DVD predvajalnik
EP200

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Priročnik za
uporabnike

1 Priključi in poslušaj
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2 Uporaba
vašega DVD
predvajalnika
Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Phillipsu!
Da bi vam bila naša ponudba pri Philips resnično v
korist, izdelek registrirajte na naslovu
www.philips.com/welcome.

Med predvajanjem upravljate predvajalnik z
naslednjimi tipkami.
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SUBTITLE
(PODNAPISI)
LANGUAGE
(JEZIK)

Dejanje
Vklop predvajalnika ali izklop v
stanje pripravljenosti
Izbira jezika podnapisov

Pri predvajanju DVD-jev z več
zvokovnimi sledmi s to tipko
izberete želeni jezik.
ZOOM
Za prilagoditev velikosti slike na
(POVEČAVA) zaslonu.
GOTO (POJDI Preskoči naslov, poglavje ali sled
NA)
SETUP
Za odpiranje ali zapiranje menija
(NASTAVITEV) sistemskih nastavitev
V meniju premik navzgor, pri
prilagajanju slike vrtenje slike
V meniju premik v levo, pri
prilagajanju slike vrtenje slike
V meniju premik navzdol, pri
prilagajanju slike vrtenje slike
REPEAT
S to tipko lahko ponovite
(PONAVLJAJ) predvajanje naslova, poglavja,
sledi ali celotnega diska
S to tipko hitro previjate naprej
S to tipko hitro previjate nazaj
0-9
Številske tipke 0-9
VOLPritisnite to tipko za zmanjšanje
(zmanjšanje
glasnosti
glasnosti)
S to tipko odprete in zaprete
pladenj za disk
DISPLAY
Pritisnite to tipko za prikaz
(ZASLON)
informacij o zaslonu
S to tipko izključite zvok.
S ponovnim pritiskom na to tipko
znova vključite zvok.
PROG
Če ima disk 2 ali več sledi, poglavij
ali naslovov, nastavite vrstni red
predvajanja. S to tipko vstopite v
način za programiranje.
DVD/USB
S to tipko lahko preklopite vir, s
katerega želite predvajati (disk ali
USB).
MENU (MENI) Za vrnitev v glavni meni diska
enkrat pritisnite tipko Meni.
V meniju premik v desno, pri
prilagajanju slike vrtenje slike

3 Nastavitve
V tem razdelku boste spoznali, kako spremeniti
nastavitve predvajalnika.

Opomba
• Posivljenih menijskih elementov ne morete
spreminjati.
.
• Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite
Za izhod iz menija pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
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izberite [Setup] (Nastavitev) > [General]
(Splošno).
• [TV System] (TV sistem): Izberite
televizijski sistem, ki ustreza vašemu TV
sprejemniku. Običajno je ta sistem enak
televizijskemu sistemu v vaši državi.
• [Screen saver] (Ohranjevalnik zaslona):
odprite ali zaprite zaščito zaslona.
• [Resolution] (Ločljivost): izberite
ločljivost za videoposnetke z visoko
ločljivostjo.
• [TV type] (Tip televizorja): Prilagoditev
razmerja stranic zaslona.
• [Password] (Geslo): Nastavite ali
spremenite geslo za predvajanje
zaščitenih diskov. Privzeto geslo je 1234.
• [Rating] (Ocena): Če ima disk informacije
o oceni vsebine, lahko s to možnostjo
upravljate, ali se sme predvajati.
• [Default] (Privzeto): Ponastavitev vseh
nastavitev na tovarniške, razen nastavitev
za [Disc Lock] (Zaklepanje diska),
[Parental Control] (Starševski nadzor)
in [Password] (Geslo).

Nastavitve jezikov
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Za dostop do uporabniških nastavitev
izberite [Setup] (Nastavitev) > [Preference]
(Uporabniške nastavitve).
• [OSD language] (Jezik OSD): Izberite
jezik za prikaz upravljalne strani videa.
• [Audio lang] (Jezik zvoka): Izberite zvočno
sled videa.
• [Subtitle lang] (Jezik podnapisov):
Izberite jezik podnapisov videa.
• [Menu lang] (Jezik menijev): Izberite
jezik menija diska.
• [Resume] (Nadaljevanje): Izključite DVD
predvajalnik in ga znova vključite, da se

odpre stran za predvajanje (nekateri diski
te funkcije morda ne podpirajo).

Zvok
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Za dostop do nastavitev zvoka izberite
[Setup] (Nastavitev) > [Audio] (Zvok).
• [HDMI AUDIO]: Nastavitev oblike
zvočnega zapisa za predvajanje z visoko
ločljivostjo.

Slika
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Za dostop do nastavitev slike izberite [Setup]
(Nastavitev) > [Picture] (Slika).
• S tipkami
/
/OK nastavite svetlost,
kontrast, barvni ton, nasičenje in ostrino
slike.

Nastavitve zvočnika
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Za dostop do nastavitev zvočnika izberite
[Setup] (Nastavitev) > [Speaker] (Zvočnik).
• Prilagodite predvajanje zvoka.

