHD’ αποτελούν εμπορικά σήματα της
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd και της Sony Corporation.

BONUSVIEW™
Οι ονομασίες ‘BD LIVE’ και ‘BONUSVIEW’ είναι εμπορικά σήματα της
Blu-ray Disc Association.

περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή
των αρχείων σας σε βίντεο DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η
συσκευή DivX Certiﬁed® πρέπει να καταχωριστεί για να είναι δυνατή
η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε
αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την
ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη
διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
Οι ονομασίες DivX®, DivX Certiﬁed® DivX Plus™ HD και τα σχετικά
λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
DivX Certiﬁed ® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® και DivX Plus™ HD
(H.264/MKV) έως και 1080p HD συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου
περιεχομένου.
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:
• Φορητή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray x 1
• Τροφοδοτικό AC x 1
• Προσαρμογέας αυτοκινήτου x 1
• Τηλεχειριστήριο x 1
• Καλώδιο προσαρμογέα AV x 1
• Τσάντα μεταφοράς x 1
• Εγχειρίδιο χρήσης x 1
• Οδηγίες γρήγορης έναρξης x 1

Περιεχόμενα συσκευασίας

EL

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

2 Η δική σας φορητή συσκευή
αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray
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a POWER
• Ενεργοποίηση της συσκευής ή μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής.
b
• Είσοδος ή έξοδος από το αρχικό μενού.
c DISC MENU
• Δίσκος Blu-ray: Είσοδος ή έξοδος από το αναδυόμενο
μενού.
• DVD: Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου.
d OPTIONS
• Επιλογές πρόσβασης για την τρέχουσα δραστηριότητα ή
επιλογή.
e
• Παύση αναπαραγωγής.

n

o

p

q

r

s

t

u

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

m

l

k

j

i

h

g

f

d
e

b
c

a

/

Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής.

•

Άνοιγμα του καλύμματος δίσκου.

EL

Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο,κεφάλαιο ή
κομμάτι.
- VOL +
• Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
BACK
• Επιστροφή σε προηγούμενο μενού.
, , ,
• Πλοήγηση στα μενού.
• OK
• Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
/IR
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/Ένδειξη φόρτισης/
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
OFF•POWER•ON
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
αναπαραγωγής.

•

•

•

• Υποδοχή ακουστικών.
p AV OUT
• Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο.
q LAN
• Θύρα Ethernet.
r HDMI
• Υποδοχή εξόδου HDMI.
s
• Υποδοχή USB.
t DC IN
• Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
u Οθόνη LCD

o

n

m

l

k

j

i

h

g

f
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Μετάβαση της συσκευής αναπαραγωγής σε λειτουργία
αναμονής.
b Έγχρωμα πλήκτρα
• Δίσκος Blu-ray: Ενεργοποίηση εργασιών ή επιλογών.
c
• Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.
d TOP MENU
• Δίσκος Blu-ray: Εμφάνιση του αρχικού μενού.

a

l

m

n

h

o

i

g

f

e

d

p

q

c

b

a

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

•

•

•

•

•

/

/

Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο,κεφάλαιο ή
κομμάτι.

Παύση αναπαραγωγής.

Επιλογές πρόσβασης για την τρέχουσα δραστηριότητα ή
επιλογή.

Πλοήγηση στα μενού.

Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.

DVD: Εμφάνιση του μενού τίτλων.

EL

Αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
k AUDIO
• Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
l SUBTITLE
• Επιλογή γλώσσας υπότιτλων σε ένα δίσκο.
m Αλφαριθμητικά πλήκτρα
• Επιλογή στοιχείου για αναπαραγωγή.
• Εισαγωγή τιμών.
n
• Διακοπή αναπαραγωγής.
o
• Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
p
• Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
q DISC MENU / POP-UP MENU
• Δίσκος Blu-ray: Είσοδος ή έξοδος από το αναδυόμενο
μενού.
• DVD: Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου.

j

i

h

g

f

•

e OK

•
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•

•

2

3

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό,
αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή
μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να
απορρίπτονται σωστά.

