DVD Lejátszó
EP200

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Használati
útmutató

1 Csatlakoztatás és lejátszás

HDMI

VIDEO OUT

AUDIO OUT
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HDMI

VIDEO OUT + AUDIO OUT
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FORRÁS
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TV

TV
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2 A DVD lejátsztó
használata
Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a
Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni
a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome
oldalon.

3. NYELV

4. ZOOM
5. GOTO
6. BEÁLLÍTÁS
7.
8.

Alapvető lejátszási
vezérlőgombok

9.

10. ISMÉTLÉS
11.
12.
13. 0-9.
14. VOL15.
16. KIJELZŐ
17.

18. PROG

19. DVD/USB

Lejátszás közben nyomja meg a következő
gombokat a lejátszó vezérléséhez.
Gomb
1.
2. FELIRAT
7
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Művelet
Kapcsolja be a lejátszót, vagy kapcsolja
a lejátszót készenléti üzemmódra.
Válasszon ki egy felirati nyelvet

20. MENÜ
21.

Ha egy audiosávnál többet
tartalmazó DVD-t játszik le,
nyomja meg a nyelv gombot a
megfelelő nyelv kiválasztásához.
Ilessze a kijelzett képet a TV
képernyőjére.
Ugorjon át egy címet, fejezetet
vagy zeneszámot.
Lépjen be vagy lépjen ki a rendszer
beállítási menüjébe.
A kurzor felfelé mutat, amikor
beállítja a menüt, ha képformátumba
van, akkor forgató funkciója van.
A kurzor balra mutat, amikor
beállítja a menüt, ha képformátumba
van, akkor forgató funkciója van.
A kurzor lefelé mutat,
amikor beállítja a menüt, ha
képformátumba van, akkor forgató
funkciója van.
Nyomja meg ezt a gombot
egy cím, fejezet vagy zeneszám
ismétléséhez.
Nyomja meg ezt a gombot a gyors
visszakereséshez.
Nyomja meg ezt a gombot a gyors
előre kereséshez.
0-9 számbillentyű
Nyomja meg ezt a gombot a
hangerő beállításához.
Nyomja meg ezt a gombot,
a lemeztálca kinyitásához és
bezárásához.
Nyomja meg ezt a gombot, amellyel
megjeleníthetők a kijelzői adatai.
Nyomja meg ezt a gombot a hang
kikapcsolásához, nyomja meg
a gombot még egyszer a hang
bekapcsolásához.
Ha a lemez kettő vagy több
számot, fejezetet vagy címet
tartalmaz, állítsa be a lejátszást
kívánsága szerint, nyomja meg ezt
a gombot a programozási menübe
történő belépéshez.
Nyomja meg ezt a gombot a média
menü eléréséhez, ahol a kiválaszthatja
a lemez vagy az USB funkciót.
Nyomja meg ezt a gombot a lemez
főmenjübe történő visszatéréshez.
A kurzor jobbra mutat,
amikor beállítja a menüt, ha
képformátumba van, akkor forgató
funkciója van.

3 Beállítások
módosítása
Ez a fejezet segít önnek a lejátszó beállításainak
módosításában.

Megjegyzés
• Nem változtathat szürke hátterű menübeállításokat.
• Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg
. A menüből való kilépéshez nyomja meg
BEÁLLÍTÁSOK.
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oldalra (néhány lemez lehet, hogy nem
támogatja ezt a funkciót).

1
2

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.
Válassza ki [Beállítás] > [Általános] az
általános beállítási opciók eléréséhez.
• [TV rendszer]: Válasszon ki olyan TV
rendszert, amely megfelel a tévéjéhez,
Alapértelmezetten a beállítás igazodik
az országában elérhető leggyakoribb
tévékészülékekhez.
• [Képernyővédő]: nyissa meg vagy zárja
be a képernyővédőt
• [Felbontás]: válasszon ki egy felbontást a
nagy felbontású videókhoz.
• [TV típusa]: Állítson be egy képernyőfelbontást.
• [Jelszó]: Állítsa be vagy módosítsa a
jelszót egy korlátozott hozzáférésű
lemez lejátszásához. Az alapértelmezett
jelszó 1234.
• [Besorolás]: Ha lemezszent vannak szintinformációi, ezt a beállítást használhatja
annak beállítására, hogy a lemezt le
lehessen-e játszani vagy sem.
• [Alapértelmezett]: Állítson vissza
minden beállítást gyárira, kivéve a [Lemez
zárolása], [Szülői felügyelet] és [Jelszó].

Nyelvbeállítások
1
2

Magyar

Általános
Hang
1
2

Válassza ki [Beállítás] > [Audio] az általános
audio beállítási opciók eléréséhez.
• [HDMI AUDIO]: Állítsa be az audio
formátumot a nagy felbontású
kimenethez.

Kép
1
2

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.
Válassza ki [Kép] > [Kép] az általános
videóbeállítási opciók eléréséhez.
• Használja
/
/OK a fényerősség,
kontraszt, színárnyalat, telítettség és
élesség beállításához a minőség emelése
érdekében.

Hangszóró beállításai
1
2

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.
Válassza ki [Beállítás] > [Opciók] az általános
beállítási opciók eléréséhez.
• [OSD nyelve]: Válassza ki a videóhoz
tartozó nyelvbeállítási oldalt.
• [Hang nyelve]: Válasszon egy audio
nyelvet a videóhoz.
• [Felirat nyelve]: Válasszon felirati nyelvet
a videóhoz.
• [Menü nyelve]: Válasszon menünyelvet a
videólemezhez.
• [Folytatás]: Kapcsolja ki a DVD-t és
indítsa újra, visszatérhet a felső lejátszási

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.
Válassza ki [Beállítások] > [Hangszóró] az
általános videóbeállítási opciók eléréséhez.
• Állítsa be a audio kimeneti formátumát.

