
Lietotāja 
rokasgrāmata

DVD atskaņotājs

EP200

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē 
www.philips.com/support
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HDMI VIDEO OUT (video izeja)

AUDIO OUT (audio izeja)

1 Pievienot un atskaņot
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HDMI

VIDEO OUT + AUDIO OUT 
(video izeja + audio izeja)
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SOURCE (avots)
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TV

TV
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2 DVD 
atskaņotāja 
lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! 
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, 
reģistrējiet savu preci vietnē:  
www.philips.com/welcome.

Pamata atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā nospiediet šīs pogas, lai vadītu 
atskaņotāju.

Poga Darbība
1 Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt 

atskaņotāju gaidstāves režīmā
2 SUBTILE 

(subtitrs)
Atlasīt subtitru valodu

3 LANGUAGE 
(valoda)

Atskaņojot DVD disku ar vairāk 
nekā vienu audio straumi, nospiest 
valodas pogu līdz vajadzīgajai valodai

4 ZOOM 
(tālummaiņa)

Pielāgot attēla displeju TV ekrānam

5 GOTO (iet 
uz)

Pāriet uz nosaukumu, nodaļu vai 
celiņu

6 SETUP 
(iestatīšana)

Ieiet vai iziet no iestatīšanas izvēlnes

7 Iestatot izvēlni, kursors ir uz augšu, 
ja attēla formātā tam ir pagriešanas 
funkcija

8 Iestatot izvēlni, kursors ir pa kreisi, 
ja attēla formātā tam ir pagriešanas 
funkcija

9 Iestatot izvēlni, kursors ir uz leju, ja 
attēla formātā tam ir pagriešanas 
funkcija

10 REPEAT 
(atkārtot)

Nospiest šo pogu, lai atkārtotu 
ierakstu, nodaļu, celiņu vai visu disku

11 Nospiest šo pogu, lai ātri meklētu 
atpakaļ

12 Nospiest šo pogu, lai ātri meklētu 
uz priekšu

13 0-9 0-9 taustiņa numurs
14 VOL -: Nospiest šo pogu, lai samazinātu 

skaļumu
15 Nospiest šo pogu, lai atvērtu vai 

aizvērtu diska nodalījumu
16 DISPLAY 

(rādīt)
Nospiežot šo pogu, var parādīt 
informāciju par ekrānu

17 Nospiest šo pogu, lai izslēgtu skaņu, 
vēlreiz nospiest šo pogu, lai izslēgtu 
skaņu

18 PROG Ja disks satur 2 vai vairāk celiņus, 
nodaļas vai ierakstus, iestatiet 
atskaņošanu pēc jūsu izvēles, 
nospiediet šo pogu, lai atvērtu 
programmēšanas izvēlni

19 DVD/USB Nospiest šo pogu, lai piekļūtu 
multivides izvēlnei, kurā varat atlasīt 
Disc (disks) vai USB

20 MENU 
(izvēlne)

Vienreiz nospiest šo pogu, lai 
atgrieztos diska galvenajā izvēlnē
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3 Mainīt 
iestatījumus

Šī sadaļa palīdz mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

• Nevar mainīt pelēkā krāsā iezīmēto izvēlnes opciju.
• Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet 

. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet SETUP 
(iestatīšana).
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Vispārīga informācija

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Vispārīga 
informācija], lai piekļūtu vispārējām 
iestatīšanas opcijām.
• [TV sistēma]: atlasīt jūsu TV atbilstošu TV 

sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums 
atbilst jūsu valstī izplatītajiem TV.

• [Ekrānsaudzētājs]: atvērt vai aizvērt 
ekrāna aizsardzību.

• [Izšķirtspēja]: atlasīt izšķirtspēju augstas 
izšķirtspējas videoklipiem.

• [TV tips]: pielāgot ekrāna mērogu.
• [Parole]: iestatīt vai nomainīt paroli, lai 

atskaņotu ierobežotu disku. Noklusējuma 
parole ir 1234.

• [Vērtējums]: ja diskā ir līmeņa 
informācija, varat izmantot šo opciju, lai 
kontrolētu, vai to var atskaņot.

• [Noklusējums]: atiestatīt visus rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumus, izņemot 
iestatījumus [Diska bloķēšana], [Vecāku 
kontrole] un [Parole].

Valodu iestatījumi

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Preference], lai 
piekļūtu vispārējām iestatīšanas opcijām.
• [OSD valoda]: atlasīt darbības lapas 

valodu videoklipam.
• [Audio val.]: atlasīt audio valodu 

videoklipam.
• [Apakšvirsraksta val.]: atlasīt subtitru 

valodu videoklipam.
• [Izvēlnes val.]: atlasīt izvēlnes valodu 

videoklipam.
• [Kopsavilkums]: izslēdziet DVD disku 

un restartējiet, jūs varat atgriezties 
atskaņošanas lapas augšējā daļā (daži 
diski, iespējams, neatbalsta šo funkciju).

Skaņa

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Audio], lai piekļūtu 
audio iestatīšanas opcijām.
• [HDMI AUDIO]: iestatīt augstas 

izšķirtspējas audio formātu.

Attēls

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Attēls], lai piekļūtu 
audio iestatīšanas opcijām.
• Izmantojiet / /OK (labi), lai 

pielāgotu attēla spilgtumu, kontrastu, 
nokrāsu, piesātinājumu un asumu, lai 
uzlabotu kvalitāti.