Σημείωση

1

Σπρώξτε και σύρετε προς τα πίσω τη θήκη μπαταριών (δείτε το
“3” στην εικόνα).

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-),
όπως υποδεικνύεται.

EL

Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Σημείωση

Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας
ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

Προσοχή

Φόρτιση μπαταρίας

•

•

•

3

2

(δείτε το “1” στην εικόνα).

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου
1 Πιέστε και σπρώξτε τη θήκη μπαταριών για να την ανοίξετε

3 Ξεκινήστε

•
•

1

Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το παρεχόμενο
τροφοδοτικό AC στην:
• υποδοχή DC IN της συσκευής αναπαραγωγής.
• πρίζα.

EL
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Η ένδειξη CHR ανάβει (κόκκινη).
Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη CHR σβήνει.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC στην:
υποδοχή DC IN της συσκευής αναπαραγωγής.
πρίζα.

•
•

Σύρετε το διακόπτη OFF•POWER•ON στη θέση OFF.

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.

2

1

Για γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας,

Ε λληνικ ά

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σας προτού τη συνδέσετε σε
τηλεόραση.

62

5

4

3

2

1
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Βρείτε την πηγή εισόδου AV στην τηλεόρασή σας (για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής
σας).

Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και την τηλεόρασή
σας.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα του καλωδίου AV με τις υποδοχές:
το κίτρινο καλώδιο είναι για την υποδοχή βίντεο
το κόκκινο/λευκό καλώδιο είναι για τις υποδοχές ήχου.

•
•

Συνδέστε ένα καλώδιο AV (δεν παρέχεται):
• στις υποδοχές ήχου/βίντεο της τηλεόρασής σας.
• στους ακροδέκτες ήχου/βίντεο του καλωδίου προσαρμογέα
AV.

Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα AV στην
υποδοχή AV OUT της συσκευής αναπαραγωγής.

VIDEO IN

L

R

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας
για να απολαύσετε ταινίες από δίσκους Blu-ray.

•

Προσοχή

Συνδέστε μια τηλεόραση

3

2

1

EL
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Βρείτε την πηγή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας (Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής
σας).

Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και την τηλεόρασή
σας.

Συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται):
• στην υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής.
• στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασής σας.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI

Ε λληνικ ά

Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη της μπαταρίας, σύρετε το
διακόπτη OFF•POWER•ON στη θέση ON.

» Η ένδειξη

ανάβει (πράσινη).

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το POWER στη
συσκευή.

64
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Για μετάβαση της συσκευής αναπαραγωγής σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε POWER στη συσκευή αναπαραγωγής.

1

Για κανονική χρήση:

1

Κατά την πρώτη χρήση:

Ενεργοποίηση

4 Χρήση της φορητής συσκευής
αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, σύρετε το διακόπτη OFF•POWER•ON στη θέση OFF, ούτως ώστε να
προστατεύσετε την μπαταρία.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο
το στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα και στη
συνέχεια να το αφήσετε.
Η ένδειξη απενεργοποιείται.

2

1

•

•
•

•
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Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την ετικέτα προς τα επάνω.

Πατήστε το κουμπί στη συσκευή αναπαραγωγής για να
ανοίξετε το κάλυμμα δίσκου.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αναπαραγωγής! Μην μετακινείτε ποτέ
τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή.
Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα εκτός από δίσκους στη μονάδα δίσκου.
Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως
δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.

Προσοχή

Αναπαραγωγή δίσκου

•

•

•

Ε λληνικ ά

Κλείστε το κάλυμμα δίσκου.
» Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή.
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work

fonts

video

music
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» Για αναζήτηση αρχείων μουσικής, μεταβείτε στο στοιχείο
[μουσική].
» Για αναζήτηση αρχείων βίντεο, μεταβείτε στο στοιχείο [βίντεο].
» Για αναζήτηση αρχείων εικόνας, μεταβείτε στο στοιχείο
[εικόνες].

picture

video

music

folders

picture

Πατήστε , και επιλέξτε [Περιήγηση στο USB].
» Εμφανίζεται η οθόνη περιήγησης στα αρχεία.
/

OK

AUDIO
SUBTITLE
DISC MENU /
POP-UP MENU
TOP MENU
Έγχρωμα
πλήκτρα

/

Πλήκτρο

EL
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Πλοήγηση στα μενού.
για περιστροφή μιας εικόνας
Πατήστε
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα κατά τη διάρκεια
μιας παρουσίασης.
Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή καταχώρησης.

Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου βίντεο.
Επιλογή εργασιών ή επιλογών για δίσκους Blu-ray.

Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι,
κεφάλαιο ή αρχείο.
Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός.
Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την
ταχύτητα αναζήτησης.
Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.

Παύση αναπαραγωγής.
Πατήστε επανειλημμένα για αναπαραγωγή προς
τα εμπρός με αργή κίνηση, καρέ-καρέ.
Διακοπή αναπαραγωγής.

Ενέργεια
Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για έλεγχο της αναπαραγωγής.

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή
(USB).

1

Πατήστε
για να επιλέξετε ένα αρχείο μέσων και στη
συνέχεια πατήστε OK για αναπαραγωγή.

Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής

3

» Για αναζήτηση αρχείων μέσων στη λειτουργία δομής φακέλου,
μεταβείτε στο στοιχείο [φάκελοι].

Για αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, μουσικής και βίντεο από μια
συσκευή αποθήκευσης USB,

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων μέσω USB

3

Ε λληνικ ά
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Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής βίντεο.
• [Γλώσσα διαλόγων]: Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
• [Γλώσσα υπότιτλων]: Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
• [Αλλαγή υπότιτλων]: Αλλαγή της θέσης των υποτίτλων στην
για αλλαγή της θέσης των υποτίτλων.
οθόνη. Πατήστε
• [Πληροφορίες]: Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.
• [Ρύθμιση κεφαλαίου]: Επιλογή συνόλου χαρακτήρων που
υποστηρίζει υποτίτλους βίντεο DivX (μόνο για βίντεο DivX).
• [Αναζήτηση χρόνου]: Μετάβαση σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, μέσω των αριθμητικών πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
• [2η γλώσσα ήχου]: Επιλογή της δεύτερης ομιλούμενης γλώσσας
(μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία
BonusView).

c

b

a

Επιλογές βίντεο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αναπαραγωγή βίντεο ή
εικόνων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλογές βίντεο, ήχου και εικόνας

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.

Σημείωση

c

b

a
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[2η γλώσσα υπότιτλων]: Επιλογή της δεύτερης γλώσσας
υποτίτλων (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη
λειτουργία BonusView).
[Τίτλοι]: Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
[Κεφάλαια]: Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.
[Λίστα γωνιών]: Επιλογή γωνίας κάμερας.
[Μενού]: Εμφάνιση μενού δίσκου.
[Επιλογή PIP]: Εμφάνιση παραθύρου picture-in-picture.
[Ζουμ]: Μεγέθυνση εικόνας βίντεο. Πατήστε
για μεγέθυνση ή
σμίκρυνση.
[Επανάληψη]: Επανάληψη κεφαλαίου ή τίτλου.
[Επανάληψη A-B]: Επανάληψη μιας συγκεκριμένης ενότητας σε
ένα κεφάλαιο για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας επανάληψης.
[Ρυθμίσεις εικόνας]: Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης
χρωμάτων.
[Ρύθμιση LCD]: Προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.
[Ρύθμιση]: Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.

