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Инструкция за експлоатация
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Информация относно 
околната среда

Всички ненужни опаковъчни материали са 
премахнати. Опитали сме се да направим 
опаковката лесна за раделяне на три вида 
материали: картон (кутия), стиропор (уплътнения) 
и найлон (торби, защитни пенести листове).

Вашата система се състои от материали, които 
могат да бъдат рециклирани и използвани 
отново, ако се предоставят на специализирана 
компания. Моля информирайте се за местните 
наредби, отнасящи се до изхвърлянето на 
опаковачен материал, изтощени батерии и старо 
оборудване.

Изхвърляне на старо оборудване

Продукта е проектиран и произведен от 
висококачествени материали, които могат да 
се рециклират и използват отново.
Когато този символ със зачерктната кофа за 
буклук е залепана на опаковката, означава, че 
продукта е под Европейска Директива 2002/96/
ЕС.

Моля, информайте се относно местната система 
за разделно събиране на електрически и 
електрони продукти.
Моля, действайте според местните правила 
и не изхвърляйте вашето старо оборудване 
с домакинските си отпадъци. Правилното 
изхвърляне ще помогне за предотварятяването 
на евентуални отрицателни последици за 
околната среда и човешкото здраве.
 

Информация относно 
безопасността

-  Преди да използате системата проверете 
дали волтажа, който е обозначен на табелката 
с модела (или означението на волтажа 
до селектора) е идентичен с волтажа на 
захранването. Ако не е, свържете се с вашия 
доставчик.

-  Където захранващия кабел или куплунга на 
оборудването се използва като изключващо 
устройство, то трябва да остане действащо.

ОснОвна ИнфОрМацИя

Този продукт е напълно съвместим с изискванията 
за радио смущенията на Европейския съюз.

Функции
Вашата микро DVD система за домашно кино 
с 2.1 канален изцяло аналогов усилвател 
възпроизвежда същото качество на звука като в 
кино и обединява някой от най-добрите функции 
от технологиите за домашно кино. 
Други включени функции:

Допълнителни места за свързване на
външно оборудване
Позволят ви да свържете други аудио и аудио/
визуални компоненти към системата.

възрастов контрол (ниво на контрол)
Позволява ви да зададете ниво на възрастов 
контрол, така че децата ви да не могат да 
гледат DVD-та, които имат по-високо ниво от 
зададеното от вас.

Таймер за самоизключване
Позволява на системата да се включи/изключи 
автоматично в предварително зададено 
време.

непрекъснато търсене
Осигурява висококачествени изображения 
без трептения. Когато картината се обновява, 
нейната вертикална разделитена способност 
може да се удвои до 525 линии.

съвет:
- За да се насладите на функцията за 
непрекъснато търсене, трябва да имате 
телевизор с непрекъснато търсене.

Приложени аксесоари

-  Дистанционо управление с една CR2025 
батерия

-  Две тонколони и един суббуфер
-  DIN кабел
-  Съставен видео кабел (жълт)
-  FM жична антена
-  Инструкция за експлоатация и наръчник за 

бързо ползване

Ако някой предмет е повреден или липсва, 
свържете се с доставчика си или Philips.
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свързкИ

Стъпка 1: Поставяне на 
тонколоните и субуфера

  
За най-добър сърраунд, поставете тонколоните 
и суббуфера, както следва:

-  Поставете лявата и дясната тонколони на 
равни разстояния от телевизора и под ъгъл 
приблизително 45 градуса спрямо позицията 
за слушане.

-  Поставете суббуфера на земята.

Бележки:
- За да избегнете магнитни смущения, 
не постявяйте тонколоните, суббуфера 
прекалено близо до главната част, телевизора 
или други източници на излъчване.
- Осигурете адекватна вентилация около 
DVD системата.
ваЖнО!
Табелата с модела се намира отдолу на 
системата.
За да предотвратите прегряване, трябва 
да се изгради безопасен кръг. Поради това 
системата автоматично преминава в 
стендбай режим при тежки условия. Ако това 
се случи, оставете системата да се охлади 
преди да я използвате отново.

-  Поставете системата на плоска, твърда и 
стабилна повърхност.

-  Системата не трябва да се излага на разливане 
или пръскане.

-   Инсталирайте системата близо до контакт и 
където лесно може да достигнете захранващия 
кабел.

-  Поставете систамета на място с нормална 
вентилация, за да не прегрее. Оставете поне 
10 см разстояние отзад и отгоре и 5 см от всяка 
страна.

-  Вентилацията не трябва да се възспира като 
се покрият вентилационите отвори с предмети 
като вестници, покривки, пердета и др.

-  Не излагайте системата, батериите или 
дисковете на обилна влага, дъжд, пясък или 
източници на топлина причинени от нагряващо 
се оборудване или директна слънчева 
светлина.

-  Не поставяйте върху системата източници на 
открит огън, като например запалени свещи.

