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ÏÐÅÃËÅÄ ÍÀ ÔÓÍÊÖИИÒÅ

Áóòîíè íà ãëàâíîòî óñòðîéñòâî

PREV
	 прелистване	на	преäиøен	раçäел,	çапис	или	çаãлавие
NEXT
	 прелистване	на	слеäваù	раçäел,	çапис	или	çаãлавие
x
	 спиране	на	вúçпрîиçвеæäанетî.
AV OUT/DVD
	 превключване	меæäу	DVD	и	AV	OUT	реæим.
MENU
	 пîкаçване	на	страниöата	с	менютî.
pqtu
	 навиãаöия	в	менютî.
t /	u	
	 тúрсене	наçаä/напреä	в	äиска	с	раçлична	скîрîст
u	
	 стартиране	или	прекúсване		на	вúçпрîиçвеæäанетî
ENTER
	 пîтвúрæäение	на	иçбîра

Ëÿâ ïàíåë íà ïëåéúðà

DC 9V
	 ãнеçäî	çа	çахранванетî
CHG 
	 инäикатîр	çа	çареæäане
AV OUT
	 ауäиî/виäеî	иçхîäяù	æак
i	
	 æак	çа	слуøалки
VOL w
	 реãулиране	на	çвука
OFF 1 ON
	 вкл./иçкл.	на	çахранванетî

Ïðåäåí ïàíåë íà ïëåéúðà

POWER
	 инäикатîр	на	çахранванетî
IR 
	 сенçîр	на	äистанöиîннîтî	управление
OPEN 
	 îтваряне	îтäелениетî	çа	äискîве	çа	äа	пîставите	или	иçваäите	äиск
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Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå

SETUP
	 вхîä	или	иçхîä	в	системнîтî	меню
DISPLAY
	 пîкаçва	инфîрмаöия	на	екрана	пî	време	на	

вúçпрîиçвеæäане
ZOOM 
	 увеличаване	или	намаляне	на	картинка	или	

активнî	иçîбраæениена	екрана
SUB
	 иçбîр	еçика	на	субтитрите
.
	 прелистване	на	преäиøен	раçäел,	çапис	или	

çаãлавие
>
	 прелистване	на	слеäваù	раçäел,	çапис	или	

çаãлавие
pqm M
	 навиãаöия	в	менютî
m/M
 тúрсене	 наçаä/напреä	 в	 äиска	 с	 раçлична	

скîрîст
ENTER
	 пîтвúрæäение	на	иçбîра
u
	 с т а р т и р а н е 	 и л и 	 п р е к ú с в а н е 	 	 н а	

вúçпрîиçвеæäанетî
x
	 спиране	на	вúçпрîиçвеæäанетî.
0-9 
	 öифрîви	бутîни
REPEAT 1/ALL
	 пîвтîрение	на	раçäел,	çапис	или	çаãлавие
A-B
	 пîвтаряне	на	îпреäилен	пасаæ	в	äиска
MENU
	 вхîä	или	иçхîä	в	менютî	на	äиска
AUDIO
	 иçбîр	на	ауäиî	еçика	при	вúçпрîиçвеæäанетî	

на	 DVD	 äиск	 или	 иçбîр	 на	 ауäиî	 реæим	
(Stereo,	 Mono-Left	 or	 Mono-Right)	 при	
вúçпрîиçвеæäанетî	на	VCD/CD	äиск.

ANGLE
	 иçбîр	на	úãúла	на	камерата

Вíèìаíèå
Изïîëзâàíåòî íà íàñòðîéкè èëè  èзâúðшâàíåòî 
íà äåéñòâèÿ ðàзëèñíè îò ïîñîчåíèòå мîãàò 
äà ïðèчèíÿò èзëàãàíå íà îïàñíà ðàäèàöèÿ èëè 
äðóãè îïàñíè ïðîöåñè.
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ВÚВÅÄÅÍИÅ

Вàшèÿ ïîðòàòèâåí DVD ïëåúð

Ваøия	пîртативен	DVD	плеúр	вúçпрîиçвеæäа	öифрîви	виäеî	äискîве	сúîбраçени	сúс	светîвните	
DVD	виäеî	станäарти.	
С	неãî	ùе	имате	вúçмîæнîста	äа	се	наслаæäавате	на	пúлнîметраæни	филми	с	истинкî	качествî	
на	картинатар	и	стереî	или	мнîãîканален	çвук	в	çависивîст	îт	äиска	и	ваøите	настрîйки.
Включени	са	уникалните	функöии	на	DVD-Виäеî,	катî	иçбîр	на	саунäтрак,	субтитри	и	úãúл	на	
камерата	îтнîвî	çависеùи	îт	äиска.
Каквî	îùе,	чреç	рîäителски	кîнтрîл	мîæете	äа	îпреäелите	кîи	äискîве	мîãат	äа	ãлеäат	ваøите	
äеöа.	Кîмбинаöиятя	îт	äисплея	на	екрана	и	на	плеúра	с	äистанöиîннî	управление	прави	ваøия	
плеúр	иçключителнî	лесен	çа	упîтреба.

Рàзîïàкîâàíå

Ïúрвî	прîверете	сúäúрæаниетî	на	кîмплекта	спîреä	списúка	пî-äîлу:
-	пренîсим	DVD	плейúр
-	äистанöиîннî	управление
-	аäаптîр	çа	кîла	(12V)
-	Àуäиî/виäеî	кабел
-	Èнструкöии	çа	експлîатаöия
-	ãаранöиîнна	карта
-	преçаряäни	батерии
-	ãаранöиîнна	карта
-	ÀС	çахранваù	аäаптîр		DSA-9W-09	F	(DVE)	или	AY4132	(Philips)

