
Naudotojo 
vadovas

DVD grotuvas

EP200

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbos adresu 
www.philips.com/support
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1 Prijungimas ir atkūrimas
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2 DVD grotuvo 
naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į 
„Philips“! Norėdami visiškai pasinaudoti „Philips“ 
siūloma pagalba, užregistruokite savo produktą  
www.philips.com/welcome.

Paprastas atkūrimo valdymas

Atkūrimo metu, norėdami valdyti grotuvą, 
spauskite šiuos mygtukus.

 Mygtukas Veiksmas
1 Įjungti grotuvą ar perjungti į grotuvo 

budėjimo režimą
2 SUBTITLE Pasirinkti subtitrų kalbą

3 LANGUAGE Kai atkuriate DVD, kuriame yra 
daugiau nei vienas garso srautas, 
spauskite kalbos mygtuką, kad 
pasirinktumėte reikiamą kalbą

4 ZOOM Pritaikyti paveikslo rodinį TV ekranui
5 GOTO Praleiskite pavadinimą, skyrių ar takelį
6 SETUP Įeikite arba išeitikite iš sistemos 

sąrankos meniu
7 Koreguojant meniu matomas 

žymiklis aukštyn, Vaizdo formate jis 
turi pasukimo funkciją.

8 Koreguojant meniu matomas 
žymiklis kairėn,  Vaizdo formate jis 
turi pasukimo funkciją.

9 Koreguojant meniu matomas 
žymiklis apačion,  Vaizdo formate jis 
turi pasukimo funkciją.

10 REPEAT Spauskite šį mygtuką, jei norite 
pakartoti pavadinimą, skyrių, takelį ar 
visą diską.

11 Spauskite šį mygtuką, kad 
pasinaudotumėte sparčiąja 
persukamąja paieška

12 Spauskite šį mygtuką, kad 
pasinaudotumėte sparčiosios eigos 
pirmyn paieška

13 0-9 0-9 skaičių klavišai
14 VOL- Paspauskite šį mygtuką, kad 

patylintumėte
15 Paspauskite šį mygtuką, kad 

atidarytumėte arba uždarytumėte 
disko skyrių

16 DISPLAY Paspaudę šį mygtuką, galite parodyti 
informaciją ekrane

17 Paspauskite šį mygtuką, kad 
išjungtumėte garsą, vėl jį paspaudę 
garsą įjungsite

18 PROG Jei diske yra 2 ar daugiau takelių, skyrių 
ar pavadinimų, nustatykite grojimą 
pagal pasirinktą programavimą. 
Paspauskite šį mygtuką, kad 
patektumėte į programavimo meniu

19 DVD/USB Paspauskite šį mygtuką, norėdami 
pasiekti laikmenų meniu, kuriame 
galėsite pasirinkti diską arba USB.

20 MENU Norėdami sugrįžtį į pagrindinį disko 
meniu, paspauskite šį mygtuką vieną 
kartą

21 Koreguojant meniu matomas 
žymiklis dešinėn, Vaizdo formate jis 
turi pasukimo funkciją.

22 OK Paspauskite šį mygtuką, kad 
patvirtintumėte pasirinktas parinktis
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3 Nustatymų 
keitimas

Šiame skyriuje pateikta informacija kaip pakeisti 
šio grotuvo nustatymus.

Pastaba

• Meniu parinkties, kuri žymima pilka spalva, pakeisti 
negalima.

• Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite . 
Norėdami išeiti iš meniu, spauskite SETUP.
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Bendra informacija

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [General], kad 
pasiektumėte bendrąsias sąrankos parinktis.
• [TV System]: Pasirinkite jūsų televizorių 

atitinkančią TV sistemą. Pagal 
numatytuosius nustatymus, šis nustatymas 
atitinka jūsų šalyje įprastas TV sistemas.

• [Screen saver]: atidarykite ar uždarykite 
ekrano apsaugą.

• [Resolution]: pasirinkite didelės raiškos 
vaizdo įrašų raišką.

