Инструкция за експлоатация

Ïðåíîñèì DVD ïëåéúð
PET716
PET716S
PET719

ÏÐÅÃËÅÄ ÍÀ ÔÓÍÊÖÈÈÒÅ

Áóòîíè íà ãëàâíîòî óñòðîéñòâî
PREV
прелистване íà ïðåäèøен ðàçäåë, çàïèñ èëè çàãëàâèå
NEXT
прелистване íà ñëåäâàù ðàçäåë, çàïèñ èëè çàãëàâèå
x
ñïиране на âúçïðîèçâåæäàíåòî.
AV OUT/DVD
превключване между DVD и AV OUT режим.
MENU
показване на ñòðàíèöàòà ñ ìåíþòî.
pqtu
навигация в менюто.
t /u
търсене íàçàä/íàïðåä в диска с различна скорост
u
ñòàðòèðàíå или прекъсване  íà âúçïðîèçâåæäàíåòî
ENTER
потвърждение на избора

Ëÿâ ïàíåë íà ïëåéúðà
DC 9V
гнездо за захранването
CHG
èíäèêàòîð çà çàðåæäàíå
AV OUT
àóäèî/âèäåî èçõîäящ жак
i
æàê çà ñëóøàëêè
VOL w
ðåãóëèðàíå íà çâóêà
OFF 1 ON
âêë./èçêë. íà захранването

Ïðåäåí ïàíåë íà ïëåéúðà
POWER
индикатор на захранването
IR
сензор на дистанционното управление
OPEN
îòâàðÿíå îòäåëåíèåòî çà äèñêîâå за да поставите или извадите диск





Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå
SETUP
вход или изход в системното меню
DISPLAY
показва информация на екрана по време на
възпроизвеждане
ZOOM
óâåëè÷àâàíå или намаляне íà картинка или
активно èçîáðàæåíèåна екрана
SUB
избор езика на субтитрите
.
прелистване íà ïðåäèøен ðàçäåë, çàïèñ èëè 
çàãëàâèå
>
прелистване íà ñëåäâàù ðàçäåë, çàïèñ èëè 
çàãëàâèå
pqm M
навигация в менюто
m/M
търсене íàçàä/íàïðåä в диска с различна
скорост
ENTER
потвърждение на избора
u
ñòàðòèðàíå  и л и п р е к ъ с в а н е   íà 
âúçïðîèçâåæäàíåòî
x
ñïиране на âúçïðîèçâåæäàíåòî.
0-9
öèôðîâè áóòîíè
REPEAT 1/ALL
повторение íà ðàçäåë, çàïèñ èëè çàãëàâèå
A-B
ïîâòàðÿíå íà опредилен ïàñàæ â диска
MENU
вход или изход в менюто на диска
AUDIO
избор на аудио езика при възпроизвеждането 
на DVD диск или избор на аудио  режим
(Stereo, Mono-Left or Mono-Right) при
възпроизвеждането на VCD/CD диск.
ANGLE
избор на ъгъла на камерата
Внимание
Използването на настройки или извършването
на действия разлисни от посочените могат
да причинят излагане на опасна радиация или
други опасни процеси.



ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Вашия портативен DVD плеър
Вашия портативен DVD плеър възпроизвежда цифрови видео дискове съобразени със световните
DVD видео стандарти.
С него ще имате възможноста да се наслаждавате на пълнометражни филми с истинко качество 
на картинатар и стерео или многоканален звук в зависивост от диска и вашите настройки.
Включени са уникалните функции на DVD-Видео, като избор на саундтрак, субтитри и ъгъл на
камерата отново зависещи от диска.
Какво още, чрез родителски контрол можете да определите кои дискове могат да гледат вашите
деца. Комбинациятя от дисплея на екрана и на плеъра с дистанционно управление прави вашия
плеър изключително лесен за употреба.

Разопаковане
Ïúðâî ïðîâåðåòå ñúäúðæàíèåòî íà êîìïëåêòà ñïîðåä ñïèñúêà ïî-äîëó:
- ïðåíîñèì DVD ïëåéúð
- äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå
- àäàïòîð çà êîëà (12V)
- Àóäèî/âèäåî êàáåë
- Èíñòðóêöèè çà åêñïëîàòàöèÿ
- ãàðàíöèîííà êàðòà
- ïðåçàðÿäíè áàòåðèè
- ãàðàíöèîííà êàðòà
- ÀÑ çàõðàíâàù àäàïòîð  DSA-9W-09 F (DVE) или AY4132 (Philips)

