Philips Portable DVD Player PET742

Короткий посібник
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Заряджання батареї
Цей портативний DVD-програвач має вбудовану
літієву батарею для забезпечення автономної
роботи програвача під час подорожей.
1 Посуньте перемикач POWER у положення
OFF (DVD-програвач можна заряджати лише
тоді, коли живлення вимкнено).

Для заміни батареї пульта дистанційного
керування:
1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 1 батарею типу CR2025, враховуючи
відповідні значення полярності (+/-).
3 Закрийте батарейний відсік.

3 Після того як згасне індикатор CHR, від'єднайте
адаптер живлення (адаптер для авто).
Примітка:
– Можна також безпосередньо під'єднати адаптер
живлення з комплекту (чи адаптер для авто) до
програвача та мережі змінного струму (або роз'єму
прикурювача автомобіля), де це можливо зробити.

Встановлення батареї пульта
2
дистанційного керування

Під час використання вперше
Щоб активувати батарею пульта дистанційного
керування, зніміть захисну кришку.

–Н
 атиснути
і безпосередньо налаштувати
яскравість підсвітки екрана відповідно до умов
освітлення.

3 Використання (аудіовідеовихід

(AV OUT))

CHR

2 Для заряджання під'єднайте кабель адаптера
живлення з комплекту (або адаптера для авто) до
програвача та мережі змінного струму (або
вставте у роз'єм прикурювача автомобіля).
➜ Індикатор CHR засвітиться червоним
світлом.
➜ Коли батарею буде повністю заряджено,
індикатор згасне.

Примітка:
Під час відтворення можна:
– Повернути екран програвача у зручне для
перегляду положення.

3 Використання (відтворення дисків)

Під'єднання додаткового обладнання
(наприклад, телевізора)
1 Під'єднайте вихідний аудіовідеороз'єм пристрою
безпосередньо до аудіо- і відеороз'ємів
телевізора, як зображено на малюнку.
2 Увімкніть телевізор і виберіть відповідний канал.
➜ Можна скористатися посібником
користувача телевізора. (Якщо телевізор не
має аудіо- та відеовходів, необхідно
придбати модулятор радіочастот. Зверніться
до свого дилера).

1 Відкрийте кришку програвача.
2 Щоб увімкнути DVD-програвач, посуньте
перемикач POWER у положення ON.
➜ Індикатор
засвітиться.
3 Посуньте повзунок OPEN2 на програвачі.
4 Вийміть захисну карту (за наявності) і вставте
диск написом догори.
5 Закрийте дверцята дисковода.
➜  Відтворення розпочнеться автоматично.
Якщо цього не станеться, натисніть 2;.
6 Щоб зупинити відтворення, натисніть 9.
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