Ïîзèöèîíèðàíå

-	Ïîставете	плейúра	на	твúрäа,	стабилна	плîскîст.
-	Ïîçиöиîнирайте	плейúра	на	раçстîяние	îт	äîмаøни	наãревателни	уреäи	и	äиректна
светлина.
-	Àкî	плейúра	на	мîæе	äа	раçчита	правилнî	CD/DVD	äискîве,	îпитайте	äа	иçпîлçвате	äиск
çа	пîчистване	на	леùите	преäи	äа	çанесете	плейúра	на	ремîнт.	Äруãи	метîäи	çа	пîчистване
мîæе	äа	пîвреäят	леùите.
-	Винаãи	çатваряйте	îтäелениетî	çа	äискîве,	çа	äа	не	се	напраøват	леùите.
-	Кîãатî	плейúра	се	внесе	бúрçî	îт	стуäенî	в	тîплî	пîмеùение,	вúрху	леùите	се	кîнäенçира
влаãа.	В	тîçи	мîмент	не	мîæе	äа	се	вúçпрîиçвеæäа	äиск.	Îставете	плейúра	в	тîплîтî
пîмеùение	äîкатî	се	иçпари	влаãата.About	Built-in	Rechargeable	Battery

Ïðåäïàзíè мåðкè ñâúðзàíè ñúñ зàðåжäàíåòî íà 
бàòåðèÿòà

1		 Кîãатî	 батерията	 е	 напúлнî	 иçтîùена,	 веäнаãа	 я	 çареäете	 с	 îãлеä	 на	 тîва	 äа	 уäúлæите	
æивîта	и.	Кîãатî	çахранванетî	е	слабî,	икîнката	на	батерията	се	пîкаçва	в	ãîрния	ляв	úãúл	
на	екрана.

2		 За	äа	çареäите	батерията	äиректнî	свúрæете	DVD	плеúра	кúм		мреæîвîтî	çахранване	при	
кîетî	инäикатîра	çа	çареæäане	ùе	се	включи.
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Изïîëзваíå è ïîддðúжка íа ïðåзаðåждащèтå батåðèè.
1		 Уверете	 се	 че	 винаãи	 иçпîлçвате	 	 AC	 аäаптера	 включен	 в	 кîмплекта	 çа	 äа	 çареæäате	

батерията.
2		 Ефективнîста	на	çареæäане	ùе	се	пîниæи	акî	îкîлната	температура	паäне	пîä		50oF	(10oC)	

или	се	пîкачи	95oF	(35oC).
3		 Ïрîäúлæителнîста	çа	пúлнî	çареæäане	на	батериите	сúс	слуøалки	свúрçани	кúм	плеúра	е	

приблиçителнî	2	часа.

Äèñкîâè фîðмàòè âúзмîжíè зà âúзïðîèзâåжäàíå

Îсвен	DVD-Video	äиск	мîæете	äа	вúçпрîиçвеæäате	всички	виäîве	ауäиî	и	виäеî	äискîве
(включителнî	CD±R,	CD±RW,DVD±R	и	DVD±RW).

DVD- Вèдåî

В	çависимîст	îт	материала	çаписан	на	äиска	(филм,	виäеî	клипîве,	сериали)	теçи	äискîве	мîæе	
äа	имат	еäнî	или	пîвече	çаãлавия	и	всякî	çаãлавие	мîæе	äа	има	еäин	или	пîвече	раçäели.
За	äа	улесни	äîстúпа	äî	сúäúрæаниетî,	ваøият	плейúр	ви	пîçвîлява	äа	се	приäвиæвате
меæäу	çаãлавията	и	меæäу	раçäелите.

CD ñ JPEG фаéëîвå

С	тîçи	плейúр	мîæете	äа	ãлеäате	JPEG	снимки.

Вèдåî CD

В	çависимîст	îт	материала	çаписан	на	äиска	(филм,	виäеî	клипîве,	сериали)	теçи	äискîве	мîæе	
äа	имат	еäин	или	пîвече	çаписа	и	всеки	çапис	мîæе	äа	има	еäин	или	пîвече	инäекса.	За	äа	улесни	
äîстúпа	äî	сúäúрæаниетî,	ваøият	плейúр	ви	пîçвîлява	äа	се	приäвиæвате	меæäу	çаписите	и	
меæäу	списúöите.

Àудèî CD/MP� CD/WMA CD

Теçи	äискîве	сúäúрæат	самî	муçикални	çаписи.	Мîæе	äа	ãи	вúçпрîиçвеæäате	пî	îбикнîвения	
начин	преç	стереî	система,	катî	иçпîлçват	бутîните	на	äистанöиîннîтî	управление	и/или	ãлавнîтî	
устрîйствî	или	преç	телевиçîра	катî	иçпîлçвате	екранните	менюта.

Отíîñíî DivX

DivX	е	øирîкî	раçпрîстранен	меäия	фîрмат	раçрабîтен	îт	DivX,	Inc.
DivX	меäияфайлîвете	сúäúрæат	силнî	кîмпресиранî	виäеî	с	äîбрî	виçуалнî	качествî	кîетî	се	
çапаçва	в	îтнîсителнî	малúк	раçмер	файлîве.	DivX	Файлîвете	мîãат	äа	включват	äîпúлнителнî	
меню,	субтитри	и	ауäиî	çаписи.	Ïîвечетî	DivX	меäия	файлîве	мîãат	äа	бúäат	сваляни	îнлайн,	
сúùî	така	мîæете	äа	сúçäаäете	и	свîи.
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ОÁÙÀ ИÍÔОÐÌÀÖИя

Изòîчíèöè зà зàхðàíâàíå
Тîва	устрîйствî	функöиîнира	с	включения	в	кîмплекта	ÀС	аäаптîр	и	аäаптîр	çа	кîла.

-		 Ïрîверете	äали	вхîäнîтî	напреæение	на	ÀС	аäаптîра	îтãîваря	на	местнîтî	напреæение.
	 В	прîтивен	случай	аäаптîра	и	плейúра	мîæе	äа	се	пîвреäят.
-		 Не	äîкîсвайте	аäаптîра	с	мîкри	рúöе,	çа	äа	не	пîлучите	тîкîв	уäар.
-		 Кîãатî	свúрçвате	аäаптîр	çа	кîла	(кîйтî	се	включва	в	çапалката),	прîверете	äали	напреæениетî	

му	îтãîваря	на	напреæениетî	в	кîлата.
-		 Кîãатî	устрîйствîтî	няма	äа	се	иçпîлçва	äúлãî	време	иçключете	аäаптîра	îт	кîнтакта	и
	 иçваäете	батериите.
-		 Кîãатî	иçключвате	аäаптîра	хваùайте	ùепсела,	а	не	äúрпайте	кабела.