Ïîçèöèîíèðàíå
- Ïîñòàâåòå ïëåéúðà íà òâúðäà, ñòàáèëíà ïëîñêîñò.
- Ïîçèöèîíèðàéòå ïëåéúðà íà ðàçñòîÿíèå îò äîìàøíè íàãðåâàòåëíè óðåäè è äèðåêòíà
ñâåòëèíà.
- Àêî ïëåéúðà íà ìîæå äà ðàç÷èòà ïðàâèëíî CD/DVD äèñêîâå, îïèòàéòå äà èçïîëçâàòå äèñê
çà ïî÷èñòâàíå íà ëåùèòå ïðåäè äà çàíåñåòå ïëåéúðà íà ðåìîíò. Äðóãè ìåòîäè çà ïî÷èñòâàíå
ìîæå äà ïîâðåäÿò ëåùèòå.
- Âèíàãè çàòâàðÿéòå îòäåëåíèåòî çà äèñêîâå, çà äà íå ñå íàïðàøâàò ëåùèòå.
- Êîãàòî ïëåéúðà ñå âíåñå áúðçî îò ñòóäåíî â òîïëî ïîìåùåíèå, âúðõó ëåùèòå ñå êîíäåíçèðà
âëàãà. Â òîçè ìîìåíò íå ìîæå äà ñå âúçïðîèçâåæäà äèñê. Îñòàâåòå ïëåéúðà â òîïëîòî
ïîìåùåíèå äîêàòî ñå èçïàðè âëàãàòà.About Built-in Rechargeable Battery

Предпазни мерки свързани със зареждането на
батерията
1
2

Когато  батерията е напълно  изтощена, веднага я заредете с оглед  на това да удължите
живота и. Когато захранването е слабо, иконката на батерията се показва в горния ляв ъгъл
на екрана.
За да заредите батерията директно свържете DVD плеъра към  ìðåæîâîòî çàõðàíâàíå при
което индикатора за зареждане ще се включи.



Използване и поддръжка на презареждащите батерии.
1
2
3

Уверете се че винаги използвате   AC адаптера включен в комплекта за да зареждате
батерията.
Ефективноста на зареждане ще се понижи ако околната температура падне под  50oF (10oC)
или се покачи 95oF (35oC).
Продължителноста за пълно зареждане на батериите със слушалки свързани към плеъра е
приблизително 2 часа.

Дискови формати възможни за възпроизвеждане
Освен DVD-Video диск можете да възпроизвеждате всички видове аудио и видео дискове
(включително CD±R, CD±RW,DVD±R и DVD±RW).

DVD- Видео
В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може
да имат едно или повече заглавия и всяко заглавие може да има един или повече раздели.
За да улесни достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате
между заглавията и между разделите.

CD с JPEG файлове
С този плейър можете да гледате JPEG снимки.

Видео CD
В зависимост от материала записан на диска (филм, видео клипове, сериали) тези дискове може
да имат един или повече записа и всеки запис може да има един или повече индекса. За да улесни
достъпа до съдържанието, вашият плейър ви позволява да се придвижвате между записите и
между списъците.

Аудио CD/MP3 CD/WMA CD
Тези дискове съдържат само  музикални записи. Може да ги възпроизвеждате по обикновения
начин през стерео система, като използват бутоните на дистанционното управление и/или главното 
устройство или през телевизора като използвате екранните менюта.

Относно DivX
DivX е широко разпространен медия формат разработен от DivX, Inc.
DivX медияфайловете съдържат силно компресирано видео с добро визуално качество което се
запазва в относително малък размер файлове. DivX Файловете могат да включват допълнително 
меню, субтитри и аудио записи. Повечето DivX медия файлове могат да бъдат сваляни онлайн,
също така можете да създадете и свои.



ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈя

Източници за захранване
Това устройство функционира с включения в комплекта АС адаптор и адаптор за кола.
-

Проверете дали входното напрежение на АС адаптора отговаря на местното напрежение.
В противен случай адаптора и плейъра може да се повредят.
Не докосвайте адаптора с мокри ръце, за да не получите токов удар.
Когато свързвате адаптор за кола (който се включва в запалката), проверете дали напрежението 
му отговаря на напрежението в колата.
Когато устройството няма да се използва дълго време изключете адаптора от контакта и
извадете батериите.
Когато изключвате адаптора хващайте щепсела, а не дърпайте кабела.

Безопасност и поддръжка
Не разглобявайте устройството, защото лазерните лъчи са опасни за зрението. Ремонта трябва
да се извършва от квалифициран персонал.
За да прекъснете захранването ако в устройството попадне течност извадете щепсела на
захранването.
Не изпускайте устройството и не го подлагайте на силни вибрации, тъй като това може да
доведе до повреда.
Важно (за моделите снабдени със слушалки):
Philips гарантира съгласява с максималната сила на звука на неговите аудио плеъри, както са
определени от съответни регулаторни тела само с оригиналня модел на осигурените слушалки.
В случай, че те трябва да бъдат заменени, ние препоръчваме да се свържете с вашия доставчик,
за да поръчате модел еднакъв с този, на оригиналните слушалки, осигурени от Philips.
- Безопасност при пътуване: не използвайте плейъра докато шофирате или карате колело,
тъй като това може да причини катастрофа.
- Не излагайте устройството на топлина, причинена от нагревателни уреди или директна
слънчева светлина.
- Този продукт не е влагозащитен: не потапяйте този плейър тъй като това може да причини
големи повреди.
- Не използвайте почистващи препарати съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви,
тъй като те може да повредят плейъра.
- Устройството не трябва да се мокри или пръска. Не поставяйте опасни предмети върху
устройството (например предмети пълни с вода, запалени свещи).
- Не докосвайте лещите!
- Употребата на слушалките с висока силана звука може да увреди слуха.
Батериите не трябва да се излагат на прекомерна слънчева светлина, огън и др. подобни.
Забележка: Когато плейърът се използва дълго време повърхността му се нагрява. Това е
нормално.