-  Не поставяйте върху системата предмети 
пълни с течност, например вази.

-   Ако системата се внесе от студено на топло, 
или се постави в много влажна стая,  може 
да се образува конденз върху лещитите на 
дисковото устройство. Ако това се случи, 
системата няма да работи нормално. Оставете 
я включена за около час  при нормално 
възпроизвеждане без да има поставен диск.

-  Когато системата е включена на стендбай 
режим, продължава да консумира малко 
ток. За да изключите системата напълно от 
токовата мрежа, издърпайте захранващия 
кабел от контакта.

Поддръжка

-  Когато диска се зацапа, почистете го с чиста 
кърпа. Бършете диска в права линия от 
центъра навън.

-  Не излагайте системата, батериите или 
дисковете на обилна влага, дъжд, пясък 
или източници на топлина (причинени от 
нагряващо се оборудване или директна 
слънчева светлина). Винаги дръжте 
отделението за дискове затворено, за да 
предотвратите натрупването на прах върху 
лещите.

-  Не използвайте разтвори като бензин, 
разредител, почистващи препарати, или 
антистатични спрейове, предназначени за 
цветни дискове.

-  Лещите могат да се охладят прекомерно, 
ако плеъра внезапно се пренесе от студена 
в топла заобикаляща среда, като това прави 
пускнето на дискове невъзможно. Оставете 
плеъра в топла околна среда, докато се 
изпари влагата.



Стъпка 2: Свързване на 
тонколоните и суббуфера

 
-  Свържете осигурения DIN кабел към DIN 

жака и DIN жака на лявата тонколона на DVD 
плеъра.

 Свържете кабелите на дясната тонколона 
към SPEAKER RIGHT на лявата тонколона, 
червения кабел към червения жак (+), черния 
кабел към черния жак (-). Пъхнете плътно 
оголената част от кабела на тонколоните 
в  терминалите ,  както  е  показано .

-  Свържете кабела на суббуфера към SUB-
WOOFER OUT на лявата тонколона, зеления 
кабел към зеления жак (+), белия кабел към 
белия жал (-).

Бележки:
- За оптимално звуково усещане, използвайте 
приложените тонколони.
- Не свързвайте повече от една тонколона към 
всяка двойка +/- терминали за тонколони.
- Не свързвайте тонколони с импеданс по-
нисък от този на осигурените тонколони. 
Моля погледнете раздела Спецификации в 
тази инструкция за експлоатация.
 

Стъпка 3: Свързване на 
телевизор

ваЖнО!
 - Трябва да направите само една видео 
връзка от изброените в зависимост от 
възможностите на вашата телевизиона 
система.
- S-video или съставната видео свръзка 
осигуряват по-добро качество на картината. 
Трябва да имате тези възможности на вашия 
телевизор.
- Свържете DVD системата директно към 
телевизора.

Употреба на Video In жак (CVBS)

Използвайте съставен видео кабел (жълт), за да 
свържете видео жака на системата към входа 
за видео жак (или означен като A/V In, Video In, 
Composite или Baseband) на телевизора.

За да чувате телевизионите канали през 
системата, използвайте аудио кабели (бял/
червен - не са осигурени), за да свържете AUX 
IN1 (L/R) жаковете към съответните AUDIO OUT 
жакове на телевизора.

Употреба на жак за слушалки
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За да чувате телевизионите канали през 
системата, използвайте аудио кабелите (бял/
червен - не са осигурени), за да свържете AUX 
IN1 (L/R) жаковете към жаковете HEADPHONES 
на телевизора (с 3.5 мм жак).

Употреба на съставен Video In жак (Pr Pb Y)

Използвайте съставните видео кабели (червен/
син/зелен, не са осигурени), за да свържете 
PR/PB/Y жаковете на системата към съотвените 
видео входове (означени като Pr/Cr Pb/Cb Y или 
YUV) на телевизора.

За да чувате телевизионите канали през 
системата, използвайте аудио кабелите (бял/
червен - не са осигурени), за да свържете AUX 
IN1 (L/R) жаковете към съответните AUDIO OUT 
жакове на телевизора.

 

Бележки за видео с непрекъснато търсене:
- Качеството на видео сигнал с непрекъснато 
търсене е възможно единствено като 
използвате Y Pb Pr и телевизор с непрекъснато 
търсене.
- Ако използвате такъв телевизор, за да 
активирате непрекъснатото търсене, 
погледнете инструкцията за експлоатация 
на телевизора. За функцията за непрекъснато 
търсене на системата погледнете „Начало 
– Настройване на функцията за непрекъснато 
търсене”.
- Ако телевизора ви не поддържа непрекъснато 
търсене, няма да виждате картина. Изключете 
непрекъснатото търсене от менюто PRO-
GRESSIVE от менюто за настройки. 

Употреба на скарт жак

Използвайте Скарт кабел (не е осигурен), за 
да свържете Скарт жака на системата към 
съответния Скарт вход на телевизора.