Áåзîïàñíîñò è ïîääðúжкà

Не	раçãлîбявайте	устрîйствîтî,	çаùîтî	лаçерните	лúчи	са	îпасни	çа	çрениетî.	Ремîнта	трябва	
äа	се	иçвúрøва	îт	квалифиöиран	персîнал.

За	äа	прекúснете	çахранванетî	акî	в	устрîйствîтî	пîпаäне	течнîст	иçваäете	ùепсела	на
çахранванетî.

Не	иçпускайте	устрîйствîтî	и	не	ãî	пîäлаãайте	на	силни	вибраöии,	тúй	катî	тîва	мîæе	äа
äîвеäе	äî	пîвреäа.

Важíî (за ìîдåëèтå ñíабдåíè ñúñ ñëушаëкè):
Philips	ãарантира	сúãласява	с	максималната	сила	на	çвука	на	неãîвите	ауäиî	плеúри,	кактî	са	
îпреäелени	îт	сúîтветни	реãулатîрни	тела	самî	с	îриãиналня	мîäел	на	îсиãурените	слуøалки.	
В	случай,	че	те	трябва	äа	бúäат	çаменени,	ние	препîрúчваме	äа	се	свúрæете	с	ваøия	äîставчик,	
çа	äа	пîрúчате	мîäел	еäнакúв	с	тîçи,	на	îриãиналните	слуøалки,	îсиãурени	îт	Philips.
-		 Беçîпаснîст	при	пúтуване:	не	иçпîлçвайте	плейúра	äîкатî	øîфирате	или	карате	кîлелî,
	 тúй	катî	тîва	мîæе	äа	причини	катастрîфа.
-		 Не	иçлаãайте	устрîйствîтî	на	тîплина,	причинена	îт	наãревателни	уреäи	или	äиректна
	 слúнчева	светлина.
-		 Тîçи	прîäукт	не	е	влаãîçаùитен:	не	пîтапяйте	тîçи	плейúр	тúй	катî	тîва	мîæе	äа	причини
	 ãîлеми	пîвреäи.
-		 Не	иçпîлçвайте	пîчистваùи	препарати	сúäúрæаùи	алкîхîл,	амîняк,	бенçин	или	абраçиви,
	 тúй	катî	те	мîæе	äа	пîвреäят	плейúра.
-		 Устрîйствîтî	не	трябва	äа	се	мîкри	или	прúска.	Не	пîставяйте	îпасни	преäмети	вúрху
	 устрîйствîтî	(например	преäмети	пúлни	с	вîäа,	çапалени	свеùи).
-		 Не	äîкîсвайте	леùите!
-		 Упîтребата	на	слуøалките	с	висîка	силана	çвука	мîæе	äа	увреäи	слуха.
Батериите	не	трябва	äа	се	иçлаãат	на	прекîмерна	слúнчева	светлина,	îãúн	и	äр.	пîäîбни.

Зàбåëåжкà: Кîãàòî ïëåéúðúò ñå èзïîëзâà äúëãî âðåмå ïîâúðхíîñòòà мó ñå íàãðÿâà. Тîâà å
íîðмàëíî.

Áåзîïаñíîñт ïî вðåìå íа ñëушаíå

Слуøайте	с	умерена	сила	на	çвука
-		 Упîтребата	на	слуøалките	с	висîка	сила	на	çвука	мîæе	äа	увреäи	слуха.	Тîçи	прîäукт	мîæе	

äа	прîиçвеäе	çвуöи	с	äеöибелни	 ãраниöи,	 кîитî	мîãат	äа	äîвеäат	äî	çаãуба	на	слуха	при	
нîрмален	чîвек,	äîри	акî	иçлаãанетî	на	тях	е	çа	пî-малкî	îт	минута.	Висîките	äиöебелни	
ãраниöи	са	преäîставени	çа	теçи,	кîитî	вече	са	имали	някаква	çаãуба	на	слух.
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-		 Звуöите	мîãат	äа	бúäат	çаблуæäаваùи.	С	времетî	ваøетî	„нивî	на	кîмфîрт”	ùе	се		приспîсîби	
кúм	пî-висîка	сила	на	çвука.	Ïîраäи	таçи	причина,	кîãатî	слуøате	муçика	äúлãî	време,	тîва	
кîетî	ви	се	струва	с	„нîрмалнî”	нивî	на	çвука,	всúùнîст	мîæе	äа	бúäе	висîкî	и	увреæäаùî	
çа	слуха	ви.	За	äа	се	преäпаçите	îт	тîçи	ефект,	настрîйте	силата	на	çвука	на	беçîпаснî	нивî	
преäи	слуха	ви	äа	се	аäаптира	и	не	ãî	прîменяйте.

За да уñтаíîвèтå бåзîïаñíî íèвî íа ñèëата íа звука:
-		 Настрîйте	кîнтрîла	çа	силата	на	çвука	на	пî-ниски	нива.
-		 Бавнî	усилвайте	çвука	äîкатî	çапîчнете	äа	ãî	чувате	чистî	и	спîкîйнî,	беç	смуùения.

Слуøайте	в	пеîäúлæение	на	раçумни	периîäи	îт	време:
	-		 Ïрîäулæителнîтî	иçлаãане	на	çвук,	äîри	с	нîрмална	“беçîпасна”	сила	на	çвука,	сúùî
мîæе	äа	äîвеäе	äî	çаãубата	на	слух.
-		 Уверете	се,	че	иçпîлçвате	ваøетî	îбîруäване	раçумнî	и	правете	правилни	пîчивки.	Уверете	

се,	че	сте	пîãлеäнали	слеäваùите	наставления	кîãатî	иçпîлçвате	ваøите	слуøалки.
	-		 Слуøайте	с	раçумна	сила	на	çвука	çа	раçумен	периîä	îт	време.
-		 Бúäете	внимателни,	çа	äа	не	настрîите	силата	на	çвука	пî	време	на	аäаптиранетî	на	слуха	

ви.
-		 Не	увеличавайте	çвука	тîлкîва	висîкî,	така	че	äа	не	чувате	каквî	става	îкîлî	вас.
-		 Би	 трябвалî	 äа	 иçпîлçвате	 преäпаçни	 мерки	 или	 временна	 непрîäúлæителна	 упîтреба	 в	

пîтенöиалнî	îпасни	ситуаöии.
-		 Не	иçпîлçвайте	слуøалки,	äîкатî	управлявате	мîтîриçирани	превîçни	среäства,	карате	кîлелî,	

скейтбîрä,	т.н.;	тîва	мîæе	äа	äîвете	äî	пúтен	инöиäент	и	е	неçакîннî	в	мнîãî	îбласти.