Безопасност по време на слушане
Слушайте с умерена сила на звука
- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да увреди слуха. Този продукт може
да произведе звуци с децибелни граници, които  могат да доведат до загуба на слуха при
нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите дицебелни
граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.


-

Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт” ще се  приспособи
към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това
което ви се струва с „нормално” ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо 
за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво 
преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:
-

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

Слушайте в пеодължение на разумни периоди от време:
- Продулжителното излагане на звук, дори с нормална “безопасна” сила на звука, също
може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки. Уверете
се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.
- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха
ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в
потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело,
скейтборд, т.н.; това може да довете до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Поддръжка на дисковете
-

Не залепвайте хартия или лепенка на диска.
Не излагайте диска на директна слънчева светлина или в
близост до нагревателни уреди.
Съхранявайте диска в кутията след възпроизвеждане.
За да почистите диска го избършете от центъра към краищата с мек,
памучен парцал.

Поддръжка на LCD екрана
LCD екранът е произведен по много прецизна технология. Вие може да видите малки черни
точки, които непрекъснато се появяват на екрана.
Това е нормален резултат от производствения процес и не означава повреда.

Информация за околната среда
Ние сме намалили опаковъчния материал до минимум сме направили опаковката лесна
за разделяне на основни материали: картон, PS, PE, PET.
Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират ако се разглоби
от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковката,
изхабените батерии и старо оборудване.
 Информация за авторските права
“DivX” Certified и съответните лога са запазена марка на DivX Networks, Inc. и са използвани
по лиценз. Всички останали марки и имена на продукти са запазена марка на техните компании
или организации.
Неоторизираното копиране на записи е нарушение на авторските права и международни
спогодби.
Windows Media и логото на Windows са запазена марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.



ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Çàõðàíâàíå
Èçïîëçâàíå íà ÀÑ/DC àäàïòîð
Изключете плеъра преди да сâúðæåòå àäàïòîðà êúì óñòðîéñòâîòî è êúì ìðåæîâîòî
çàõðàíâàíå (êàêòî å ïîêàçàíî).Плеърът трябва да бъде изключен когато зареждате батерията.
Ñúâåò
Çà äà íå ïîâðåäèòå ïëåéúðà ãî èçêëþ÷åòå ïðåäè äà
âêëþ÷âàòå èëè èçêëþ÷âàòå ÀÑ çàõðàíâàíåòî.

Èçïîëçâàíå íà àäàïòîðà çà êîëà
Ñâúðæåòå àäàïòîðà çà êîëà êúì óñòðîéñòâîòî è çàïàëêàòà â êîëàòà.
Ñúâåò
- Çà äà íå ïîâðåäèòå ïëåéúðà ãî èçêëþ÷åòå ïðåäè äà âêëþ÷èòå àäàïòîðà çà êîëà.
- Êîãàòî ñâúðæåòå àäàïòîðà çà êîëà ïðîâåðåòå äàëè îòãîâàðÿ íà çàõðàíâàíåòî â êîëàòà.
- Уверете се че температурата е под 35oC когато включвате плеъра.

Çàõðàíâàíå íà äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå
1. Îòâîðåòå îòäåëåíèåòî çà áàòåðèèòå. Ìàõíåòå çàùèòíàòà ïëàñòìàñîâà îáâèâêà
(ñàìî ïúðâèÿ ïúò).
2. Âêàðàéòå 1 õ ëèòèåâà 3V áàòåðèÿ, òèï CR2025 è çàòâîðåòå îòäåëåíèåòî
çà áàòåðèè.
Âíèìàíèå
- Áàòåðèèòå ñúäúðæàò õèìè÷åñêè âåùåñòâà è òðÿáâà äà ñå èçõâúðëÿò íà ïîäõîäÿùèòå ìåñòà.
- Áàòåðèèòå ìîæå äà åêñïëîäèðàò àêî ñà ñâúðçàíè íåïðàâèëíî. Ïîäìåíÿéòå áàòåðèèòå ñàìî ñ
åêâèâàëåíòíè áàòåðèè.
- Íåïðàâèëíîòî èçïîëçâàíå íà áàòåðèèòå ìîæå äà ïðè÷èíè ïðîòè÷àíå íà åëåêòðîëèòà è äà êîðîçèðà
îòäåëåíèåòî çà áàòåðèè.
- Àêî óñòðîéñòâîòî íÿìà äà ñå èçïîëçâà äúëãî âðåìå èçâàäåòå áàòåðèèòå.

Âðúçêè
Ñâúðçâàíå íà ñëóøàëêè
Ñâúðæåòå ñëóøàëêèòå â æàêà íà óñòðîéñòâîòî.