 
За да чувате телевизионите канали през 
системата, използвайте Скарт кабел (не е 
осигурен), за да свържете Скарт жака на 
системата към съответния Скарт вход на 
телевизора.

 
Преди да започнете, натиснете AUX1/2/TV 
на дистанционото, за да изберете „TV”, за да 
активирате включения източник. Звука ще се 
чува през тонколоните.

Употреба на S-Video In жак

 
Използвайте S-Video кабел (не е осигурен), за 
да свържете S-VIDEO жака на системата към 
S-Video входа (или означен като Y/C или S-VHS) 
на телевизора.
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За да чувате телевизионите канали през 
системата, използвайте аудио кабели (бял/
червен - не са осигурени), за да свържете AUX 
IN1 (L/R) жаковете към съответните AUDIO OUT 
жакове на телевизора.

Употреба на допълнителен RF модулатор

ваЖнО!
- Ако вашият телевизор има само един вход 
за антена (означен като 75 ohm или като RF 
In), ще имате нужда от RF модулатор, за да 
можете да гледате възпроизвеждането от 
DVD плеъра на телевизора. Консултирайте 
се с вашия електротехник или се свържете с 
Philips за повече информация за наличностите 
на RF модулатори и работата с тях.

 
Използвайте съставния кабел (жълт), за да 
свържете COMPOSITE VIDEO жака на системата 
към видео входа на RF модулатора.

Използвайте RF коаксиален кабел (не е 
осигурен), за да свържете RF модулатора към 
RF жака на вашия телевизор.

Стъпка 4: Свързване на FM 
антена

Свържете осигурената антена към FM жака 
отзад на главната част. Разпънете антената и 
фиксирайте края й към стената.

Стъпка 5: Свързване на 
захранващия кабел

ваЖнО!
- Никога не променяйте или правете свръзки, 
когато системата е включена.

 
След като сте свързали всичко правилно, 
пъхнете захранващия кабел в контакта.

Стъпка 6: Свързване на VCR 
или кабелна/сателит

Гледане и слушане на възпроизвеждането

Свържете видеото, кабелната или сателита към 
телевизора както е показано.

Използвайте аудио кабели (бял/червен - не 
са осигурени), за да свържете AUX IN1 (L/R) 
жаковете към съответните AUDIO OUT жакове 
на видеото, кабелната или сателита.
Преди да започнете, натиснете AUX1/2/TV на 
дистанционото, за да изберете „AUX1”, за да 
активирате включения източник.
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Стъпка 7: Свързване на 
цифрово аудио оборудване

 
записване (цифрово)

Свържете COAXIAL OUT жака на системата 
(цифров изход) към DIGITAL IN жака на 
цифровото записващо устройство (DTS – 
съвместим, с Dolby Digital декодер, например).

Преди да започнете, нагласете коаксилания 
изход според аудио връзката.

Стъпка 8: Свързване на 
портативен аудио плеър

 
Преносим аудио плеър (MP3)

Свържете AUX IN 2 жака на системата към жака 
за слушалки (диаметър 3.5 мм) на портативния 
аудио плеър.

Преди да започнете, натиснете AUX1/2/TV на 
дистанционото, за да изберете „AUX 2”, за да 
активирате включения източник. Звука ще се 
чува през тонколоните.
 

ПреГлеД на фУнкцИИТе

Бутони за управление на 
системата

1.  DBB
-  за  включване  или  изключване  на 

подсилването на баса.
�.  DSC
-  за избор на една от предварително зададени 

настройки на еквалайзерите на звука.
3.  TUNNING m/M
 Радио – за настройване на радио станция.
 Диск - за бързо търсене напред/назад в диска 

с различни скорости.
 Часовник – за настройване на минутите.
�.  STANDBY-ON 1
-  за да включите системата или да превключвате 

между спестяващ енергия стендбай режим и 
нормален стендбай режим.

�.  u
-  пуска или спира възпроизвеждането.
 SOURCE
-  за да изберете съответния звуков източник: 

DISC(диск), TUNER(радио), AUX1(външен 
1), AUX2(външен 2) или TV(телевизия).

 `b/B`
 Дискове - за пропускане на предишното/

следващото заглавие/глава/песен.
 Радио - за избор на предварително зададена 

радио станция.
 Часовник – за нагласяне на часовете.
 x
-  за спиране на възпроизвеждането от диска 

или изтриване на програма.
�.  iR сензор
-  инфрачервен сензор за дистанционото 

управление.
7.  OPEN-CLOSE
-  за да се отвори или затворите отделението 

за дискове.
8.  PROGRAM
 Радио – за създаване на програма от 

любимите ви радио станции.
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 Радио – натиснете и задръжте, за да започне 
автоматично програмиране.

 Диск – за създаване на програма от 
любимите ви песни.