Επιλογές εικόνας

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Ε λληνικ ά
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Πατήστε επανειλημμένα
για να ορίσετε μια επιλογή
αναπαραγωγής.
• Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
• Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.
• Αναπαραγωγή κομματιών ήχου με τυχαία σειρά.
• Απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης.

a

Επιλογές ήχου

Εμφάνιση περισσότερων επιλογών κατά τη διάρκεια μιας
παρουσίασης.
• [Περιστροφή +90]: Δεξιόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90
μοίρες.
• [Περιστροφή -90]: Αριστερόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90
μοίρες.
• [Ζουμ]: Μεγέθυνση εικόνας. Πατήστε
για μεγέθυνση ή
σμίκρυνση.
• [Πληροφορίες]: Προβολή πληροφοριών εικόνας.
• [Διάρκεια ανά διαφάνεια]: Επιλογή διαστήματος προβολής για
μια παρουσίαση.
• [Κινούμ. γραφ. διαφ.]: Επιλογή εφέ μετάβασης για μια
παρουσίαση.
• [Ρυθμίσεις εικόνας]: Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης
χρωμάτων.
• [Επανάληψη] : Επανάληψη επιλεγμένου φακέλου.
• [Ρύθμιση LCD]: Προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης LCD.
• [Ρύθμιση]: Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.
και επιλέξτε [Ρύθμιση].

Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Κωδικός VOD DivX®].

πατήστε

Πατήστε

[Ελληνικά]

[Κυριλλική]

[Κεντρική
Ευρώπη]

Σύνολο
χαρακτήρων
[Τυπικός]

1
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Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά,
Λουξεμβουργιανά, Νορβηγικά (Bokmål και
Nynorsk), Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά
Πολωνικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Αλβανικά,
Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά, Σερβικά (Λατινική
γραφή), Ρουμανικά
Ρωσικά Λευκορωσίας, Βουλγαρικά, Ουκρανικά,
ΠΓΔΜ, Ρωσικά, Σερβικά
Ελληνικά

Γλώσσες

και επιλέξτε [Ρύθμιση κεφαλαίου].

Πατήστε SUBTITLE για να επιλέξετε γλώσσα.
• Εάν οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σετ
χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους.
• Για να επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων,

υπότιτλοι DivX

1
2

Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο DivX από ένα δίσκο ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
κωδικός VOD για DivX
Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε
σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, καταχωρήστε τη συσκευή στη
διεύθυνση www.divx.com, χρησιμοποιώντας τον κωδικό DivX VOD.
• Για εμφάνιση του κωδικού DivX VOD,

Βίντεο DivX

5 Χρήση της φορητής συσκευής
αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray

Ε λληνικ ά

Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή
αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση
μέσω HDMI.
Για να χρησιμοποιήσετε τους υπότιτλους, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων
έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX. Για παράδειγμα, εάν
το όνομα του αρχείου βίντεο DivX είναι “movie.avi”, αποθηκεύστε το αρχείο
υποτίτλων ως “movie.srt” ή ως “movie.sub”.
Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων υποτίτλων
στις ακόλουθες μορφές: .srt, .sub, .txt, .ssa, και .smi.

.

Επιλέξτε [2η γλώσσα ήχου] ή [2η γλώσσα υπότιτλων] και
πατήστε OK.

Επιλέξτε [Επιλογή PIP] >[PIP] και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
» Οι επιλογές PIP [1]/[2] εξαρτώνται από τα περιεχόμενα βίντεο.
» Προβάλλεται το δευτερεύον παράθυρο βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
» Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
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Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες μέσω του
Internet:
• BD-Live: πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δωρεάν λειτουργίες
(αποκλειστικά για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη
λειτουργία BD-Live)

Εγκατάσταση δικτύου

3

2

1

Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray συμβατούς με τη
λειτουργία BonusView (επίσης γνωστή ως “picture in picture”).

Προβάλετε ειδικό περιεχόμενο (π.χ. σχόλια) σε ένα μικρό παράθυρο της
οθόνης.

Λειτουργία BonusView σε Blu-ray

•

•

•

Σημείωση

Εκτελέστε την εγκατάσταση δικτύου.

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
• στη θύρα LAN.
• στη θύρα LAN σε δρομολογητή με σύνδεση στο Internet.

Ενημέρωση λογισμικού: ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής
αναπαραγωγής.
Για να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο,

•

EL

Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή του δικτύου,
το λογισμικό διακομιστή μέσων για DLNA και τις σχετικές αρχές περί
δικτύων. Εάν χρειάζεται, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν
τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή
καταστροφή δεδομένων.