Ñâúðçâàíå íà äîïúëíèòåëíî îáîðóäâàíå
-

Ïðåäè äà ñâúðæåòå äîïúëíèòåëíî îáîðóäâàíå èçêëþ÷åòå óñòðîéñòâîòî.
Ìîæåòå äà ñâúðæåòå ïëåéúðà êúì òåëåâèçîð èëè óñèëâàòåë, çà äà ñå íàñëàäèòå íà DVD äèñêîâå 
èëè êàðàîêå.

AV èçõîä
Свържете желаното устройство директно извод (не са нужни настройки в режим DVD).



ÎÁÙÎ ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Îòíîñíî òîâà ðúêîâîäñòâî
Òîâà ðúêîâîäñòâî âè äàâà îñíîâíè èíñòðóêöèè çà óïðàâëåíèå íà òîçè DVD ïëåéúð. Íÿêîè DVD
äèñêîâå  îáà÷å ñà ïðîèçâåäåíè òàêà, ÷å ñå èçèñêâàò ñïåöèàëíè  îïåðàöèè èëè ïîçâîëÿâàò ñàìî
îãðàíè÷åíè äåéñòâèÿ ïî âðåìå íà âúçïðîèçâåæäàíå. Â òåçè ñëó÷àè ïëåéúðúò ìîæå äà íå îòãîâîðè 
íà âñè÷êè ïîäàäåíè êîìàíäè. Â òîçè ñëó÷àé ñå îáúðíåòå çà èíñòðóêöèè êúì óïúòâàíåòî
íà äèñêà. Êîãàòî íà åêðàíà ñå ïîÿâè , çíà÷è ôóíêöèÿòà íå å ðàçðåøåíà îò äèñêà èëè ïëåéúðà.

Ðàáîòà ñ äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå
-

Îñâåí àêî íå å óïîìåíàòî èçðè÷íî, âñè÷êè äåéñòâèÿ ìîæå äà ñå èçâúðøâàò ñ äèñòàíöèîííîòî
óïðàâëåíèå. Âèíàãè íàñî÷âàéòå äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå äèðåêòíî êúì ïëåéúðà, êàòî ñå 
óâåðèòå, ÷å íÿìà ïðåïÿòñòâèÿ ïî ïúòÿ íà èíôðà÷åðâåíèÿ ëú÷.
Êîãàòî èìà åäíàêâè áóòîíè íà ãëàâíîòî óñòðîéñòâî, òå ìîæå ñúùî äà ñå èçïîëçâàò.

Ïðèäâèæâàíå ïî ìåíþòàòà
-

Âàøèÿò ïëåéúð èìà èíòóèòèâíà ñèñòåìà  çà ïðèäâèæâàíå ïî ìåíþòàòà, êîÿòî âè âîäè ïðåç
ðàçëè÷íè íàñòðîéêè è îïöèè.
Çà äà âêëþ÷èòå èëè èçêëþ÷èòå ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè èçïîëçâàéòå ôóíêöèîíàëíèòå áóòîíè.
Ñ áóòîíèòå pqtu ìîæå äà ñå ïðèäâèæâàòå ïî ìåíþòàòà.
Çà äà ïîòâúðäèòå èçáîðà ñè, íàòèñíåòå áóòîíà ENTER.

ÎÑÍÎÂÍÈ ÔÓÍÊÖÈÈ

Настройка íà åçèêà çà åêðàííè ìåíþòà
Àíãëèéñêèÿò å åçèêà ïî ïîäðàçáèðàíå çà åêðàííèòå ìåíþòà íà ïëåéúðà.Ìîæå äà èçáèðàòå
ìåæäó àíãëèéñêè, ôðåíñêè или íåìñêè, åçèöè çà åêðàííèòå ìåíþòà.
1 Ïëúçíåòå ïëúçãà÷à POWER â ïîëîæåíèå ON, çà äà âêëþ÷èòå ïëåéúðà.
2 Íàòèñíåòå SET UP, çà äà âëåçåòå â ìåíþòî çà íàñòðîéêà.
3 Èçáåðåòå General Setup Page è íàòèñíåòå ENTER.
4 Ïðåâúðòåòå íàäîëó è èçáåðåòå OSD Language Ñëåä òîâà íàòèñíåòå u, çà äà èçáåðåòå åçèê çà 
åêðàííèòå ìåíþòà.
5 Èçáåðåòå åçèê è íàòèñíåòå ENTER.

Çàðåæäàíå íà äèñêîâå è âêëþ÷âàíå
1
2
3
4

Ïëúçíåòå OPEN çà äà îòâîðèòå îòäåëåíèåòî çà äèñêîâå.
Âêàðàéòå äèñê ñ åòèêåòà íàãîðå (è êîãàòî å âêàðàí äâóñëîåí äèñê). Ïðîâåðåòå äàëè äèñêà å 
ïîñòàâåí ïðàâèëíî.
Íàòèñíåòå íåæíî âðàòè÷êàòà íà ïëåéúðà.
Ïëúçíåòå ïëúçãà÷à POWER â ïîëîæåíèå ON, çà äà âêëþ÷èòå ïëåéúðà.

Ñúâåò
Ïî âðåìå íà âúçïðîèçâåæäàíå ñå ÷óâà íîðìàëåí ìåõàíè÷åí øóì.