9.  MODE
-  за избор на различни режими на повтарящо 

се възпроизвеждане (за VCD с функция PBC, 
тя трябва да е изключена).

10.  VOLUME +/-
-  за да увеличите или намалите силата на 

звука.
11.  екран
-  показва  настоящото състояние на 

системата.
 

Дистанционо управление
   

   
1.  1
-  за превключите системата в стендбай 

режим.
�.  SOURCE (източник)
-  за включване на системата.
-  за да изберете съответния звуков източник: 

DISC(диск), TUNER(радио), AUX1(външен 
1), AUX2(външен 2) или TV(телевизия).

3.  а-B
-  за повтаряне на определена част от заглавие 

или песен.
�.  SYSTEM MENU (само в режим за дискове)
-  за да влизане или изход от лентата с менюто 

на системата.

�.  MODE
-  за избор на различни режими на повтарящо 

се възпроизвеждане (за VCD с функция PBC, 
тя трябва да е изключена).

�.  Ок
-  за потвържадаване на избор.
p/q/m/M
-  за избор на предмет от менюто.
-  за местене на уголемено изображение 

нагоре, надолу, наляво, надясно.
m/M
 Диск - за бързо търсене напред/назад в диска 

с различни скорости.
 Радио – за настройване на радио станция.
 Часовник – за настройване на минутите.
7.  AUDIO
 за VCD
-  смена между режимите ляво или дясно моно 

или смесено моно или стерео за звука.
 за DVD
-  за избор на език на звука.
8.  u
-  пуска или спира възпроизвеждането.
9.  `b/B`
 Радио - за избор на предварително зададена 

радио станция.
 Дискове - за пропускане на предишното/

следващото заглавие/глава/песен.
 Часовник – за нагласяне на часовете.
10. x
-  за спиране на възпроизвеждането от диска 

или изтриване на програма.
11.  цифрови бутони (0-9)
-  за въвеждане на номер на песен/заглавие/

глава от диска.
1�. PROGRAM
 Радио – за създаване на програма от 

любимите ви радио станции.
 Радио – натиснете и задръжте, за да започне 

автоматично програмиране.
 Диск – за създаване на програма от 

любимите ви песни.
13.  DISPLAY (OSD)
-  показва състоянието на системата и/или 

информация за диска.
1�.  CLOCK
-  за пускане и настройване на часовника.
1�.  SLEEP/TIMER
-  за включване/изключване или избиране на 

таймер за самоизключване.
-  за включване/изключване или нагласяне на 

будилника.
1�.  DISC MENU
-  за DVD, за вклизане или излизане от менюто 

със съдържанието.
-  заVCD/SVCD, за сменяне между PBC ON или 

OFF.
8



ПОДГОТвИТелнИ ДейнОсТИ

Стъпка 1: Употреба на 
дистанционото

ваЖнО!
- Преди да използвате дистанционото, 
премахнете защитната лепенка както е 
показано на картинката отдолу.
- Ако дистанционото не работи добре или 
обхвата му е намален, сменете батерията с 
нова (CR2025) батерия.

       
1.  Натиснете капачето на отделението за 

батериите.
2.  Поставете  новата  батерия според 

поляритета.
3.  Бутнете навърте отделението, за да се 

затвори.

Използване на дистанционото
               
1.  Насочете дистанционото към инфра 

червения сензор на предния панел.
2.  Изберете източника, който искате да 

управлявате, като натиснете един от бутоните 
за избор на източник на дистанционото 
управление.

3.  Изберете желаната функция (например 
u,`b или B).

внИМанИе!
Махнете батерията ако е изтощена 
или дистанционото няма да се използва 
продължително време.
Батериите съдържат химически субстанции, 
така че те трябва да бъдат изхвърляни 
правилно.

9

17.  MUTE
-  за изключване или пускане на звука.
18. VOL +/-
-  за да увеличите или намалите силата на 

звука.
19.  TITLE/RETURN
-  за DVD, за връщане към предишното меню.
-  за VCD, в режим на възпроизвеждане, за 

връщане към страницата с PBC менюто.
�0.  ZOOM
-  за увеличаване или намаляне на картината.
�1.  DSC
-  за избор на една от предварително зададени 

настройки на еквалайзерите на звука.
��.  DBB
-  за включване или изключване на подсилването 

на баса.
�3.  SUBTITLE
-  за избор на език на субтитрите.

Бележки за дистанционото управление:
- Първо, изберете източника, който искате 
да контролирате, като натиснете един 
от бутоните за избор на източник на 
дистанционото управление (например DISC 
или TUNER).
- След това изберете желаната функция 
(например u,`b,B`).

 



Стъпка 2: Настройване на 
телевизора

ваЖнО!
- Уверете се, че сте направили всички 
необходими свръзки. (Погледнете ‘Свързване 
на телевизор’.)

1.  Включете DVD сиситемата и изберете 
източник DISC. (Погледнете ‘Включване/
изключване на системата’).