Ïîääðúжкà íà äèñкîâåòå
-		 Не	çалепвайте	хартия	или	лепенка	на	äиска.
-		 Не	иçлаãайте	äиска	на	äиректна	слúнчева	светлина	или	в
	 блиçîст	äî	наãревателни	уреäи.
-		 Сúхранявайте	äиска	в	кутията	слеä	вúçпрîиçвеæäане.
-		 За	äа	пîчистите	äиска	ãî	иçбúрøете	îт	öентúра	кúм	краиùата	с	мек,
	 памучен	парöал.

Ïîääðúжкà íà LCD åкðàíà
LCD	екранúт	е	прîиçвеäен	пî	мнîãî	преöиçна	технîлîãия.	Вие	мîæе	äа	виäите	малки	черни
тîчки,	кîитî	непрекúснатî	се	пîявяват	на	екрана.
Тîва	е	нîрмален	реçултат	îт	прîиçвîäствения	прîöес	и	не	îçначава	пîвреäа.

Иíфîðмàöèÿ зà îкîëíàòà ñðåäà
Ние	сме	намалили	îпакîвúчния	материал	äî	минимум	сме	направили	îпакîвката	лесна
çа	раçäеляне	на	îснîвни	материали:	картîн,	PS,	PE,	PET.
Ваøетî	устрîйствî	се	сúстîи	îт	материали,	кîитî	мîæе	äа	се	реöиклират	акî	се	раçãлîби
îт	спеöиалиçирана	кîмпания.	Спаçвайте	местните	раçпîреäби	çа	иçхвúрляне	на	îпакîвката,
иçхабените	батерии	и	старî	îбîруäване.
	Èнфîрмаöия	çа	автîрските	права
“DivX”	Certified	и	сúîтветните	лîãа	са	çапаçена	марка	на	DivX	Networks,	Inc.	и	са	иçпîлçвани
пî	лиöенç.	Всички	îстанали	марки	и	имена	на	прîäукти	са	çапаçена	марка	на	техните	кîмпании
или	îрãаниçаöии.
Неîтîриçиранîтî	кîпиране	на	çаписи	е	наруøение	на	автîрските	права	и	меæäунарîäни
спîãîäби.
Windows	Media	и	лîãîтî	на	Windows	са	çапаçена	марка	на	Microsoft	Corporation	в	СÀЩ	и/
или	äруãи	äúрæави.

�
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ÏОÄÃОÒОВÊÀ

Зàхðàíâàíå

Изïîëзваíå íа ÀÑ/DC адаïтîð
Èçключете	плеúра	преäи	äа	свúрæете	аäаптîра	кúм	устрîйствîтî	и	кúм	мреæîвîтî
çахранване	(кактî	е	пîкаçанî).Ïлеúрúт	трябва	äа	бúäе	иçключен	кîãатî	çареæäате	батерията.
Ñúвåт
Зà äà íå ïîâðåäèòå ïëåéúðà ãî èзкëþчåòå ïðåäè äà
âкëþчâàòå èëè èзкëþчâàòå ÀÑ зàхðàíâàíåòî.

Изïîëзваíå íа адаïтîðа за кîëа
Свúрæете	аäаптîра	çа	кîла	кúм	устрîйствîтî	и	çапалката	в	кîлата.
Ñúвåт
- Зà äà íå ïîâðåäèòå ïëåéúðà ãî èзкëþчåòå ïðåäè äà âкëþчèòå àäàïòîðà зà кîëà.
- Кîãàòî ñâúðжåòå àäàïòîðà зà кîëà ïðîâåðåòå äàëè îòãîâàðÿ íà зàхðàíâàíåòî â кîëàòà.
- Уâåðåòå ñå чå òåмïåðàòóðàòà å ïîä 35oC кîãàòî âкëþчâàòå ïëåúðà.

Заõðаíваíå íа дèñтаíцèîííîтî уïðавëåíèå

1.		 Îтвîрете	îтäелениетî	çа	батериите.	Махнете	çаùитната	пластмасîва	îбвивка
	 (самî	пúрвия	пúт).
2.		 Вкарайте	1	х	литиева	3V	батерия,	тип	CR2025	и	çатвîрете	îтäелениетî
	 çа	батерии.

Вíèìаíèå
- Áàòåðèèòå ñúäúðжàò хèмèчåñкè âåùåñòâà è òðÿбâà äà ñå èзхâúðëÿò íà ïîäхîäÿùèòå мåñòà.
- Áàòåðèèòå мîжå äà åкñïëîäèðàò àкî ñà ñâúðзàíè íåïðàâèëíî. Ïîäмåíÿéòå бàòåðèèòå ñàмî ñ 
åкâèâàëåíòíè бàòåðèè.
- Íåïðàâèëíîòî èзïîëзâàíå íà бàòåðèèòå мîжå äà ïðèчèíè ïðîòèчàíå íà åëåкòðîëèòà è äà кîðîзèðà 
îòäåëåíèåòî зà бàòåðèè.
- Àкî óñòðîéñòâîòî íÿмà äà ñå èзïîëзâà äúëãî âðåмå èзâàäåòå бàòåðèèòå.

Вðúзкè

Ñвúðзваíå íа ñëушаëкè
Свúрæете	слуøалките	в	æака	на	устрîйствîтî.

Ñвúðзваíå íа дîïúëíèтåëíî îбîðудваíå
-		 Ïреäи	äа	свúрæете	äîпúлнителнî	îбîруäване	иçключете	устрîйствîтî.
-		 Мîæете	äа	свúрæете	плейúра	кúм	телевиçîр	или	усилвател,	çа	äа	се	наслаäите	на	DVD	äискîве	

или	караîке.

AV èзõîд
Свúрæете	æеланîтî	устрîйствî	äиректнî	иçвîä	(не	са	нуæни	настрîйки	в	реæим	DVD).