Âúçïðîèçâåæäàíå íà DVD äèñê
Ñëåä êàòî âêëþ÷èòå ïëåéúðà, âêàðàòå äèñê è çàòâîðèòå âðàòè÷êàòà, âúçïðîèçâåæäàíåòî çàïî÷âà 
àâòîìàòè÷íî. Íà åêðàíà ñå ïîÿâÿâà òèïà íà çàðåäåíèÿ äèñê. Äèñêúò ìîæå äà âè ïîäêàíè äà 
èçáåðåòå îïöèÿ îò ìåíþòî. Çà äà çàñâåòèòå âàøèÿ èçáîð èçïîëçâàéòå áóòîíèòå pq.>
è íàòèñíåòå ENTER.
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Çàáåëåæêà: Òúé êàòî å îáè÷àéíî DVD ôèëìèòå äà ñå òèðàæèðàò ïî ðàçëè÷íî âðåìå â
ðàçëè÷íèòå ðåãèîíè íà ñâåòà, âñè÷êè ïëåéúðè èìàò ðåãèîíàëíè êîäîâå è äèñêîâåòå ñúùî ìîæå
äà èìàò ðåãèîíàëåí êîä. Àêî çàðåäèòå äèñê ñ ðàçëè÷åí ðåãèîíàëåí êîä, íà åêðàíà ùå âèäèòå
çàáåëåæêà çà êîäà. Äèñêúò íÿìà äà ñå âúçïðîèçâåäå è òðÿáâà äà ñå èçâàäè îò ïëåéúðà.

Âúçïðîèçâåæäàíå íà àóäèî èëè âèäåî äèñê
-

Ñëåä êàòî âêëþ÷èòå ïëåéúðà, âêàðàòå äèñê è çàòâîðèòå âðàòè÷êàòà, възпроизвеждането започва
автоматично. Нà åêðàíà ùå ñå ïîÿâè òèïà íà äèñêà è èíôîðìàöèÿ çà ñúäúðæàíèåòî ìó.
Äîêàòî âúçïðîèçâåæäàòå VCD ñ MTV/Karaoke, íàòèñíåòå öèôðîâ áóòîí (0-9), çà äà èçáåðåòå 
çàïèñ è ñëåä òîâà íàòèñíåòå u èëè ENTER çà äà âúçïðîèçâåäåòå çàïèñà. Çà äà ñå âúðíåòå 
â ìåíþòî çà èçáîð, íàòèñíåòå  MENU.

Âúçïðîèçâåæäàíå íà DivX äèñê
-

Schneider âè äàâà DivX VOD ðåãèñòðàöèîíåí êîä, êîéòî âè ïîçâîëÿâà äà íàåìàòå è êóïóâàòå 
âèäåî ôèëìè ïîñðåäñòâîì óñëóãàòà DivX VOD. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå àäðåñ 
www.divx.com/vod.
Èçáåðåòå DivX VOD â ìåíþòî çà íàñòðîéêà.
Ïîÿâÿâà ñå ðåãèñòðàöèîííèÿ êîä.
Èçïîëçâàéòå òîçè ðåãèñòðàöèîíåí êîä, çà äà íàåìàòå èëè êóïóâàòå âèäåî ôèëìè ïîñðåäñòâîì 
óñëóãàòà DivX VOD. Ñëåäâàéòå èíñòðóêöèèòå è çàïèøåòå ôèëìà íà CD-R, çà äà ãî âúçïðîèçâåäåòå 
íà òîçè ïëåéúð. Âñè÷êè èçòåãëåíè ôèëìè îò DivX VOD ìîæå äà ñå âúçïðîèçâåæäàò ñàìî íà 
òîçè ïëåéúð.

Âúçïðîèçâåæäàíå íà MP3-CD
Ñëåäíèòå ôóíêöèè  çà âúçïðîèçâåæäàíå ñà  äîñòúïíè  çà  MP3 äèñêîâå. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ 
ñå  îáúðíåòå êúì ñúîòâåòíèòå ðàçäåëè. Ðåãóëèðàíå íà  çâóêà, ïðåñêà÷àíå íà ïåñíè, òúðñåíå,
ïîâòîðåíèå, ðàçáúðêàíî âúçïðîèçâåæäàíå è ò.í.
Ñ áóòîíèòå pq çàñâåòåòå èçáðàíàòà ìóçèêàëíà ïàïêà. Íàòèñíåòå ENTER çà äà ñòàðòèðàòå 
âúçïðîèçâåæäàíåòî.