Προσοχή
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1) Πατήστε και επιλέξτε [Ρύθμιση].
2) Επιλέξτε [Εγκατάσταση δικτύου] > [Εγκατάσταση δικτύου].
3) Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
ρύθμιση του δικτύου.

2

1

•

Ε λληνικ ά

Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη
λειτουργία BD-Live.
Οι υπηρεσίες BD-Live ποικίλλουν ανάλογα με το δίσκο ή τη χώρα.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD-Live, μπορείτε να προσπελάσετε τα
δεδομένα του δίσκου και της συσκευής από τον πάροχο περιεχομένου.
Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερου
χώρου για την αποθήκευση των ληφθέντων αρχείων.

Σημείωση

Στη διασύνδεση του BD-Live, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να
προσπελάσετε.

Στο μενού δίσκου, επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live και πατήστε OK.
» Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου που υποστηρίζει τη λειτουργία BDLive.

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή
(USB) της συσκευής αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live.
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, και επιλέξτε [Ρύθμιση].

Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης].

Πατήστε

1
2

Για διαγραφή του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live,

•

•
•

•

5

4

3

2

Ετοιμάστε τη σύνδεση Internet και ρυθμίστε την εγκατάσταση
ενός δικτύου (δείτε “Εγκατάσταση δικτύου”).

.

•

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Η λειτουργία EasyLink ενεργοποιείται.

On

On

One Touch Play
One Touch Standby

On

EasyLink

Επιλέξτε [Ενεργοποίηση] από τις επιλογές:
• [EasyLink] > [Ενεργοποίηση]
• [Αναπαραγωγή με ένα πάτημα] > [Ενεργοποίηση]
• [Αναμονή με ένα πάτημα] > [Ενεργοποίηση]

Επιλέξτε [Ρύθμιση]> [Ρύθμιση EasyLink].

Πατήστε

EL
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Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC
μέσω HDMI και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC
στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές (για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης/
άλλης συσκευής).

Video Setup

2
3
4

1

Η συσκευή υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το
πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών
προϊόντων). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για
τον έλεγχο συσκευών συμβατών με EasyLink οι οποίες έχουν συνδεθεί
μέσω υποδοχών HDMI.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, όπως κινηματογραφικά τρέιλερ, παιχνίδια, ήχους κλήσης και
άλλο επιπλέον περιεχόμενο.

1

Χρήση Philips EasyLink

BD-Live σε Blu-ray

Ε λληνικ ά
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•

EL

Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI
CEC.

Σημείωση

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στη συσκευή, η τηλεόραση που
είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI CEC μεταβαίνει αυτόματα στο κανάλι
εισόδου HDMI.
Αναμονή με ένα πάτημα
Όταν πραγματοποιείται μετάβαση μιας συνδεδεμένης συσκευής
(π.χ. τηλεόρασης) στη λειτουργία αναμονής από το δικό της
τηλεχειριστήριο, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία αναμονής.

•
•
•

Σημείωση

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

On

1080p
HDMI Video
HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ανενεργής επιλογής μενού.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .
Για έξοδο από το μενού, πατήστε .

c

b

a
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Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής από
το μενού ρύθμισης.

6 Αλλαγή ρυθμίσεων
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Ε λληνικ ά

On

1080p

HDMI Video

HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display
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LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Auto

Neo 6

HDMI Audio

Auto

Off

Night Mode

Για ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας μέσω HDMI.
Για σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος (μέσω της υποδοχής AV OUT),
επιλέξτε ανάλυση βίντεο 480i/576i ή 480p/576p κάτω από την επιλογή [Βίντεο
HDMI], για ενεργοποίηση της εξόδου βίντεο.

Ήχος

•

•

Σημείωση

[HDMI Deep Color]: Εμφάνιση χρωμάτων με περισσότερες σκιές και
αποχρώσεις, όταν το περιεχόμενο βίντεο εγγράφεται σε λειτουργία Deep
Color και η τηλεόραση υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

[Βίντεο HDMI]: Επιλογή ανάλυσης βίντεο HDMI.