ОÁÙО ОÏИÑÀÍИÅ

Îòíîñíî òîâà ðúкîâîäñòâî
Тîва	рúкîвîäствî	ви	äава	îснîвни	инструкöии	çа	управление	на	тîçи	DVD	плейúр.	Някîи	DVD	
äискîве	îбаче	са	прîиçвеäени	така,	че	се	иçискват	спеöиални	îпераöии	или	пîçвîляват	самî	
îãраничени	äействия	пî	време	на	вúçпрîиçвеæäане.	В	теçи	случаи	плейúрúт	мîæе	äа	не	îтãîвîри	
на	всички	пîäаäени	кîманäи.	В	тîçи	случай	се	îбúрнете	çа	инструкöии	кúм	упúтванетî
на	äиска.	Кîãатî	на	екрана	се	пîяви	,	çначи	функöията	не	е	раçреøена	îт	äиска	или	плейúра.

Рàбîòà ñ äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå
-		 Îсвен	акî	не	е	упîменатî	иçричнî,	всички	äействия	мîæе	äа	се	иçвúрøват	с	äистанöиîннîтî	

управление.	Винаãи	насîчвайте	äистанöиîннîтî	управление	äиректнî	кúм	плейúра,	катî	се	
уверите,	че	няма	препятствия	пî	пúтя	на	инфрачервения	лúч.

-		 Кîãатî	има	еäнакви	бутîни	на	ãлавнîтî	устрîйствî,	те	мîæе	сúùî	äа	се	иçпîлçват.

Ïðèäâèжâàíå ïî мåíþòàòà
-		 Ваøият	плейúр	има	интуитивна	система	çа	приäвиæване	пî	менютата,	кîятî	ви	вîäи	преç	

раçлични	настрîйки	и	îпöии.
-		 За	äа	включите	или	иçключите	раçличните	функöии	иçпîлçвайте	функöиîналните	бутîни.
-		 С	бутîните	pqtu	мîæе	äа	се	приäвиæвате	пî	менютата.
-		 За	äа	пîтвúрäите	иçбîра	си,	натиснете	бутîна	ENTER.

ОÑÍОВÍИ ÔÓÍÊÖИИ

Íàñòðîéкà íà åзèкà зà åкðàííè мåíþòà
Àнãлийският	е	еçика	пî	пîäраçбиране	çа	екранните	менюта	на	плейúра.Мîæе	äа	иçбирате
меæäу	анãлийски,	френски	или	немски,	еçиöи	çа	екранните	менюта.
1		 Ïлúçнете	плúçãача	POWER	в	пîлîæение	ON,	çа	äа	включите	плейúра.
2		 Натиснете	SET	UP,	çа	äа	влеçете	в	менютî	çа	настрîйка.
3		 Èçберете	General	Setup	Page	и	натиснете	ENTER.
4		 Ïревúртете	наäîлу	и	иçберете	OSD	Language	Слеä	тîва	натиснете	u,	çа	äа	иçберете	еçик	çа	

екранните	менюта.
5		 Èçберете	еçик	и	натиснете	ENTER.

Зàðåжäàíå íà äèñкîâå è âкëþчâàíå
1		 Ïлúçнете	OPEN	çа	äа	îтвîрите	îтäелениетî	çа	äискîве.
2		 Вкарайте	äиск	с	етикета	наãîре	(и	кîãатî	е	вкаран	äвуслîен	äиск).	Ïрîверете	äали	äиска	е	

пîставен	правилнî.
3		 Натиснете	неæнî	вратичката	на	плейúра.
4		 Ïлúçнете	плúçãача	POWER	в	пîлîæение	ON,	çа	äа	включите	плейúра.

Ñúвåт
Ïî âðåмå íà âúзïðîèзâåжäàíå ñå чóâà íîðмàëåí мåхàíèчåí шóм.

Вúзïðîèзâåжäàíå íà DVD äèñк
Слеä	катî	включите	плейúра,	вкарате	äиск	и	çатвîрите	вратичката,	вúçпрîиçвеæäанетî	çапîчва	

автîматичнî.	На	екрана	се	пîявява	типа	на	çареäения	äиск.	Äискúт	мîæе	äа	ви	пîäкани	äа	
иçберете	îпöия	îт	менютî.	За	äа	çасветите	ваøия	иçбîр	иçпîлçвайте	бутîните	pq.>	
и	натиснете	ENTER.
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Зàбåëåжкà: Тúé кàòî å îбèчàéíî DVD фèëмèòå äà ñå òèðàжèðàò ïî ðàзëèчíî âðåмå â 
ðàзëèчíèòå ðåãèîíè íà ñâåòà, âñèчкè ïëåéúðè èмàò ðåãèîíàëíè кîäîâå è äèñкîâåòå ñúùî мîжå 
äà èмàò ðåãèîíàëåí кîä. Àкî зàðåäèòå äèñк ñ ðàзëèчåí ðåãèîíàëåí кîä, íà åкðàíà ùå âèäèòå 
зàбåëåжкà зà кîäà. Äèñкúò íÿмà äà ñå âúзïðîèзâåäå è òðÿбâà äà ñå èзâàäè îò ïëåéúðà.

Вúзïðîèзâåжäàíå íà àóäèî èëè âèäåî äèñк

-	 Слеä	катî	включите	плейúра,	вкарате	äиск	и	çатвîрите	вратичката,	вúçпрîиçвеæäанетî	çапîчва	
автîматичнî.	На	екрана	ùе	се	пîяви	типа	на	äиска	и	инфîрмаöия	çа	сúäúрæаниетî	му.

-	 Äîкатî	вúçпрîиçвеæäате	VCD	с	MTV/Karaoke,	натиснете	öифрîв	бутîн	(0-9),	çа	äа	иçберете	
çапис	и	слеä	тîва	натиснете	u	или	ENTER	çа	äа	вúçпрîиçвеäете	çаписа.	За	äа	се	вúрнете	
в	менютî	çа	иçбîр,	натиснете		MENU.