2.  Включете телевизора и го настройте на 
правилни канал за приемане на видео сигнал. 
На екрана трябва да се появи син екран.

-  Обикновено, тези канали са между най-
ниските и най-високите канали и може 
да се наричат FRONT, A/V IN или VID-
EO. Погледнете инструкцията на вашия 
телевизор.

-  Или, можете да превключите на канал 1 
на вашия телевизор, след това натиснете 
бутона за каналите неколкократно докато 
не видите канал за приемане на видео 
сигнал.

-  Или, можете също така да използвате 
дистанционото управление на телевизора, 
за да изберете някой от видео режимите.

-  Или, ако използвате RF модулатор, можете 
да пуснете телевизора на канал 3 или 4.

Избор на цветна система

Тази DVD система е съвместима с NTSC и 
PAL. За възпроизвеждане на дискове, цветните 
системи на диска, телевизора и системата 
трябва да съвпадат.

    
1.  Натиснете SYSTEM MENU в режим за 

дискове.
2.  Натиснете бутонитеm/M/p /q  на 

дистанционото управление, за да местите 
в менюто.

-  Преместете на Video Setup Page и натиснете 
q.

-  Преместете на TV TYPE и натиснете M.

PAL
-  Ако свързаният телевизор е с PAL система, 

изберете този режим. Това ще промени 
видео сигнала на NTSC диск и ще го 
преобразува в PAL формат.

NTSC
-  Ако свързаният телевизор е с NTSC 

система, изберете този режим. Това ще 
промени видео сигнала на PAL диск и ще го 
преобразува в NTSC формат.

MULTI
-  Ако свързаният телевизор е мултисистемен, 

изберете този режим. Изходният формат 
ще бъде в съответствие с видео сигнала на 
диска.

3.  Изберете предмет и натиснете ОК.
-  Ще се появи съобщение на екрана. Следвайте 

инструкциите, за да потвърдите настройките 
или не.

за да махнете менюто
Натиснете SYSTEM MENU.

настройване на компонентите

Настройването им ви позволява да типа на 
видео сигнала подходящ за DVD системата.
1.  Натиснете SYSTEM MENU в режим за 

дискове.
2.  Натиснете бутоните m/M/p /q  на 

дистанционото управление, за да местите 
в менюто.

-  Преместете на Video Setup Page и натиснете 
q.

-  Преместете на Component и натиснете M.
YUV
 Изберете това ако сте използвали Pr Pb Y 

входа, за да свържете телевизора.
RGB
 Изберете това ако сте използвали RGB 

входа, за да свържете телевизора.
S-VIDEO
 Изберете това ако сте използвали S-Video 

входа, за да свържете телевизора.
3.  Изберете предмет и натиснете ОК.

за да махнете менюто
Натиснете SYSTEM MENU.

настройване на функцията за
непрекъснато търсене

Непрекъснатото търсене показва два пъти 
повече кадъра на секунда отколкото при 
телевизорите с нормално търсене. То предлага 
по-висока разделителна способност и по-добро 
качество на картината, като почти удвоя броя 
на линиите.
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ваЖнО!
Преди да включите функцията трябва да се 
уверите, че:
- Телевизора ви трябва да може да приема 
такива сигнали.
- Свързали сте DVD плеъра към телевизора 
посредством Pr Pb Y (Погледнете ‘Свързване 
на телевизор’).
- Компонентите са нагласени на YUV.

1.  Включете телевизора.
2.  Изключете режим за непрекъснато търсене 

и включете нормалния режим. (Погледнте 
инструкцията на телевизора)

3.  Натиснете 1, за да пуснете DVD плеъра.
4.  Изберете правилния канал за приемане на 

видео.
5.  Натиснете SYSTEM MENU в режим за 

дискове.
6.  Натиснете бутоните m/M/p /q  на 

дистанционото управление, за да местите в 
менюто.

  
-  Преместете на Video Setup Page и натиснете 

q.
-  Преместете на Progressive>On и натиснете 

ОК.
7.  Прочетете съобщението на телевизора и 

потвърдете избора си като изберете {ОК} от 
менюто и натиснете ОК.

 На екрана картината ще бъде разстроена 
докато не включите режима за непрекъснато 
търсене на телевизора.

8.  Включете режима за непрекъснато търсене 
на телевизора (Погледнете инструкцията на 
телевизора).

9.  В менюто за потвърждение, натиснте m/
M, за да изберете ОК и натиснете ОК на 
дистанционото.

-  Непрекъснатото търсене е включено. На 
екрана се появява системното меню.

-  Ако картината още е разстроена, това 
означава, че телевизора не поддържа 
непрекъснато търсене. В този случай го 
изключете, погледнте ‘Изключване на 
непрекъснатото търсене ръчно’.

10.  Натиснте SYSTEM MENU на дистанционото, 
за да излезете от менюто.