[Οθόνη τηλεόρασης]: Επιλογή του φορμά προβολής εικόνας που
ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Εικόνα

View Network Settings

EL

[Προβολή ρυθμίσεων δικτύου]: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης
του δικτύου.
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[Εγκατάσταση δικτύου]: Έναρξη εγκατάστασης δικτύου για τη σύνδεση
της συσκευής στο δίκτυο.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Network Installation

Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι
συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD και Blu-ray
κωδικοποιημένους σε Dolby.

Δίκτυο

•

•

Σημείωση

[Ήχος HDMI]: Ορισμός φορμά ήχου HDMI, όταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI.

[Neo 6]: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εφέ ήχου surround, που
μετατρέπεται από ήχο 2.0 καναλιών DTS.

[Νυκτερινή λειτουργία]: Ισοστάθμιση δυνατών και απαλών ήχων.
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να παρακολουθείτε ταινίες με
χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

Ε λληνικ ά

VCD PBC

On

On

Screen Saver

Change Password

Off

Chinese (CHI)

Parental Control

Disc Menu

English (ENG)

English (ENG)

Audio

Subtitle

English

Menu Language

Εισαγάγετε “0000” για πρόσβαση στις επιλογές περιορισμού. Για αναπαραγωγή
όλων των δίσκων χωρίς περιορισμούς διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο “8”.
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[VCD PBC]Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους
VCD και SVCD.

[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]: Ορισμός κωδικού πρόσβασης για
την αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο περιορισμένης προβολής.
Εισαγάγετε “0000” εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ή ξεχάσατε τον
κωδικό πρόσβασής σας.

[Προφύλαξη οθόνης]: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας
προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η προφύλαξη οθόνης
τίθεται σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα σε
λειτουργία παύσης ή διακοπής).

•

Σημείωση

[Γονικός έλεγχος]: Ρύθμιση του επιπέδου διαβάθμισης για ένα δίσκο.
Περιορισμός αναπαραγωγής ενός δίσκου που είναι ακατάλληλος για
παιδιά. Αυτοί οι δίσκοι πρέπει να εγγράφονται με επίπεδα διαβάθμισης.

[Μενού δίσκου]: Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκο βίντεο.

[Υπότιτλοι]: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

[Ήχος]: Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.

[Γλώσσα μενού]: Επιλογή γλώσσας για το μενού της οθόνης.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Προτιμήσεις

Εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές ομιλούμενης
γλώσσας ή υποτίτλων του δίσκου, μπορείτε να επιλέξετε [Άλλα] από τις
επιλογές μενού και να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό γλώσσας που μπορείτε να
βρείτε στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές ενός
δίσκου, η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα
του δίσκου.

Restore default setting

Version Info.

DivX® VOD Code

Clear memory

Software Update

BD-Live Security

Off

[Πληροφορίες έκδοσης.]: Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της
συσκευής.

EL

[Κωδικός VOD DivX®]: Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής/ακύρωσης
εγγραφής DivX® για τη συσκευή αναπαραγωγής.
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[Απαλοιφή μνήμης]: Διαγραφή του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live από
τη συσκευή αποθήκευσης USB.

[Ενημέρωση λογισμικού]: Επιλογή ενημέρωσης λογισμικού από ένα
δίκτυο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

[Ασφάλεια BD-Live]: Περιορισμός ή παραχώρηση δικαιωμάτων
πρόσβασης στις υπηρεσίες BD-Live (αποκλειστικά για μη εμπορική
χρήση, δίσκοι Blu-Live δημιουργημένοι από χρήστες).