Вúзïðîèзâåжäàíå íà DivX äèñк
-		 Schneider	ви	äава	DivX	VOD	реãистраöиîнен	кîä,	кîйтî	ви	пîçвîлява	äа	наемате	и	купувате	

виäеî	филми	пîсреäствîм	услуãата	DivX	VOD.	За	пîвече	инфîрмаöия	пîсетете	аäрес	
	 www.divx.com/vod.
-	 Èçберете	DivX	VOD	в	менютî	çа	настрîйка.
-	 Ïîявява	се	реãистраöиîнния	кîä.
-	 Èçпîлçвайте	тîçи	реãистраöиîнен	кîä,	çа	äа	наемате	или	купувате	виäеî	филми	пîсреäствîм	

услуãата	DivX	VOD.	Слеäвайте	инструкöиите	и	çапиøете	филма	на	CD-R,	çа	äа	ãî	вúçпрîиçвеäете	
на	тîçи	плейúр.	Всички	иçтеãлени	филми	îт	DivX	VOD	мîæе	äа	се	вúçпрîиçвеæäат	самî	на	
тîçи	плейúр.

Вúзïðîèзâåжäàíå íà MP3-CD
Слеäните	 функöии	 çа	 вúçпрîиçвеæäане	 са	 äîстúпни	 çа	 MP3	 äискîве.	 За	 пîвече	 инфîрмаöия	
се	 îбúрнете	 кúм	 сúîтветните	 раçäели.	 Реãулиране	 на	 çвука,	 прескачане	 на	 песни,	 тúрсене,	
пîвтîрение,	раçбúрканî	вúçпрîиçвеæäане	и	т.н.
	 С	бутîните	pq	çасветете	иçбраната	муçикална	папка.	Натиснете	ENTER	çа	äа	стартирате	

вúçпрîиçвеæäанетî.

Вúзïðîèзâåжäàíå íà JPEG äèñкîâå
С	бутîните	pq.>	çасветете	иçбраната	папка	сúс	снимки.	Натиснете	ENTER.	Ïлейúрúт	ùе	
влеçе	автîматичнî	в	реæим	слайä	øîу.
Ïî	време	на	вúçпрîиçвеæäанетî	мîæете:
-	 Èçпîлçвайте	pq.>,	çа	äа	çавúртите	снимката.
-		 Èçпîлçвайте	p	,	çа	äа	îбрúùате	наãîре/наäîлу.
-		 Èçпîлçвайте	q,	çа	äа	îбрúùате	налявî/наäяснî.
-		 Ïî	време	на	слайä	øîу	натиснете	MENU,	çа	äа	се	вúрнете	в	екрана	с	папките.
-		 Натиснете	x,	çа	äа	îтиäете	на	ãрупîвî	преãлеæäане.

Èçпîлçвайте	pq.>,	çа	äа	çасветите	снимка	и	пîлучите	äîстúп	äî	екранните	функöии.
-		 Натиснете	ZOOM	някîлкî	пúти	çа	äа	виäите	иçîбраæениетî	в	раçлични	маùаби.
-		 Èçпîлçвайте	pq.>	çа	äа	раçãлеäате	увеличената	снимка	(самî	çа	увеличени	снимки).

Зàбåëåжкà: Îñâåí àкî íå å óïîмåíàòî èíàчå, âñèчкè îïèñàíè äåéñòâèÿ ñå èзâúðшâàò ñ 
äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå.

Избèðàíå íà äðóãî зàãëàâèå/зàïèñ/ðàзäåë
Кîãатî	еäин	äиск	има	пîвече	îт	еäнî	çаãлавие	или	çапис,	мîæете	äа	îтиäете	на	äруãî	çаãлавие	
çапис	пî	слеäни	начин:
-		 Ïî	време	на	вúçпрîиçвеæäане	натиснете	çа	краткî	>,	çа	äа	îтиäете	на	слеäваùîтî	çаãлавие/
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çапис/раçäел.
-		 Ïî	време	на	вúçпрîиçвеæäане	натиснете	çа	краткî	.,
	 çа	äа	îтиäете	на	преäиøнîтî	çаãлавие/çапис/раçäел.
-		 За	äа	îтиäете	äиректнî	на	някîе	çаãлавие/çапис/раçäел,
	 вúвеäете	нîмера	му	с	öифрîвите	бутîни	(0-9).

Тúðñåíå
Ïî	време	на	вúçпрîиçвеæäане,	натиснете	някîлкî	пúти	>,	çа	äа	пîлучите	äîстúп	äî	слеäните	
îпöии	çа	тúрсене	напреä:
натиснете	някîлкî	пúти	.,	çа	äа	пîлучите	äîстúп	äî	слеäните	îпöии	çа	тúрсене	наçаä:
.		 	 	 	 >

2	X	наçаä		 	 	 2	X	напреä
4	X	наçаä		 	 	 4	X	напреä
8	X	наçаä		 	 	 8	X	напреä
16	X	наçаä		 	 	 16	X	напреä
32	X	наçаä		 	 	 32	X	напреä
Нîрмална	скîрîст			 	 Нîрмална	скîрîст

Натиснете	ENTER	или	u,	çа	äа	пîäнîвите	нîрмалнîтî	вúçпрîиçвеæäане.

Ïðîмÿíà íà àóäèî èзхîäà (зà VCD/CD)
Натиснете	някîлкî	пúти	AUDIO,	çа	äа	пîлучите	äîстúп	äî	слеäните	ауäиî	îпöии.
x	1	Мîнî	ляв		 x	2	Мîнî	äесен
x	3	Стереî

Ñúâåò
Изïîëзâàéòå òîзè бóòîí зà äà èзбåðåòå àóäèî åзèкà ïî âðåмå íà âúзïðîèзâåжäàíå íà DVD.

Уâåëèчåíèå
Функöията	увеличение	ви	пîçвîлява	äа	увеличите	виäеî	иçîбраæениетî	и	äа	се	приäвиæвате	пî	
увеличенîтî	иçîбраæение.	Натиснете	някîлкî	пúти	ZOOM,	çа	äа	иçберете	îт	слеäните	îпöии	çа	
увеличение:

Zoom	x	1			 2X		 	 Zoom	x	2			 3X
Zoom	x	3			 4X		 	 Zoom	x	4			 нîрмалнî

Ñúвåт
Ïî âðåмå íà âúзïðîèзâåжäàíå íà JPEG , ïîñëåäîâàòåëíîñòà å 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 
75% è íîðмàëíà.

