Lexues DVD
EP200

Regjistroni produktin dhe merrni mbështetje në
www.philips.com/support

Manuali i
përdoruesit

1 Lidhuni dhe luani

HDMI

VIDEO OUT

AUDIO OUT

2

HDMI

VIDEO OUT + AUDIO OUT

3

SOURCE

4

TV

TV

5

2 Përdorni
lexuesin DVD
Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini te Philips!
Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që
ofron Philips, regjistrojeni produktin në
www.philips.com/welcome.

Kontrolli bazë i luajtjes
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Gjatë luajtjes, shtypni butonat e mëposhtëm për
të kontrolluar lexuesi..
Butoni
1

Veprimi
Ndizni lexuesin ose kalojeni lexuesin
në gatishmëri
2 SUBTILE
Zgjidhni një gjuhë të titrave
3 LANGUAGE Kur luani një DVD me më shumë se
një transmetim audio, shtypni butonin
e gjuhës te gjuha e nevojshme
4 ZOOM
Përshtatni ekranin e imazhit me
ekranin TV
5 GOTO
Kaloni te një titull, kapitull ose një
regjistrim
6 SETUP
Hyni ose dilni nga menyja e
konfigurimit të sistemit
7
Kursori është lart kur rregullon
menynë, kur është në format figure
ka funksion rregullimi
8
Kursori është majtas kur rregullon
menynë, kur është në format figure
ka funksion rregullimi
9
Kursori është poshtë kur rregullon
menynë, kur është në format figure
ka funksion rregullimi
10 REPEAT
Shtypni këtë buton për të përsëritur
një titull, kapitull, gjurmë ose të gjithë
diskun
11
Shtypni këtë buton për kërkimin e
rikthimit të shpejtë
12
Shtypni këtë buton për kërkimin e
shpejtë përpara
13 0-9
0-9 numri i butoni
14 VOLShtypni këtë buton për të rregulluar
volumin poshtë
15
Shtypni këtë buton për të hapur ose
mbyllur ndarjen e diskut
16 DISPLAY Shtypni këtë buton Mund të shfaqë
informacionin e ekranit
17
Shtypni këtë buton për të fikur zërin,
shtypni përsëri këtë buton për të
ndezur zërin
18 PROG
Nëse një disk përmban 2 ose më
shumë gjurmë, kapitull ose tituj,
vendosni luajtjen në programimin tuaj
të preferencës, shtypni këtë buton
për të hyrë në menynë e programimit
19 DVD/USB Shtypni këtë buton për të hyrë në
menynë e mediave në të cilën mund
të zgjidhni Disc ose USB
20 MENU
Shtypni këtë buton një herë për t'u
kthyer në menynë kryesore të diskut

3 Ndryshimi i
cilësimeve
Ky seksion ju ndihmon të ndryshoni cilësimet e
këtij lexuesi.

Shënim
• Ju nuk mund ta ndryshoni opsionin e menysë që
është bërë gri.
• Për t'u kthyer në menynë e mëparshme, shtypni
. Për të dalë nga menyja, shtypni SETUP.
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Zëri

1
2

1
2

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [General] për të aksesuar
opsionet e konfigurimit të përgjithshëm.
• [TV System]: Zgjidhni një sistem TV që
përputhet me TV tuaj. Sipas cilësimeve
të fabrikës, ky cilësim përputhet me TV
të zakonshëm në vendin tuaj.
• [Screen saver]: hapni ose mbyllni
mbrojtjen e ekranit.
• [Resolution]: zgjidhni një rezolucion për
videot me definicion të lartë.
• [TV type]: Rregulloni shkallën e ekranit.
• [Password]: Vendosni ose ndryshoni
një fjalëkalim për të luajtur një disk të
kufizuar. Fjalëkalimi standard është 1234.
• [Rating]: Nëse disku ka informacion mbi
nivelin, mund ta përdorni këtë mundësi
për të kontrolluar nëse mund të luhet.
• [Default]: Rivendosni të gjitha cilësimet
në parazgjedhjen e fabrikës, përveç
cilësimeve për [Disc Lock], [Parental
Control] dhe [Password].