• [TV type]: sureguliuokite ekrano mastelį.
• [Password]: Nustatykite ar pakeiskite 

slaptažodį, norėdami atkurti apribotos 
prieigos diske esančią informaciją. 
Numatytasis slaptažodis yra „1234“

• [Rating]: Jei diske yra lygio informacija, 
galite naudoti šią parinktį, jei tik ji gali būti 
atkuriama.

• [Default]: Visiems nustatymams atkurkite 
numatytuosius gamyklinius nustatymus 
išskyrus [Disc Lock], [Parental Control] 
ir [Password] nustatymus.

Kalbų nustatymai

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [Preference], kad 
pasiektumėte pasirenkamąsias sąrankos 
parinktis.
• [OSD language]: Pasirinkite vaizdo įrašo 

vykdomojo puslapio kalbą.
• [Audio lang]: Pasirinkite vaizdo įrašo 

garso kalbą.
• [Subtitle lang]: Pasirinkite vaizdo įrašo 

subtitrų kalbą.
• [Menu lang]: Pasirinkite vaizdo įrašo 

disko meniu kalbą.
• [Resume]: Išjungę DVD ir vėl paleidę, 

galite grįžti į aukščiau nurodytą atkūrimo 
puslapį (kai kuriuose diskuose ši funkcija 

gali būti nepalaikoma).

Garsas

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [Audio], kad 
pasiektumėte garso sąrankos parinktis.
• [HDMI AUDIO]: nustatykite didelės 

raiškos išvesties garso formatą. 

Vaizdas

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [Picture], kad 
pasiektumėte vaizdo įrašo sąrankos parinktis.
• Naudokite / /OK, kad 

sureguliuotumėte vaizdo ryškumą, 
kontrastą, atspalvius, sodrumą ir aštrumą 
ir pagerintumėte kokybę.

Kolonėlės nustatymai

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [Speaker], kad 
pasiektumėte kolonėlės sąrankos parinktis.
• Sureguliuokite garso išvesties formatą.

„Dolby digital“ nustatymai

1 Spauskite SETUP.

2 Pasirinkite [Setup] > [Dolby digital], kad 
pasiektumėte „Dolby digital“ sąrankos 
parinktis.
• [OP Mode]: Galite reguliuoti „Dolby 

digital“ parinkties „line ouput“ arba „RF 
remod“.

• [Dynamic range]: Kai suspaudimo 
režimas yra „line output‘, pasirinkite 
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7 Sauga ir svarbus 
pranešimas

Prieš naudodami šį DVD grotuvą, perskaitykite 
ir supraskite instrukcijas. Jei žala padaroma dėl 
instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Sauga

Elektros smūgio pavojus!
• Niekada nenuimkite šio grotuvo korpuso.
• Šį produktą ir jo priedus saugokite nuo 

lietos ar vandens poveikio. Nedėkite netoli 
produkto talpų su skysčiu, tokių kaip vazos. 
Jei ant produkto išsiliejo vandens, nedelsdami 
atjunkite jį iš elektros maitinimo šaltinio. 
Susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo 
tarnyba, kad prieš naudojimą šį produktą 
patikrintų.

• Niekada nedėkite šio produkto ir priedų 
šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, 
įskaitant tiesioginę saulės šviesą.

• Niekada nekiškite objektų į ventiliacijos angas 
ar kitas produkte esančias angas.

• Kai maitinimo kištukas arba prietaiso jungtis 
naudojami prietaiso atjungimui, atjungimo 
įtaisas turi būti lengvai naudojamas.

• Baterijos (baterijų rinkinys ar integruotos 
baterijos) neturi būti veikiamos per didelio 
karščio, pavyzdžiui, saulės, liepsnos ar pan.

• Prieš prasidedant audroms su žaibais 
atjunkite šį produktą iš maitinimo lizdo.

• Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite 
už kištuko, o ne už laido.

Trumpo jungimo arba gaisro pavojus!
• Prieš prijungdami produktą prie maitinimo 

lizdo, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka 
vertę, nurodytą ant produkto nugarėlės arba 
apačios.

• Nespauskite maitinimo kištukų. Palaidi 
maitinimo kištukai gali sukelti kibirkščiavimą 
arba gaisrą.