Dolby digital beállítások
1
2

Nyomja meg BEÁLLÍTÁS.
Válassza ki[Beállítások] > [Dolby digital] a
Dolby digital beállítási opciók eléréséhez.
• [OP Mód]: Beállíthatja a vonalbemenetet
és az RF módot a Dolby digital funkcióhoz.
• [Dinamikus tartomány]: Amikor a
kompressziós mód „vonalkimenet”
HU

10

Olvasson el értsen meg minden utasítást, mielőtt
elkezdi használni a DVD lejátszót. Ha a kárt az
utasítás nem betartása okozza, a jótállás nem
érvényes.

Biztonság
Áramütés veszélye
• Soha ne távolítsa el a lejátszó burkolatát.
• Soha ne tegye ki a terméket vagy annak
kiegészítőit esőnek vagy víznek. Ne tegyen
folyadéktartályt, például vázát a termék
közelébe. Ha folyadék kerül a termékre,
azonnal húzza ki a tápkábelt. Keresse
fel a Philips Ügyfélszolgálatot a termék
újrahasználata előtti ellenőrzésének céljából.
• Soha ne tegye a terméket vagy annak
kiegészítőit nyílt láng vagy egyéb hőforrás
közelébe, beleértve a közvetlen napfényt.
• Soha ne tegyen tárgyakat a szellőzőnyílásokba,
vagy a termék egyéb nyílásaiba.
• Ha a főcsatlakozót vagy egy
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek
könnyen használhatónak kell maradnia.
• Az elemeket (elemcsomag vagy behelyezett
elem) ne tegye ki hőnek, közvetlen
napfénynek, nyílt lángnak és hasonlónak.
• Húzza ki a termék tápkábelét viharok előtt.
• Amikor kihúzta a tápkábelt, mindig a
csatlakozót húzza, ne a vezetéket.
Rövidzárlat vagy tűzveszély!
• Mielőtt csatlakoztatja a terméket az aljzatba,
ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a
termék aljára vagy hátoldalára nyomtatott
feszültségértéknek.

•

Kerülje a túlzott erő használatát a
csatlakozókon. A laza csatlakozók elektromos
ívet vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a termék károsodásának
veszélye.
• A lézersugárzásnak való kitettség elkerülése
érdekében ne szerelje szét a terméket.
• Ne érintse meg az optikai lencséket a
lemeztárolóban.
• Ne tegye a terméket vagy egyéb tárgyat
elektromos vezetékekre vagy más
elektromos eszközre.
• Ha a terméket 5°C hőmérséklet alatt
szálították, csomagolja ki a terméket és
várjon, amíg annak hőmérséklete eléri a
szobahőt, mielőtt csatlakoztatná az aljzatba.
Túlmelegedés kockázata!
• Soha ne tegye a terméket elzárt helyre.
Mindig hagyjon legalább négy hüvelyk (tíz
centiméter) távolságot a termék körül
a szellőzés érdekében. Ellenőrizze, hogy
függöny vagy egyéb tárgy nem takarja el a
termék szellőzőnyílásait.
Szennyeződésveszély!
• Távolítsa el az elemeket, ha azok laposak
vagy a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja
használni.
• Az elemek vegyianyagokat tartalmaznak.
Megfelelően kell őket ártalmatlanítani.
Az elemek lenyelésének veszélye!
• A termék/távirányító tartalmazhat
gombelemet, amelyet le lehet nyelni.
Az akkumulátort mindig tartsa távol a
gyermekektől!
• Berendezések olyan helyeken történő
használatra, ahol valószínűleg nem
tartózkodnak gyermekek.
Megjegyzés
• Az azonosításhoz és a tápellátás névleges
teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy
alján található típuslemezt..
• Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az
összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.
HU
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Magyar

7 Biztonság
és fontos
figyelmeztetések

1. OSZTÁLY
LÉZER TERMÉK

Vigyázzon a termékére
•
•
•

•

Ne helyezzen a lemezen kívül más tárgyat a
lemeztálcára.
Ne helyezzen a karcos vagy törött lemezt a
lemeztálcára.
Vegye a lemezeket a lemeztálcából, ha
huzamosabb ideig nem kívánja használni a
készüléket.
A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
ruhát használjon.

Megfelelőség

A termék egy II. OSZÁTLY besorolású berendezés
dupla szigeteléssel, védőföldelés nélkül.

Szerzői jogok
Legyen felelősségteljes.
Tisztelje a szerzői jogokat.

A termék szerzői jogvédelem alatt áló
technológiákat tartalmaz, amelyeket amerikai
szabadalmak és a Rovi Corporation által birtokolt
szellemi szerzői jogok védenek. A visszafejtés és a
szétszerelés tilos.

Vigyázzon a természetre
Védjegyek
A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból
és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották,
amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
Soha nem dobja a terméket a többi háztartási
hulladékkal.Tájékozódjon az elektromos és
elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi
külön gyűjtő rendszeréről. A régi termékek helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt negatív
következményeket.
A termék olyan elemeket tartalmaz, amelyet nem
szabad a háztartási hulladékba dobni.Tájékozódjon
az elemek helyi külön gyűjtő rendszeréről. Az
elemek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
negatív következményeket.
Keresse fel a www.recycle.philips.com webhelyet
a területén található hulladék-újrahasznosító
központokkal kapcsolatos információkért.
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A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és
más országokban.

A Dolby Laboratories. engedélye alapján gyártva.
A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby
Laboratories bejegyzett védjegyei.

A „DVD Videó” a DVD Format/ Logo Licensing
Corporation bejegyzett védjegye.

Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Minden
jog fenntartva.
A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited
felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong
Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