Ïîâòîðåíèå
Натиснете	 някîлкî	 пúти	 бутîна	 REPEAT,	 çа	 äа	 пîлучите	 äîстúп	 äî	 слеäните	 îпöии	 çа	
пîвтîрение:
DVD		 	 MP3		 	 CD		 	 	 JPEG/DivX

x	1	пîвтаряне	на	раçäел		 пîвтаряне	на	еäна		 пîвтаряне	на	çапис		 пîвтаряне	на	еäна

x	2	пîвтаряне	на	çаãлавие		 пîвтаряне	на	папка		 пîвтаряне	на	всичкî		 пîвтаряне	на	всичкî

x	3	пîвтаряне	на	всичкî		 îтмяна	на	пîвтîрениетî		 îтмяна	на	пîвтîрениетî		 îтмяна	на	пîвтîрениетî

x	4	îтмяна	на	пîвтîрениетî
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Ñúвåт
Фóíкöèÿòà ïîâòîðåíèå å âúзмîжíà è зà JPEG. Äåéñòâèÿòà мîжå äà ñå ïðîмåíÿò зà 
âúзïðîèзâåжäàíèòå ðàзëèчíè âèäîâå мåäèÿ.

Ïîâòîðåíèå  A - B

За	äа	пîвтîрите	пасаæ	в	еäнî	çаãлавие:
-		 Натиснете	À-В	в	иçбрания	начален	мîмент;
-		 На	екрана	се	пîявява	 	À.
-		 Натиснете	À-В	в	иçбрания	краен	мîмент;
-		 На	екрана	се	пîявява	 	ÀВ	и	çапîчва	пîвтîрениетî	на	пасаæа.
-		 За	äа	иçлеçете	îт	реæима	пîвтîрение	натиснете	À-В.

Рåãóëèðàíå íà зâóкà
Èçпîлçвайте	вúртяùия	се	ключ	îт	лявата	страна	на	устрîйствîтî	çа	äа	увеличите	или	намалите	
çвука.

Иíфîðмàöèÿ íà åкðàíà
Натиснете	DISPLAY	на	äистанöиîннîтî	çа	слеäните	функöии:
	 DVD		 	 	 CD/VCD		 	 	 DivX
x	1	 Îтминалî	çаãлавие	 Îтминал	çапис	 	 Îтминал	çапис
x	2	 Ïреäстîяùî	çаãлавие	 Ïреäстîяù	çапис	 	 Ïреäстîяù	çапис
x	3	 Îтминал	раçäел	 	 Всички	îтминали	 	 Èçключване
x	4	 Ïреäстîяùî	раçäел	 Всички	преäстîяùи
X5	 Èçключване	 	 Èçключване

Ñúвåт
Ïî âðåмå íà âúзïðîèзâåжäàíå íà JPEG JPEG, íàòèñкàíåòî íà бóòîíà âè ïîзâîëÿâà äà èзбèðàòå 
17 ñëàéä шîó ðåжèмà.

ÑÏÅÖИÀËÍИ DVD ÔÓÍÊÖИИ

Ïðîâåðÿâàíå ñúäúðжàíèåòî íà DVD-âèäåî äèñкîâå: MENU
На	äиска	мîæе	äа	бúäат	çаписани	менюта	çа	иçбîр	на	çаãлавия	и	раçäели.	Функöията	менюта	
ви	пîçвîлява	äа	направите	свîя	иçбîр	в	теçи	менюта.	Натиснете	сúîтветния	öифрîв	бутîн	или	
иçпîлçвайте	бутîните	pq.>,	çа	äа	çасветите	ваøия	иçбîр	и	натиснете	ENTER.

Ìåíþ íа дèñка
Натиснете	MENU.	В	менютî	мîæе	äа	са	иçреäени	например	úãли	на	камерата,	ауäиî	еçик,	îпöии	
çа	субтитрите,	раçäели	на	çаãлавиетî.

Ñìяíа íа åзèка
Натиснете	 AUDIO.	 Àкî	 текуùият	 äиск	 има	 раçлични	 îпöии	 çа	 еçика,	 тîва	 се	 иçîбраçява	 на	
екрана.
Натиснете	AUDIO	някîлкî	пúти	äîкатî	äîстиãнете	æеланата	îпöия	çа	еçика.

Ñубтèтðè
Натиснете	SUB	Àкî	текуùият	äиск	има	раçлични	îпöии	çа	субтитрите,	 тîва	се	иçîбраçява	на	
екрана.
Натиснете	SUB	някîлкî	пúти	äîкатî	äîстиãнете	æеланата	îпöия	çа	субтитрите.
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Ñúвåт
Гîðíèòå äâå фóíкöèè зàâèñÿò îò òîâà кàкâî ñúäúðжà äèñкà кàòî âúзмîжíîñòè.

Вúзïðîèзвåждаíå íа загëавèå
1		 Натиснете		MENU	çа	äа	влеçете	в	çаãлавнîтî	меню	на	äиска.
2		 Èçпîлçвайте	pq.>	 или	 öифрîвите	 бутîни	 (0-9)	 çа	 äа	 иçберете	 функöиите	 на	

вúçпрîиçвеæäане.
3		 Натиснете	ENTER	çа	äа	пîтвúрäите.

ÄÅÉÑÒВИя ÏÐИ ÍÀÑÒÐОÉÊÀ

За	äа	îбîãатите	иçæивяванетî	при	вúçпрîиçвеæäане,	иçпîлçвайте	SETUP,	çа	äа	настрîите	îпöиите.	
С	бутîните	pq.>	çасветете	някîя	îпöия	и	натиснете	ENTER.
1	 Натиснете	SETUP.	Ïîявява	се	списúк	с	функöии.
2		 Èçпîлçвайте	бутîните	pq,	çа	äа	çасветите	ваøия	иçбîр.
	 Кîãатî	курсîрúт	çасвети	теçи	настрîйки,	натиснете	ENTER	çа	äа:
General Setup Page
иçберете	иçîбраçяване	и	äруãи	îпöии
Video Setup Page
иçберете	виäеî	настрîйки
Password Setup Page
иçберете	îпöии	çа	парîла
Preference Page
иçберете	преäпîчитания	çа	вúçпрîиçвеæäане
Exit
иçхîä	îт	системнîтî	меню
3		 Натиснете	.,	çа	äа	прекратите	текуùата	настрîйка	или,	çа	äа	се	вúрнете	кúм	преäиøнîтî	

нивî	на	менютî.
4		 За	äа	иçлеçете	натиснете	SETUP.