Skaļruņa iestatījumi

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Skaļrunis], lai 
piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
• Pielāgojiet audio izvades formātu.

Dolby digital iestatījumi

1 Nospiediet SETUP (iestatīšana).

2 Atlasiet [Iestatīšana] > [Dolby digital], lai 
piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
• [OP režīms]: var pielāgot līnijas izeju un 

radiofrekvenču pārveidi no dolby digital.
• [Dinamiskais diapazons]: kad saspiešanas 

režīms ir "līnijas izvade", atlasiet šo 
vienumu, lai pielāgotu lineāro saspiešanas 
pakāpi un iegūtu dažādu signālu 
saspiešanas efektu.

• [Dualais mono]: atlasīt audio formātu 
skaņas izvadei.
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7 Drošība 
un svarīgs 
paziņojums

Pirms lietojat šo DVD atskaņotāju, izlasiet 
un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus 
rada instrukciju neievērošana, garantija netiek 
piemērota.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena risks!
• Nekad nenoņemiet atskaņotāja apvalku.
• Nekad nepakļaujiet produktu un tā 

piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. 
Nekad nenovietojiet šķidruma traukus, 
piemēram, vāzes, produkta tuvumā. Ja 
šķidrumi izšļakstās uz produkta vai iekļūst 
tajā, nekavējoties atvienojiet to no strāvas 
kontaktligzdas. Sazinieties ar Philips klientu 
apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas 
pārbaudītu produktu.

• Nekad nenovietojiet produktu un tā 
piederumus atklātas liesmas vai citu siltuma 
avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.

• Nekad neievietojiet objektus ventilācijas 
spraugās vai citās produkta atverēs.

• Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla 
kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, 
atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.

• Baterijas (baterijas paka vai ievietotās 
baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam 
karstumam, piemēram, saules, uguns 
iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.

• Pirms zibens negaisa atvienojiet produktu no 
strāvas rozetes.

• Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz 
kontaktdakšas, nevis aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!
• Pirms produkta pievienošanas strāvas 

kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas 

spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta 
produkta aizmugurē vai apakšā.

• Izvairieties no spiediena pielietošanas uz 
strāvas spraudņiem. Vaļīgas kontaktdakšas var 
izraisīt elektriskās arkas vai ugunsgrēku.

Savainošanās vai produkta sabojāšanas risks!
• Lai izvairītos no lāzera starojuma iedarbības, 

neizjauciet to.
• Nepieskarieties optiskajam objektīvam diska 

nodalījuma iekšpusē.
• Nekad nelieciet produktu vai priekšmetus 

uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām 
iekārtām.

• Ja produktu pārvadā temperatūrā, kas 
zemāka par 5°C, pirms pievienošanas 
strāvas kontaktligzdai izpakojiet produktu un 
uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas 
temperatūrai.

Pārkaršanas risks!
• Nekad neuzstādiet šo produktu slēgtā telpā. 

Ap produktu vienmēr atstājiet vismaz četru 
collu atstarpi ventilācijai. Pārliecinieties, ka 
aizkari vai citi priekšmeti nekad neaptver 
produkta ventilācijas spraugas.

Piesārņojuma risks!
• Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja 

tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantots.
• Baterijas satur ķīmiskas vielas. No tām ir 

pareizi jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!
• Produktā/tālvadības pultī var būt monētas/

pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr 
glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

• Iekārta izmantošanai vietās, kur nedrīkst 
uzturēties bērni.

• Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet 
produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.

• Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, 
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no 
strāvas kontaktligzdas.
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Produkta kopšana

• Neievietojiet disku nodalījumā citus 
priekšmetus, izņemot diskus.

• Neievietojiet izlocītus vai saplaisājušus diskus 
disku nodalījumā.

• Izņemiet diskus no disku nodalījuma, ja 
nelietojat produktu ilgāku laiku.

• Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai 
mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no 
augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, 
kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Nekad neizmetiet produktu kopā ar citiem 
sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties 
ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un 
elektronisko produktu un bateriju atsevišķu 
savākšanu. Šo produktu pareiza iznīcināšana palīdz 
novērst potenciāli negatīvās sekas uz vidi un 
cilvēku veselību.
Jūsu produktā ir baterijas, kuras nevar izmest 
kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, 
iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par 
bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju 
iznīcināšana palīdz novērst potenciāli negatīvas 
sekas videi un cilvēku veselībai.
Lūdzu, apmeklējiet vietni www.recycle.philips.com, 
lai iegūtu papildinformāciju par pārstrādes centru 
jūsu reģionā.

Atbilstība

Šis ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez 
aizsargzemējuma.

Autortiesības

Esiet atbildīgs. Cieniet 
autortiesības

Šajā precē ir iekļauta aizsardzība pret kopēšanu, 
ko aizsargā ASV patenti, un citas Rovi Corporation 
intelektuālā īpašuma tiesības. Reversā inženierija 
un demontāža ir aizliegta.

Preču zīmes

HDMI, HDMI logotips un augstas izšķirtspējas 
multivides interfeiss ir HDMI licencēšanas LLC 
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas 
Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Prece izgatavota ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby un dubultais D simbols ir Dolby 
Laboratories preču zīmes.

'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing 
Corporation preču zīme.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Visas 
tiesības aizsargātas.
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preci.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. 
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