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Επιλογές για προχωρημένους

•

•

Σημείωση

[Χρονοδιακόπτης ύπνου]: Ενεργοποίηση ενός χρονοδιακόπτη
αντίστροφης μέτρησης ώστε η συσκευή να μεταβαίνει σε λειτουργία
αναμονής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ε λληνικ ά

Δεν μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης Internet σε δίσκους
Blu-ray εμπορικής χρήσης.
Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής, δηλώστε τη συσκευή στη διεύθυνση www.divx.com, με
τον κωδικό DivX VOD.
Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη ρύθμιση γονικού ελέγχου στην προεπιλεγμένη
τιμή της.

Screen

Hue

Full Screen

0

17

Contrast

Colour

15

Brightness
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[Οθόνη]: Ορισμός του λόγου διαστάσεων της οθόνης LCD.

[Χροιά]: Ορισμός επιπέδου χροιάς της οθόνης LCD.

[Χρώμα]: Ορισμός επιπέδου κορεσμού της οθόνης LCD.

[Αντίθεση]: Ορισμός επιπέδου αντίθεσης της οθόνης LCD.

[Φωτεινότητα]: Ορισμός επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης LCD.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

20

Οθόνη LCD

•

•

•

Σημείωση

[Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων]: Επαναφορά της συσκευής
στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

, και επιλέξτε [Ρύθμιση].

Επιλέξτε το [Για προχωρημένους] >[Πληροφορίες έκδοσης.] και
πατήστε το OK.
» Εμφανίζονται οι πληροφορίες έκδοσης του λογισμικού.

Πατήστε

, και επιλέξτε [Ρύθμιση].

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να
πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.

Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού]>
[Δίκτυο].
» Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε
τη διαδικασία ενημέρωσης.

Πατήστε

4

3

2

Πατήστε

, και επιλέξτε [Ρύθμιση].

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή
(USB) της συσκευής αναπαραγωγής.

EL
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Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
a Αποσυμπιέστε το ληφθέν αρχείο και βεβαιωθείτε ότι το
όνομα του αποσυμπιεσμένου φακέλου είναι “UPG_ALL”.
b Τοποθετήστε το φάκελο “UPG_ALL” στο ριζικό κατάλογο.

•

www.philips.com/support.
Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο “Λογισμικό
και προγράμματα οδήγησης”.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB
1 Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση

4

2
3

δικτύου”).

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet
1 Σύνδεση της συσκευής στο Internet (δείτε “Εγκατάσταση

1
2

Πριν πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής,
ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

7 Ενημέρωση λογισμικού

Ε λληνικ ά
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•

6

5
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Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης
USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να
προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προσοχή

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να
πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.
» Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πραγματοποιείται αυτόματα
επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής.

Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού]>
[USB].
» Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε
τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

B

Blu-ray

Χώρες
Ευρώπη, Ηνωμένο
Βασίλειο

EL
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Βίντεο
• Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
• Έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75 ohm)
• Έξοδος HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Φορμά αρχείων
• Βίντεο: .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Ήχος: .mp3, .wma, .wav
• Εικόνα: .jpg, .gif, .png

•
•

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής
Βίντεο BD
Βίντεο DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (δύο
επιπέδων)
• VCD/SVCD
• CD ήχου, CD-R/CD-RW, μέσων MP3, μέσων WMA, αρχείων JPEG
• Μέσα DivX Plus HD, μέσα MKV
• Συσκευή αποθήκευσης USB

DVD

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων με τους
παρακάτω κωδικούς περιοχής.

Κωδικός περιοχής

•

Σημείωση

8 Προδιαγραφές

Ε λληνικ ά

Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB
(UMS)
Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32
HDD υποστήριξης (ένας φορητός σκληρός δίσκος): ενδέχεται να
απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
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Προδιαγραφές λέιζερ
• Τύπος λέιζερ (δίοδος): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
• Μήκος κύματος: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD),
770-800nm (CD)
• Ισχύς εξόδου: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

Κύρια μονάδα
• Διαβάθμιση τροφοδοσίας: AC 100-240V~, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
• Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: < 0,25W
• Διαστάσεις: 240 x 200 x 47,2 (mm)
• Καθαρό βάρος: 1,35 κιλά

•
•

•
•

USB

Ήχος
• Έξοδος HDMI
• Συχνότητα δειγματοληψίας:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
• Σταθερός ρυθμός bit:
• MP3: 112 kbps - 320 kpbs
• WMA: 48 kpbs - 192 kpbs
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
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Η συσκευή είναι ζεστή
• Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι φυσιολογικό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•
Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου ρεύματος είναι
σωστά συνδεδεμένα.
•
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στον αναπτήρα του
αυτοκινήτου ή στην πρίζα AC.