-  Настройването е завършено и можете да се 
насладите на висококачествена картина.

Изключване на непрекъснатото
търсене ръчно

Когато картината на екрана е все още разстроена, 
може да е поради това, че телевизора неможе 
да приема такива сигнали, и непрекъснатото 
търсене в избрано погрешка. Трябва да върнете 
системата към кръстосано търсене.
1. Изключете режима за непрекъснато търсене 

на телевизора или включете кръстосаното 
търсене (погледнете инструкцията на 
телевизора).

2. Изключете непрекъснатото търсене като 
изберете OFF в менюто PROGRESSIVE, 
след това натиснете SYSTEM MENU на 
дистанционото, за да излезете от менюто.

 За да изключите напрекъснатото търсене, 
можете също така да натиснете OPEN/
CLOSE и след това натиснете m и AUDIO 
на дистанционото. 

 Непрекъснатото търсене е изключено.

Стъпка 3: Настройване на 
предпочитанията за езика

Можете да изберете предпочитаните от вас 
настройки за езика, така че тази микро DVD 
система за домашно кино автоматично да включва 
избрания език всеки път, когато поставите диск. Ако 
избрания език не е достъпен на диска, вместо това 
ще се използва езикът, зададен по подразбиране. 
Езикът на менюто на системата за домашно кино 
ще остане такъв след като е бил избран.

настройване на OSD езика

1.  Натиснете SYSTEM MENU в режим за 
дискове, като спрете възпроизвеждането.

2.  Натиснете бутоните m/M/p /q  на 
дистанционото управление, за да местите 
в менюто.

-  Преместете на General Setup Page и 
натиснете q.

-  Преместете на OSD Lang и натиснете M.
3.  Натиснете m/M, за да изберете език и 

натиснете ОК.
 За да махнете менюто Натиснете SYSTEM 

MENU.
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настройване на еизка на звука,
субтитрите и менюто на диска

 
1.  Натиснете SYSTEM MENU в режим за 

дискове, като спрете възпроизвеждането.
2.  Натиснете бутоните m/M/p /q  на 

дистанционото управление, за да местите 
в менюто.

-  Преместете на Preference Setup Page и 
натиснете q.

-  Преместете на едно от следните и натиснете 
M.

-  ‘Audio’ (звука на диска)
-  ‘Subtitle’ (субтитрите на диска)
-  ‘Disc menu’ (менюто на диска)
3.  Натиснете p/q , за да изберете език и 

натиснете ОК.
 За да махнете менюто Натиснете SYSTEM 

MENU.

ОснОвнИ фУнкцИИ

ваЖнО!
- Уверете се, че се завършили подготвителните 
дейности преди да работите със 
системата.
-  Когато системата е в стендбай режим, тя 
вес още консумира енергия. За да изключите 
напълно, трябва да я изключите от 
контакта.

Включване/изключване на 
системата
-  В стендбай режим, натиснете STANDBY-ON 

1 или SOURCE на системата, или DISC, 
AUX1/2/TV или TUNER, за да включите 
системата.

 - За кратко се показва ‘POWER ON’
 - Системата ще се включи на избрания или 

посления избран източник.

Превключване на системата в режим
Eco Power Standby
(режим спестяващ енергия)

-  Натиснете STANDBY-ON 1 (или 1 на 
дистанционото управление) веднъж, когато 
е пусната.

-  За кратко се показва ‘ECO POWER’
-  Лампата за този режим на предния панел ще 

светне.
-  Дисплея ще изгасне.

Превключване на системата в
стендбай режим

-  Натиснете и задръжте STANDBY-ON 1 (или 
1 на дистанционото управление) веднъж, 
когато е пусната.

-  Ще се появи часовника. Или ‘--,--‘, ако не е 
нагласен.

Полезни съвети:
- Ако натиснете и задържите 1  на 
дистанциото можете да превключвате 
между двата стендбай режима.

Енергоспестяващ 
автоматичен стендбай

Системата има функция за спестяване на 
енергия и автоматично ще премине в стендбай 
режим, ако не натиснете никакъв бутон в 
продължение на 15 минути след като в спряло 
възпроизвеждането.

Контрол на силата на звука

Натиснете VOLUME (+/-) (или VOL+/- на 
дистанционото), за да намалите или усилите 
звука.
На дисплея за кратко се появява ‘VOL’ и 
стойностите на звука от ‘01’ до ‘39’ (за най-
ниското и най-високото ниво се появява 
съответно ‘MIN’ и ‘MAX’).
За временно изключване на звука
Натиснете MUTE на дистанционото.
Възпроизвеждането продължава без звука и за 
кратко се появява ‘MUTE’.
За да възстановите звука, можете:
- Да натиснете MUTE отново.
- Да го нагласите с бутоните за звука.
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Контрол на звука

DBB (Динамично подсилване на баса)

DBB подсилва отговора на басите.
-  Натиснете DBB, за да включите или 

изключите функцията DBB.
 - Ако е включено ще се появи ‘DBB ON’
 - Ако е изключен ще се появи ‘DBB OFF’

Полезни съвети:
Някой дискове може да са записани на висока 
модулация, което може да е причина за 
смущения при висока сила на звука. Ако това 
се случи, изключете DBB и намалете силата 
на звука.