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [Audio] për të aksesuar
opsionet e konfigurimit audio.
• [HDMI AUDIO]: Vendosni formatin
audio për daljen me definicion të lartë.

Fotoja
1
2

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [Picture] për të aksesuar
opsionet e konfigurimit video.
• Përdorni
/
/OK për të rregulluar
dritën, kontrastin, ngjyrimin, ngopjen
dhe mprehtësinë e figurës për të
përmirësuar cilësinë.

Cilësimet e altoparlantit
1
2

Cilësimet e gjuhëve
1
2

Anglisht

Të përgjithshme

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [Speaker] për të aksesuar
opsionet e konfigurimit video.
• Rregulloni formatin e daljes audio..

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [Preference] për
të aksesuar opsionet e konfigurimit të
preferencës.
• [OSD language]: Zgjidhni gjuhën e faqes
së operacionit për video.
• [Audio lang]: Zgjidhni një gjuhë audio
për videon.
• [Subtitle lang]: Zgjidhni një gjuhë të
titrave për videon.
• [Menu lang]: Zgjidhni një gjuhë menyje
për videon.
• [Resume]: Fikni DVD-në dhe rindizeni
përsëri, mund të ktheheni në një faqe
të riluajtje (disa disqe mund të mos e
mbështesin këtë veçori).

Cilësimet Dolby digital
1
2

Shtypni SETUP.
Zgjidhni [Setup] > [Dolby digital] për të
aksesuar opsionet e konfigurimit Dolby
digital.
• [OP Mode]: Mund të rregullojë daljen e
linjës dhe rimodelimin RF të dolby digital.
• [Dynamic range]: Kur modaliteti
i kompresimit është "line output",
zgjidhni këtë artikull për të rregulluar
raportin linear të kompresimit dhe për
të përftuar efektin e kompresimit të
sinjaleve të ndryshme.
SQ

10

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para
se të përdorni këtë lexues DVD Nëse dëmtimi
është shkaktuar nga mosrespektimi i udhëzimeve,
garancia nuk zbatohet.

Siguria
Rrezik goditjeje elektrike!
• Mos e hiqni kurrë mbuluesin e lexuesit.
• Mos e ekspozoni asnjëherë produktin dhe
aksesorët në shi ose ujë Mos vendosni
kurrë enë të lëngshme, të tilla si vazo, afër
produktit. Nëse ndahen lëngje në ose brenda
produktit, shkëputeni menjëherë nga priza.
Kontaktoni Kujdesin e Klientit të Philips për
ta kontrolluar produktin para përdorimit.
• Mos e vendosni kurrë produktin dhe
aksesorët afër flakëve të hapura ose
burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë
dritën direkte të diellit.
• Mos futni kurrë objekte në kanalet e
ventilimit ose hapje të tjera në produkt.
• Kur priza e korrentit ose bashkuesi i pajisjes
përdoret si pajisje për shkëputje, ajo mbetet
e gatshme për funksionim.
• Bateritë (pakoja e baterive ose bateritë e
instaluara) nuk duhet të ekspozohet ndaj
nxehtësisë së tepërt, të tilla si drita e diellit,
zjarri ose të ngjashme.
• Shkëputni produktin nga priza e para stuhive
me vetëtima.
• Kur shkëputni kabllon e energjisë, tërhiqni
gjithmonë spinën, kurrë kabllon.
Rrezik qarku të shkurtër ose zjarri!
• Para se ta lidhni produktin në prizën,
sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet
me vlerën e shtypur në pjesën e prapme ose

•

në fund të produktit.
Evitoni ushtrimin e presionit mbi spina. Spina
të lira mund shkaktojnë harkim ose zjarr.