Τα κουμπιά της συσκευής δεν λειτουργούν.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για μερικά
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε.

Κύρια μονάδα

Αριθμός σειράς ___________________________

Αριθμός μοντέλου __________________________

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε
τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να
αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε
υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν θέλετε να εξακολουθήσει να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

•

Προειδοποίηση

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ε λληνικ ά
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Παραμορφωμένη εικόνα
•
Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει
χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.
•
Βεβαιωθείτε ότι το φορμά εξόδου εικόνας του δίσκου είναι
συμβατό με την τηλεόραση.
•
Αλλάξτε το φορμά εξόδου εικόνας ώστε να ταιριάζει με την
τηλεόραση ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
•
Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής
ακρίβειας. Ωστόσο, μπορεί να εντοπίσετε μικρές μαύρες κουκίδες
ή/και έγχρωμες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) κουκίδες οι οποίες
εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό
αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία.

Δεν προβάλλεται εικόνα.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο
πηγής για τη συσκευή.
Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό.
Διαφορετικά, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο καλώδιο
HDMI.
• Στο τηλεχειριστήριο πατήστε και στη συνέχεια, πατήστε “731”
(αριθμητικά κουμπιά) για επαναφορά της οθόνης. Περιμένετε 10
δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
• Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε συσκευή προβολής χωρίς
εξουσιοδότηση μέσω καλωδίου HDMI, ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η έξοδος σήματος εικόνας/ήχου.
Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής
ευκρίνειας.

Εικόνα

EL

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.
•
Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
•
Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του ονόματος του αρχείου βίντεο
είναι σωστή.
•
Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM
από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.
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Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.
• Καθαρίστε το δίσκο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αυτόν το
δίσκο. Δείτε “Προδιαγραφές προϊόντος”.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του
DVD ή BD.
• Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει
ολοκληρωθεί.

Αναπαραγωγή

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο
ήχου της συσκευής ήχου.
• Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ήχου στη σωστή είσοδο πηγής
ήχου.
Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.
• Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI εάν
η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι
συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI.

•

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τα ηχεία της εξωτερικής συσκευής
ήχου (home cinema/ενισχυτής).

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο
ήχου της τηλεόρασης.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο
πηγής για τη συσκευή.

Ήχος

Ε λληνικ ά

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.
•
•

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα με το
αρχείο βίντεο DivX.
Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος του αρχείου υποτίτλων
υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής (.srt, .sub, .txt, .ssa
ή .smi).

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συνδεδεμένης
συσκευής αποθήκευσης USB.
•
•
•

Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι
συμβατό με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης
USB υποστηρίζεται από τη συσκευή.
Για ένα φορητό σκληρό δίσκο (HDD), ενδέχεται να απαιτείται
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η
ένδειξη ‘x’.
•
Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη
στην τηλεόραση EasyLink της Philips και η επιλογή EasyLink είναι
ενεργοποιημένη (δείτε “Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής
δίσκων Blu-ray/ DVD” > “Χρήση του Philips EasyLink”).
Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις λειτουργίες BD-Live.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη
στο δίκτυο (δείτε “Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων
Blu-ray/ DVD” > “Ρύθμιση δικτύου”).
• Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου (δείτε
“Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD
player” > “Ρύθμιση δικτύου”).
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τις λειτουργίες
BD-Live.
• Πραγματοποιήστε εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης
της μνήμης (δείτε “Αλλαγή ρυθμίσεων” > “Επιλογές για
προχωρημένους (ασφάλεια BD-Live, απαλοιφή μνήμης...)”).
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Language code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385

Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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