DSC (цифров контрол на звука)

DSC осигурява различни видове предварително 
зададени настройки на еквалайзерите на 
звука.
-  Натиснете DSC на дистанционто или на 

системата неколкократно, за да изберете: 
CLASSIC(класическа), JAZZ(джаз), POP(поп) 
или ROCK(рок).

 

раБОТа с ДИскОве

ваЖнО!
- В зависимост от изискванията към формата 
на DVD или VCD, някой функции може да бъдат 
различни или ограничени.
- Не бутайте отделението за дискове или 
не слагайте никакви предмети различни 
от дискове в отделението за дискове. Ако 
направите това, можете да повредите 
плеъра.
- Ако се появи икона за забрана на екрана на 
телевизора, когато натиснете бутон, това 
означава, че функцията не е достъпна за 
пуснатия в момента диск.

Дискове, които могат да 
бъдат възпроизведени

Вашата DVD система може да пуска:
-  DVD (цифров видео диск)
-  Видео СD (VCD)
-  Супер видео CD (SVCD)
-  Финализирани DVD дискове
-  Цифрови видео дискове (DVD+R) + 

презаписващи (DVD+RW)
-  Компакт дискове (CD)
-  Файлове с картинки (Kodak, JPEG) записани 

на CDR(W)
-  ISO 9660/UDF формат
-  Поддържани честота: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 

kHz.
-  Поддържани bit-rates: 32~ 256 (kbps), 

преходен bit rate (средно 128kbps).
-  DivX файлове записани на CD-R(W)/

DVD+R(W):
-  DivX 3/4/5
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Регионални кодове

DVD дисковете и пелърите са произведени с 
регионални ограничения. Преди да пуснете диск 
се уверете, че диска и пелъра са един регион. 
Той е обозначен от долната страна на панела.

Бележки:
- Ако имате проблем с пускането на определен 
диск, извадете диска от отделението 
за дискове и пробвайте да пуснете друг. 
Направилно форматираните дискове не 
могат да се пуснат на тази система.
 

Пускане на дискове

1. За DVD и VCD се уврете, че системата 
е правилно свързана към телевизора 
(погледнете Свързване на телевизор) и 
ако телевизора в включен  го пуснете на 
правилния канал за приемане на видео 
сигнал. (Погледнете ‘Настройване на 
телевизора’).

2. Натиснете SOURCE на системата веднъж 
или повече, за да изберете DVD режи (или 
DISC на дистанционото).

-  На екрана на телевизора трябва да се появи 
синия фонов екран на Philips DVD.

3.  Натиснете OPEN/CLOSE , за да отворите 
отделението за дисковете.

4.  Поставете диска със записаната страна 
надолу и затворете отделението.

5.  Възпроизвеждането ще започне автоматично 
на телевизора (взависимост от вида на 
диска).

-  Ако на екрана се появи менюто на диска, 
погледнете ‘Употреба на менюто на диска’.

-  Ако на диска има зададен възрастов контрол, 
трябва да въведете вашата шест цифрена 
парола. (Погледнете ‘Смяна на паролата’.)

 за да прекъснете възпроизвеждането
 Натиснете u.
- ‘X’ се появява на екрана на телевизора.
 За да продължи възпроизвеждането, 

натиснете u отново.
 за да спрете възпроизвеждането
 Натиснете x.

Употреба на менюто на 
диска

Натиснете DISC MENU на дистанционото.
Ако настоящето заглавие има меню, то ще се 
появи на екрана. В противен случай, ще се появи 
менюто на диска.
Натиснете m/M/p /q , за да изберете 
желаното заглавие или глава, и след това 
натиснете u или ОК. 
Възпроизвеждането започва от избраното 
заглавие или глава.
Натиснете DISC MENU на дистанционото, за да 
преминете към менюто на диска.

Бележка:
Ако няма записано меню на DVD диска, ако 
натиснете този бутон възпроизвеждането 
ще започне от начало на първото заглавие.

контрол на възпроизвеждането (PBC)

Контрола на възпроизвеждането ви позволява 
да пускате интерактивно видео дискове, 
следвайки менюто на екрана.
Натиснете DICS MENU, за да го включите или 
изключите.

Пускане на диск с PBC функция
Ако е изключен, системата ще започне 
възпроизвеждането автоматично.
Ако е включен, ще се появи PBC меню (ако е 
достъпно) на екрана на телевизора за избиране. 
Използвайте цифровите бутони (0-9), за да 
въведете избора си.

Бележка:
Тази функциия не е възможна при DVD/CD/MP3/
DivX дискове.