Rrezik lëndimi ose dëmtim i produktit!
• Për të evituar rrezatimin laser, mos e
çmontoni produktin.
• Mos i prekni lentet optike brenda ndarjes së
diskut.
• Asnjëherë mos e vendosni produktin ose
sendet në mbi kordonët elektrikë ose mbi
pajisje të tjera elektrike.
• Nëse produkti transportohet në temperatura
nën 5 °C, shpaketoni produktin dhe prisni
derisa temperatura e tij të përputhet me
temperaturën e dhomës përpara se ta lidhni
në prizë.
Rrezik mbinxehjeje!
• Mos e instaloni kurrë produktin në një
hapësirë të kufizuar. Për ventilim, lini
gjithmonë një hapësirë prej të paktën katër
inç rreth produktit. Sigurohuni që perdet ose
objektet e tjera asnjëherë të mos i mbulojnë
kanalet e ventilimit në produkt.
Rrezik kontaminimi!
• Hiqni bateritë nëse kanë mbaruar ose nëse
telekomanda nuk do të përdoret për një
kohë të gjatë.
• Bateritë përmbajnë substanca kimike. Ato
duhet të asgjësohen sipas mënyrës së duhur.
Rrezik i gëlltitjes së baterive!
• Produkti/telekomanda mund të përmbajë
një bateri të llojit të monedhës, e cila mund
të gëlltitet. Mbajeni baterinë larg nga fëmijët
gjatë të gjithë kohës!
• Pajisje për përdorim në vende ku nuk ka të
ngjarë të ketë fëmijë.
Shënim
• Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit,
referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme ose
në fund të produktit.
• Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje,
sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur
nga priza e energjisë.
SQ
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Anglisht

7 Siguria dhe
shënim i
rëndësishëm

KLASA 1
PRODUKT LASER

Kujdesuni për produktin tuaj
•
•
•

•

Mos futni në ndarjen e diskut objekte të tjera
përveç disqeve.
Mos futni në ndarjen e diskut disqe të
deformuara ose të çara.
Hiqni disqet nga ndarja e diskut nëse jeni
duke e përdorur produktin për një periudhë
të gjatë kohe.
Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të
pastruar produktin.

Përputhshmëria

Ky është aparat KLASA II me izolim të dyfishtë
dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.

E drejta e autorit
Jini përgjegjës Respektoni
të drejtat e autorit

Ky artikull përfshin teknologji mbrojtjes nga
kopjimi që mbrohet nga të drejtat e patentave
dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale
të Rovi Corporation të SHBA-së. Inxhinieringu i
ndryshimit dhe çmontimi ndalohen.

Kujdesuni për mjedisin
Markat tregtare
Produkti juaj është projektuar dhe prodhuar me
materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të
cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.
Mos e asgjësoni kurrë produktin me mbetjet e
tjera shtëpiake. Informohuni për rregullat lokale
për grumbullimin e diferencuar të produkteve
elektrike ose elektronike dhe bateritë. Asgjësimi
i duhur i këtyre produkteve ndihmon në
parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe
shëndetin e njeriut.
Produkti përmban bateri që nuk mund të
asgjësohen me mbetje normale shtëpiake.
Informohuni për rregullat lokale për grumbullimin
e diferencuar të baterive. Asgjësimi i duhur i
baterive ndihmon në parandalimin e pasojave
negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Vizitoni www.recycle.philips.com për informacione
shtesë mbi qendrën e riciklimit në zonën tuaj.
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HDMI, logoja HDMI logo, dhe High-Definition
Multimedia Interface janë marka tregtare ose
marka tregtare të regjistruara të HDMI licensing
LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.

Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.
Dolby dhe simboli dopio-D janë marka tregtare
të Dolby Laboratories.

"DVD Video" është markë tregtare e DVD
Format/ Logo Licensing Corporation.

Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Të gjitha
të drejtat e rezervuara.
Ky produkt është prodhuar dhe shitet me përgjegjësinë e MMD
Hong Kong Holding Limited dhe MMD Hong Kong Holding
Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.
Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të
regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