Âúçïðîèçâåæäàíå íà JPEG äèñêîâå
Ñ áóòîíèòå pq.> çàñâåòåòå èçáðàíàòà ïàïêà ñúñ ñíèìêè. Íàòèñíåòå ENTER. Ïëåéúðúò ùå 
âëåçå àâòîìàòè÷íî â ðåæèì ñëàéä øîó.
По време на възпроизвеждането можете:
- Èçïîëçâàéòå pq.>, çà äà çàâúðòèòå ñíèìêàòà.
- Èçïîëçâàéòå p , çà äà îáðúùàòå íàãîðå/íàäîëó.
- Èçïîëçâàéòå q, çà äà îáðúùàòå íàëÿâî/íàäÿñíî.
- Ïî âðåìå íà ñëàéä øîó íàòèñíåòå MENU, çà äà ñå âúðíåòå â åêðàíà ñ ïàïêèòå.
- Íàòèñíåòå x, çà äà îòèäåòå íà ãðóïîâî ïðåãëåæäàíå.
Èçïîëçâàéòå pq.>, çà äà çàñâåòèòå ñíèìêà è ïîëó÷èòå äîñòúï äî åêðàííèòå ôóíêöèè.
- Натиснете ZOOM няколко пъти за да видите изображението в различни мащаби.
- Използвайте pq.> за да разгледате увеличената снимка (само за увеличени снимки).
Çàáåëåæêà: Îñâåí àêî íå å óïîìåíàòî èíà÷å, âñè÷êè îïèñàíè äåéñòâèÿ ñå èçâúðøâàò ñ
äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå.

Èçáèðàíå íà äðóãî çàãëàâèå/çàïèñ/ðàçäåë
Êîãàòî åäèí äèñê èìà ïîâå÷å îò åäíî çàãëàâèå èëè çàïèñ, ìîæåòå äà îòèäåòå íà äðóãî çàãëàâèå 
çàïèñ ïî ñëåäíè íà÷èí:
- Ïî âðåìå íà âúçïðîèçâåæäàíå íàòèñíåòå çà êðàòêî >, çà äà îòèäåòå íà ñëåäâàùîòî çàãëàâèå/
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-

çàïèñ/ðàçäåë.
Ïî âðåìå íà âúçïðîèçâåæäàíå íàòèñíåòå çà êðàòêî .,
çà äà îòèäåòå íà ïðåäèøíîòî çàãëàâèå/çàïèñ/ðàçäåë.
Çà äà îòèäåòå äèðåêòíî íà íÿêîå çàãëàâèå/çàïèñ/ðàçäåë,
âúâåäåòå íîìåðà ìó ñ öèôðîâèòå áóòîíè (0-9).

Òúðñåíå
Ïî âðåìå íà âúçïðîèçâåæäàíå, нàòèñíåòå няколко пъти >, çà äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ñëåäíèòå 
îïöèè çà òúðñåíå íàïðåä:
нàòèñíåòå няколко пъти ., çà äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ñëåäíèòå îïöèè çà òúðñåíå íàçàä:
.
>
2 X íàçàä
2 X íàïðåä
4 X íàçàä
4 X íàïðåä
8 X íàçàä
8 X íàïðåä
16 X íàçàä
16 X íàïðåä
32 X íàçàä
32 X íàïðåä
Íîðìàëíà ñêîðîñò 
Íîðìàëíà ñêîðîñò
Íàòèñíåòå ENTER èëè u, çà äà ïîäíîâèòå íîðìàëíîòî âúçïðîèçâåæäàíå.

Ïðîìÿíà íà àóäèî èçõîäà (за VCD/CD)
Íàòèñíåòå íÿêîëêî ïúòè AUDIO, çà äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ñëåäíèòå àóäèî îïöèè.
x 1 Ìîíî ëÿâ 
x 2 Ìîíî äåñåí
x 3 Ñòåðåî
Ñúâåò
Използвайте този бутон за да изберете аудио езика по време на възпроизвеждане на DVD.

Óâåëè÷åíèå
Ôóíêöèÿòà óâåëè÷åíèå âè ïîçâîëÿâà äà óâåëè÷èòå âèäåî èçîáðàæåíèåòî è äà ñå ïðèäâèæâàòå ïî
óâåëè÷åíîòî èçîáðàæåíèå. Íàòèñíåòå íÿêîëêî ïúòè ZOOM, çà äà èçáåðåòå îò ñëåäíèòå îïöèè çà 
óâåëè÷åíèå:
Zoom x 1
Zoom x 3

2X
4X

Zoom x 2
Zoom x 4

3X
нормално

Ñúâåò
По време на възпроизвеждане на JPEG , последователноста е 100%, 125%, 150%, 200%, 50%,
75% и нормална.

Ïîâòîðåíèå
Íàòèñíåòå íÿêîëêî ïúòè áóòîíà  REPEAT, çà  äà ïîëó÷èòå  äîñòúï  äî ñëåäíèòå  îïöèè  çà 
ïîâòîðåíèå:
DVD

MP3

CD

JPEG/DivX

x 1 ïîâòàðÿíå íà ðàçäåë 

ïîâòàðÿíå íà една

ïîâòàðÿíå íà çàïèñ 

ïîâòàðÿíå íà една

x 2 ïîâòàðÿíå íà çàãëàâèå 

ïîâòàðÿíå íà папка

ïîâòàðÿíå íà âñè÷êî

ïîâòàðÿíå íà âñè÷êî

x 3 ïîâòàðÿíå íà âñè÷êî

îòìÿíà íà ïîâòîðåíèåòî

îòìÿíà íà ïîâòîðåíèåòî

îòìÿíà íà ïîâòîðåíèåòî

x 4 îòìÿíà íà ïîâòîðåíèåòî
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Ñúâåò
Функцията повторение е възможна и за JPEG. Действията може да се променят за
възпроизвежданите различни видове медия.