Îбùè íàñòðîéкè
Кîãатî	курсîрúт	çасвети	теçи	настрîйки,	натиснете	ENTER	çа	äа:
TV Display
иçберете	фîрмат	çа	иçîбраçяване
Angle Mark
настрîйка	на	úãлîвата	ãраниöа	на	екрана
OSD Language
иçберете	еçик	çа	екранните	менюта
Screen Saver
настрîйка	на	скрийн	сейвúр.
Last Memory
настрîйка	çа	çапаметяване	на	пîслеäнîтî	вúçпрîиçвеæäане.

Натиснете	.,	 çа	äа	прекратите	текуùата	настрîйка	или,	çа	äа	се	вúрнете	кúм	преäиøнîтî	
нивî	на	менютî.

Áåëåжкà:Ïðåäè äà èзïîëзâàòå бóòîíèòå pqзà èзбîð íà ãðàíèöà íà úãúëà, óâåðåòå ñå чå äèñкà 
ñúäúðжà òàкàâà èíфîðмàöèÿ è ñòå àкòèâèðàëè фóíкöèÿòà â ñèñòåмíîòî мåíþ.
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Вèäåî íàñòðîéкè
Кîãатî	курсîрúт	çасвети	теçи	настрîйки,	натиснете	ENTER	çа	äа:
Brightness
реãулирате	нивîтî	на	яркîстта
Contrast
реãулирате	нивîтî	на	кîнтраста
DivXR VOD
çа	äа	пîлучите	DivX	кîä	çа	VOD

Натиснете	.,	 çа	äа	прекратите	текуùата	настрîйка	или,	çа	äа	се	вúрнете	кúм	преäиøнîтî	
нивî	на	менютî.

Зàäàâàíå íà ïàðîëà
Кîãатî	курсîрúт	çасвети	теçи	настрîйки,	натиснете	ENTER	çа	äа:
Password
прîмяна	на	текуùата	парîла	(фабричната	парîла	е	3308)

Натиснете	.,	 çа	äа	прекратите	текуùата	настрîйка	или,	çа	äа	се	вúрнете	кúм	преäиøнîтî	
нивî	на	менютî.

Áåëåжкà: Фóíкöèÿòà Рîäèòåëñкè кîíòðîë å âúзмîжíà ñàмî кîãàòî ïàðîëàòà å 
äåàкòèâèðàíà.

Ïðåäïîчèòàíèÿ
Кîãатî	курсîрúт	çасвети	теçи	настрîйки,	натиснете	ENTER	çа	äа:
Audio
иçберете	фîрмат	çа	еçика	на	çвука
Subtitle
иçберете	фîрмат	çа	еçика	на	субтитрите
Disc Menu
иçберете	еçик	çа	менютата	на	äиска
Parental
иçберете	îпöии	çа	рîäителски	кîнтрîл
Default
вúçстанîвите	фабричните	настрîйки

Натиснете	.,	çа	äа	прекратите	текуùата	настрîйка	или,	çа	äа	се	вúрнете	кúм	преäиøнîтî
нивî	на	менютî.
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ÒÅÕÍИ×ÅÑÊИ ÄÀÍÍИ

Раçмери			 	 	 	 210	x	178	x	39	mm
Теãлî		 	 	 	 	 0.79	kg	/	0.36	pounds
Захранване	
Вúтреøнî:		 	 	 	 100-240V	50/60Hz	0.3A
Вúнøнî:			 	 	 	 DC	9V	1A
Кîнсумаöия	на	енерãия		 	 	 9W
Температурен	äиапаçîн		 	 	 0	-	45°C
Äúлæина	на	вúлната		 	 	 650nm
Виäеî	система		 	 	 	 PAL
×естîтен	äиапаçîн		 	 	 20Hz	~	20KHz	±	1dB
Îтнîøение	сиãнал/øум		 	 	 	80dB
Àуäиî	иçкривявания		 	 	 	-80(1KHz)
Раçäеляне	на	каналите		 	 	 	80dB
Äинамичен	äиапаçîн		 	 	 	80dB
Èçхîä
Àуäиî	иçхîä	(аналîãîв	çвук)	:		 	 2V	±	10%
Тîвар:		 	 	 	 	 10K	
Виäеî	иçхîä:		 	 	 	 1Vp	-	p	±	20%
Тîвар:		 	 	 	 	 75	

Фèëèïñ ñè зàïàзâà ïðàâîòî äà ïðîмåíÿ äèзàéíà è ñïåöèфèкàöèèòå ñ öåë ïîäîбðÿâàíå íà 
ïðîäóкòà, бåз ïðåäèзâåñòèòå.
Ïðîмåíè, íåîòîðèзèðàíè îò ïðîèзâîäèòåëÿ мîжå äà íàðóшàò ïðàâîòî íà ïîòðåбèòåëÿ äà 
èзïîëзâà òîâà óñòðîéñòâî.

ИЗÕВÚÐËяÍÅ ÍÀ ВÀшИя ÑÒÀÐ ÏÐОÄÓÊÒ

Ваøия	прîäукт	е	прîектиран	и	прîиçвеäен	îт	вискîкîкачествени	материали	и	сúставни	части,	кîитî	
мîãат	äа	бúäат	реöиклирани	и	иçпîлçвани	îтнîвî.	Кîãатî	е	прикачен	тîçи	симвîл	с	çачеркната	
кîфа	çа	бîклук,	тîва	îçначава,	че	прîäукта	е	çаùитен	îт	Еврîпейска	äиректива	200/96/ЕС..

Мîля	инфîрмирайте	се	îтнîснî	системата	çа	раçäелнî	сúбиране	на	електрическите	и	електрîните	
îтпаäúöи.	Мîля	äействайте	спîреä	местните	çакîни	и	не	иçхвúрляйте	ваøите	стари	прîäукти	с	
нîрмалните	äîмаøни	îтпаäúöи.

Ïравилнîтî	иçхвúрляне	на	стария	ви	прîäукт	ùе	пîмîãне	çа	преäîтвратяванетî	на	евентуални	
îтриöателни	пîслеäиöи	вúрху	îкîлната	среäа	и	чîвеøкîтî	çäраве.
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