Pavojus susižaloti arba sugadinti produktą!
• Neardykite, kad išvengtumėte lazerio 

spinduliuotės poveikio.
• Nelieskite disko skyriuje esančio optinio lęšio.
• Niekada nedėkite produkto arba bet kokių 

objektų ant maitinimo laido ar kitos elektros 
įrangos.

• Jei produktas transportuojamas esant 
žemesnei nei  5 °C temperatūrai, išpakuokite 
produktą ir palaukite, kol jo temperatūra 
atitiks kambario temperatūrą ir tik tada 
prijunkite jį prie maitinimo lizdo.

Perkaitimo pavojus!
• Niekada nemontuokite šio produkto 

apribotoje erdvėje. Visada palikite bent 10 
centimetrų erdvę apie produktą ventiliacijos 
tikslais. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar 
kiti objektai niekada nedengs produkto 
ventilacijos angų.

Užteršimo pavojus!
• Ištraukite baterijas, jei jos išsikrovė arba 

jei nuotolinio valdymo pultelis nebus 
naudojamas ilgesnį laiką.

• Baterijose yra cheminių medžiagų. Jos turėtų 
būti tinkamai išmetamos.

Pavojus praryti bateriją!
• Produkte / nuotolinio valdymo pulte gali 

būti monetos tipo baterija, kurią galima 
praryti. Visada laikykite bateriją vaikams 
nepasiekiamoje vietoje!

• Įranga turi būti naudojama vietose, kuriose 
nėra vaikų.

Pastaba

• Norėdami sužinoti identifikavimo ir maitinimo 
charakteristikas, žiūrėkite tipo lentelę produkto gale 
arba apačioje.

• Prieš užmezgant ar keičiant bet kokius ryšius, 
įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo 
maitinimo lizdo.

LAZERINIS 
PRODUKTAS
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Produkto priežiūra

• Į disko skyrių nekiškite jokių kitų objektų nei 
diskai.

• Į disko skyrių nekiškite deformuotų ar 
suskilusių diskų.

• Jei produkto nenaudojate ilgesnį laiką, išimkite 
diskus iš disko skyriaus.

• Produkto valymui naudokite tik mikropluošto 
šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Jūsų produktas yra suprojektuotas ir pagamintas iš 
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos 
galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Niekada neišmesite produkto kartu su kitomis 
buitinėmis atliekomis. Sužinokite apie vietinės 
atskirų elektrinių ir elektroninių gaminių bei 
baterijų surinkimo sistemos taisykles. Teisingas šių 
produktų ir išmetimas padeda išvengti potencialiai 
neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Jūsų produkte yra baterijų, kurių negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Sužinokite apie vietinės atskiros baterijų surinkimo 
sistemos taisykles. Teisingas baterijų išmetimas 
padeda išvengti potencialiai neigiamų padarinių 
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Norėdami apie perdirbimo centrą savo vietovėje 
sužinoti daugiau, apsilankykite  
www.recycle.philips.com.

Atitiktis

Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija ir 
apsauginiu įžeminimu.

Autorių teisės

Būkite atsakingas, 
gerbkite autorių teises

Šiame įrenginyje yra įdiegta kopijavimo apsaugos 
technologija, kurią psaugota JAV patentai ir kitos 
„Rovi Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. 
Draudžiama taikyti apgrąžos inžineriją ir ardyti.

Prekių ženklai

HDMI, HDMI logotipas ir didelės raiškos 
daugialypės terpės sąsaja yra „HDMI Licensing 
Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba 
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“, ir dvigubas D simbolis yra „Dolby 
Laboratories“ prekės ženklai.

„DVD Video“ yra „DVD Format/ Logo Licensing 
Corporation“ prekės ženklas.



Autorių teisės © „MMD Hong Kong Holding Limited“ 2019. 
Visos teisės saugomos.
Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMDHong Kong Holding 
Limited“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui 
suteikia garantiją.
„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke 
Philips N.V.“ prekės ženklai ir naudojami pagal licenciją.