Nastavitve Dolby digital
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Izberite [Setup] (Nastavitev) > [Dolby
digital] za dostop do možnosti Dolby digital.
• [OP Mode] (Način OP): Lahko nastavite
linijski izhod ali RF remodulacijo dolby
digitalnega signala.
• [Dynamic range] (Dinamično območje):
Ko je izbran način »line output«, lahko z
izbiro tega elementa spreminjate razmerje
linearnega stiskanja in si ogledate učinke
stiskanja različnih signalov.
SL
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Splošno
1 Pritisnite SETUP (NASTAVITEV).
2 Za dostop do splošnih možnosti nastavitev

Pred uporabo tega predvajalnika preberite in
razumite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja
teh navodil pride do okvare predvajalnika,
garancija ne velja.

Varnost
Nevarnost električnega udara!
• Nikoli ne odstranjujte ohišja predvajalnik.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
izpostavljajte dežju in vodi. Poleg naprave
nikoli ne postavljajte posod z vodo, kot so
na primer vaze. Če se po napravi polije
tekočina, jo takoj odklopite iz električne
vtičnice. Pred ponovno uporabo naprave jo
mora pregledati pooblaščeni serviser družbe
Philips.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
postavljajte blizu odprtega plamena in virov
toplote in je ne izpostavljajte sončni svetlobi.
• Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje ali
druge odprtine na napravi.
• Če se za izklop naprave uporablja omrežni
vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno
dosegljiva.
• Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij)
ne izpostavljate virom toplote, kot so sonce,
ogenj in podobno.
• Pred nevihtami z bliskanjem izvlecite vtič
naprave iz električne vtičnice.
• Pri odklapljanju električnega kabla primite in
povlecite za vtič, ne pa za kabel.
Nevarnost kratkega stika in požara!
• Preden priključite napravo na električno
omrežje, preverite, ali je napetost omrežja
enaka napetosti, navedeni na nalepki na
hrbtni ali spodnji strani naprave.

•

Na napajalni vtič ne delujte s silo. Razrahljani
kontakti vtiča lahko povzročijo iskrenje ali
požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe
naprave!
• Naprave ne razstavljajte, da se ne izpostavite
laserski svetlobi.
• Ne dotikajte se leč v predelku za disk.
• Naprave ali katerega drugega predmeta
ne polagajte na električni kabel ali na druge
električne naprave.
• Če je bila temperatura izdelka med
transportom pod 5 °C, razpakirajte izdelek
in počakajte, da se segreje na sobno
temperaturo, šele nato ga priklopite v
električno vtičnico.
Nevarnost pregrevanja!
• Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor.
Okrog izdelka naj bo vselej približno
deset centimetrov prosto zaradi boljšega
prezračevanja. Pazite, da zavese ali drugi
izdelki ne prekrijejo prezračevalnih rež
izdelka.
Nevarnost onesnaženja!
• Če je baterija izrabljena in če naprave dalj
časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo
iz daljinskega upravljalnika.
• Baterije vsebujejo škodljive snovi.
Odstranjevati jih je treba na pravilen način.
Nevarnost zaužitja baterij!
• Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko
vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je mogoče
požreti. Baterije vedno hranite izven dosega
otrok!
• Oprema je namenjena uporabi na mestih,
kjer običajno ni otrok.
Opomba
• Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave
najdete identifikacijske podatke in podatke o
električnem napajanju.
• Preden izvedete kako spremembo ali spremenite
katero od povezav, preverite, ali so vse naprave
izključene iz napajalnih vtičnic.
SL
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7 Varnost in
pomembni
napotki

LASERSKI IZDELEK
RAZREDA 1

Nega vašega izdelka
•
•
•
•

V pladenj za disk ne vstavljajte drugih
predmetov.
V pladenj za disk ne vstavljajte zvitih ali
razpokanih diskov.
Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz
pladnja odstranite disk.
Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z
mikrovlakni.

Skrb za okolje

Skladnost

To je naprava razreda II z dvojno izolacijo in brez
zaščitne ozemljitve.

Avtorske pravice
Bodite odgovorni.
Spoštujte avtorske pravice.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiteno po
zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščitena
s patenti v ZDA in z drugimi pravicami glede
aktualne lastnine. Povratno inženirstvo in
razstavljanje je prepovedano.

Blagovne znamke
Vaš izdelek je narejen iz visoko kakovostnih
materialov in komponent, katere je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti.
Izdelka ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Seznanite se s krajevnim
sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih
električnih in elektronskih izdelkov ter baterij.
Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov
pomaga preprečevati negativne posledice za
okolje in človeško zdravje.
Vaša naprava vsebuje baterije, ki se ne smejo
odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega
zbiranja baterij. Pravilno odstranjevanje baterij
pomaga preprečevati negativne posledice za
okolje in človeško zdravje.
Za dodatne informacije glede zbirnih centrov za
odpadke v vaši regiji obiščite
www.recycle.philips.com.
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Pojma HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v Združenih državah in drugih
državah..

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojni-D sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.

»DVD Video« je blagovna znamka družbe DVD
Format/ Logo Licensing Corporation.

Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Vse
pravice pridržane.
Ta izdelek je proizveden pri MMD Hong Kong Holding Limited,
ki zanj v celoti odgovarja in jamči.
Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