Повторение A - B
Çà äà ïîâòîðèòå ïàñàæ â åäíî çàãëàâèå:
- Íàòèñíåòå À-Â â èçáðàíèÿ íà÷àëåí ìîìåíò;
- Íà åêðàíà ñå ïîÿâÿâà 
À.
- Íàòèñíåòå À-Â â èçáðàíèÿ êðàåí ìîìåíò;
- Íà åêðàíà ñå ïîÿâÿâà 
ÀÂ è çàïî÷âà ïîâòîðåíèåòî íà ïàñàæà.
- Çà äà èçëåçåòå îò ðåæèìà ïîâòîðåíèå íàòèñíåòå À-Â.

Ðåãóëèðàíå íà çâóêà
Èçïîëçâàéòå въртящия се ключ îò лявата ñòðàíà на óñòðîéñòâîòî за да увеличите или намалите
звука.

Информация на екрана
Натиснете DISPLAY на дистанционното за следните функции:
DVD
CD/VCD
x1
Отминало заглавие
Отминал запис
x2
Предстоящо заглавие
Предстоящ запис
x3
Отминал раздел
Всички отминали
x4
Предстоящо раздел
Всички предстоящи
X5
Изключване
Изключване

DivX
Отминал запис
Предстоящ запис
Изключване

Ñúâåò
По време на възпроизвеждане на JPEG JPEG, натискането на бутона ви позволява да избирате
17 слайд шоу режима.

ÑÏÅÖÈÀËÍÈ DVD ÔÓÍÊÖÈÈ

Ïðîâåðÿâàíå ñúäúðæàíèåòî íà DVD-âèäåî äèñêîâå: MENU
Íà äèñêà ìîæå äà áúäàò çàïèñàíè ìåíþòà çà èçáîð íà çàãëàâèÿ è ðàçäåëè. Ôóíêöèÿòà ìåíþòà 
âè ïîçâîëÿâà äà íàïðàâèòå ñâîÿ èçáîð â òåçè ìåíþòà. Íàòèñíåòå ñúîòâåòíèÿ öèôðîâ áóòîí èëè 
èçïîëçâàéòå áóòîíèòå pq.>, çà äà çàñâåòèòå âàøèÿ èçáîð è íàòèñíåòå ENTER.

Ìåíþ íà äèñêà
Íàòèñíåòå MENU. Â ìåíþòî ìîæå äà ñà èçðåäåíè íàïðèìåð úãëè íà êàìåðàòà, àóäèî åçèê, îïöèè 
çà ñóáòèòðèòå, ðàçäåëè íà çàãëàâèåòî.

Ñìÿíà íà åçèêà
Íàòèñíåòå  AUDIO. Àêî òåêóùèÿò  äèñê èìà ðàçëè÷íè  îïöèè  çà åçèêà, òîâà ñå èçîáðàçÿâà íà 
åêðàíà.
Íàòèñíåòå AUDIO íÿêîëêî ïúòè äîêàòî äîñòèãíåòå æåëàíàòà îïöèÿ çà åçèêà.

Ñóáòèòðè
Íàòèñíåòå  SUB Àêî òåêóùèÿò  äèñê èìà ðàçëè÷íè  îïöèè  çà ñóáòèòðèòå, òîâà ñå èçîáðàçÿâà íà 
åêðàíà.
Íàòèñíåòå SUB íÿêîëêî ïúòè äîêàòî äîñòèãíåòå æåëàíàòà îïöèÿ çà ñóáòèòðèòå.
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Ñúâåò
Горните две функции зависят от това какво съдържа диска като възможности.

Възпроизвеждане на заглавие
1
2
3

Натиснете  MENU за да влезете в заглавното меню на диска.
Използвайте p q .> или цифровите бутони (0-9) за да изберете функциите на
възпроизвеждане.
Натиснете ENTER за да потвърдите.

ÄÅÉÑÒÂÈя ÏÐÈ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
Çà äà îáîãàòèòå èçæèâÿâàíåòî ïðè âúçïðîèçâåæäàíå, èçïîëçâàéòå SETUP, çà äà íàñòðîèòå îïöèèòå.
Ñ áóòîíèòå pq.> çàñâåòåòå íÿêîÿ îïöèÿ è íàòèñíåòå ENTER.
1 Íàòèñíåòå SETUP. Ïîÿâÿâà ñå ñïèñúê ñ ôóíêöèè.
2 Èçïîëçâàéòå áóòîíèòå pq, çà äà çàñâåòèòå âàøèÿ èçáîð.
Êîãàòî êóðñîðúò çàñâåòè òåçè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå ENTER çà äà:
General Setup Page
èçáåðåòå èçîáðàçÿâàíå è äðóãè îïöèè
Video Setup Page
èçáåðåòå видео настройки
Password Setup Page
èçáåðåòå îïöèè çà ïàðîëà
Preference Page
èçáåðåòå ïðåäïî÷èòàíèÿ çà âúçïðîèçâåæäàíå
Exit
изход от системното меню
3 Íàòèñíåòå ., çà äà ïðåêðàòèòå òåêóùàòà íàñòðîéêà èëè, çà äà ñå âúðíåòå êúì ïðåäèøíîòî
íèâî íà ìåíþòî.
4 Çà äà èçëåçåòå íàòèñíåòå SETUP.

Îáùè íàñòðîéêè
Êîãàòî êóðñîðúò çàñâåòè òåçè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå ENTER çà äà:
TV Display
èçáåðåòå ôîðìàò çà èçîáðàçÿâàíå
Angle Mark
настройка на ъгловата граница на екрана
OSD Language
èçáåðåòå åçèê çà åêðàííèòå ìåíþòà
Screen Saver
настройка на скрийн сейвър.
Last Memory
настройка за запаметяване на последното възпроизвеждане.
Íàòèñíåòå  ., çà  äà ïðåêðàòèòå òåêóùàòà íàñòðîéêà èëè, çà  äà ñå âúðíåòå êúì ïðåäèøíîòî
íèâî íà ìåíþòî.
Бележка:Преди да използвате бутоните pqза избор на граница на ъгъла, уверете се че диска
съдържа такава информация и сте активирали функцията в системното меню.
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Видео íàñòðîéêè
Êîãàòî êóðñîðúò çàñâåòè òåçè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå ENTER çà äà:
Brightness
регулирате нивото на яркостта
Contrast
регулирате нивото на контраста
DivXR VOD
за да ïîëó÷èòå DivX êîä çà VOD
Íàòèñíåòå  ., çà  äà ïðåêðàòèòå òåêóùàòà íàñòðîéêà èëè, çà  äà ñå âúðíåòå êúì ïðåäèøíîòî
íèâî íà ìåíþòî.

Задаване íà ïàðîëà
Êîãàòî êóðñîðúò çàñâåòè òåçè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå ENTER çà äà:
Password
пðîìяíа на òåêóùàòà ïàðîëà (ôàáðè÷íàòà ïàðîëà å 3308)
Íàòèñíåòå  ., çà  äà ïðåêðàòèòå òåêóùàòà íàñòðîéêà èëè, çà  äà ñå âúðíåòå êúì ïðåäèøíîòî
íèâî íà ìåíþòî.
Бележка: Функцията Родителски контрол е възможна само когато паролата е
деактивирана.

Ïðåäïî÷èòàíèÿ
Êîãàòî êóðñîðúò çàñâåòè òåçè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå ENTER çà äà:
Audio
èçáåðåòå ôîðìàò çà åçèêà íà çâóêà
Subtitle
èçáåðåòå ôîðìàò çà åçèêà íà ñóáòèòðèòå
Disc Menu
èçáåðåòå åçèê çà ìåíþòàòà íà äèñêà
Parental
èçáåðåòå îïöèè çà ðîäèòåëñêè êîíòðîë
Default
âúçñòàíîâèòå ôàáðè÷íèòå íàñòðîéêè
Íàòèñíåòå ., çà äà ïðåêðàòèòå òåêóùàòà íàñòðîéêà èëè, çà äà ñå âúðíåòå êúì ïðåäèøíîòî
íèâî íà ìåíþòî.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÄÀÍÍÈ
Ðàçìåðè 
Òåãëî
Çàõðàíâàíå 
Вътрешно:
Външно:
Êîíñóìàöèÿ на енергия
Òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí 
Äúëæèíà íà âúëíàòà 
Âèäåî ñèñòåìà 
×åñòîòåí äèàïàçîí 
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì 
Àóäèî èçêðèâÿâàíèÿ 
Ðàçäåëÿíå íà êàíàëèòå 
Äèíàìè÷åí äèàïàçîí 
Èçõîä
Àóäèî èçõîä (àíàëîãîâ çâóê) :
Òîâàð:
Âèäåî èçõîä:
Òîâàð:

210 x 178 x 39 mm
0.79 kg / 0.36 pounds
100-240V 50/60Hz 0.3A
DC 9V 1A
9W
0 - 45°C
650nm
PAL
20Hz ~ 20KHz ± 1dB
80dB
-80(1KHz)
80dB
80dB
2V ± 10%
10K
1Vp - p ± 20%
75

Ôèëèïñ ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ äèçàéíà è ñïåöèôèêàöèèòå ñ öåë ïîäîáðÿâàíå íà
ïðîäóêòà, áåç ïðåäèçâåñòèòå.
Ïðîìåíè, íåîòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìîæå äà íàðóøàò ïðàâîòî íà ïîòðåáèòåëÿ äà
èçïîëçâà òîâà óñòðîéñòâî.

Изхвърляне на вашия стар продукт
Вашия продукт е проектиран и произведен от вискококачествени материали и съставни части, които 
могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Когато е прикачен този символ с зачеркната
кофа за боклук, това означава, че продукта е защитен от Европейска директива 200/96/ЕС..
Моля информирайте се относно системата за разделно събиране на електрическите и електроните
отпадъци. Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашите стари продукти с
нормалните домашни отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария ви продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални
отрицателни последици върху околната среда и човешкото здраве.
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