Продължаване на 
възпроизвеждането

По време на възпроизвеждането натиснете 
x веднъж, за да спрете възпроизвеждането в 
режим за продължаване, и след това натиснете 
u, за да продължи там откъдето е било 
спряно.
За да отмените режима на продължаване
В спряно положение, натиснете x отново, за 
да спрете окончателно възпроизвеждането. 
Или отворете отделението за дисковете или 
превключете системата в стендбай режим.
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Избиране и търсене

Избор на различна песен/глава

за DVD/VCD/CD/MP3:
По време на възпроизвеждането, натиснете 
веднъж `b/B`, за да изберете предищната или 
следващата песен/глава.
ИЛИ,
Използвайте цифровите бутони (0-9) на 
дистанционото, за да въведете директно номера 
на песента.
След като изберете, възпроизвеждането ще 
започне автоматично от началото на избраната 
песен.

Полезни съвети:
Някой VCD дискове имат само една песен, 
така, че въвеждането на номер или избора на 
песен, ще бъдет игнорирани.
Ако плеъра е пуснат на повторение на глава 
(песен), при натискане на този бутон ще се 
пусне същата глава (песен) от началото.
 
Бързо превъртане напред/назад

за DVD/VCD/DivX/WMA/MP3:
По вмере на възпроизвеждане, натиснете 
m/M
 неколкократно, за да изберете скороста за бързо 
търсене напред (FF) или назад (FR).
За да продължи нормалното възпроизвеждане, 
натиснете u. Или, натиснете m/M
 неколкократно докато ‘u’ се появи на екрана.

Полезни съвети:
Бързото търсене напред/назад е възможно 
само в рамките на една песен.

Бавно превъртане напред/назад

за DVD/VCD:
По вмере на възпроизвеждане, натиснете p/q 
неколкократно, за да изберете скороста за бързо 
търсене напред (SF) или назад (SR).
За да продължи нормалното възпроизвеждане, 
натиснете  u .  Или,  натиснете  p /q 
неколкократно докато ‘u’ се появи на екрана.

Полезни съвети:
За VCD, това превъртане не е достъпно.

Различни режими на 
възпроизвеждане: REPEAT, 
SHUFFLE и REPEAT A-B

REPEAT(повтаряне)

за DVD/VCD/CD/MP3
По време на възпроизвеждане, натиснете MODE 
на системата неколкократно, за да изберете 
желания режим на повтаряне.
За VCD с PBC функция, трябва да е изключена.
за DVD
 CHAPTER REPEAT:повтаря пуснатата в 

момента глава
 TITLE REPEAT: повтаря пуснатото в момента 

заглавие
 REPEAT ALL: повтаря цялото съдържание 

неколкократно
 SHUFFLE: разбъркано пускане
 REPEAT OFF: изключва режима за 

повтаряне
за VCD/SVCD/CD
 REPEAT TRACK: повторяне на пуснатата в 

момента песен
 REPEAT ALL: повтаря всички песни 

неколкократно
 SHUFFLE: разбъркано пускане
 REPEAT OFF: изключва режима за 

повтаряне
за MP3/WMA/JPEG/DivX
 REPEAT ONE: повторяне на пуснатата в 

момента песен
 REPEAT FOLDER: повтаря неколкократно 

всички песни в папката
 SHUFFLE: разбъркано пускане
 REPEAT OFF: изключва режима за 

повтаряне
 З а  д а  в ъ з с т а н о в и т е  н о р м а л н о т о 

възпроизвеждане, натиснете MODE 
неколкократно докато се появи ‘REPEAT 
OFF’.

в разбъркан режим на възпроизжвеждане
Натиснете бутона B`, за да изберете друга 
песен.
Натиснете бутона x, за да спрете разбърканото 
възпроизвеждане.
за да отмените разбъркания режим на 
възпроизвеждане:
Натиснете MODE неколкократно, за да изберете 
изключване на повтарянето, за да го отмените.

Бележки:
В останалите режими, този бутон не 
функционира.
Когато отделението за дискове е отворено, 
функцията за повтаряне се отменя 
автоматично.
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REPEAT A-B

Можете да пускате определена част от глава/
песен неколкократно.
1.  Натиснете A-B в момента, в който искате да 

започне.
2.  Натиснете A-B в момента, в който искате да 

спре.
-  Частта  ще започне да се  повтаря 

непрекъснато.
3.  З а  д а  п р о д ъ л ж и  н о р м а л н о т о 

възпроизвеждане, натиснете A-B отново.

Бележка:
Функцията А-В може да се използва само в 
рамките на една глава или песен.
 

Програмиране на любимите 
ви песни/глави

Можете да пускате съдържанието на диска в 
ред, който вие искате.

за DVD/VCD/SVCD/CD/CDG
1. Натиснете PROG на дистанционото.
-  Ще се появи менюто за съставяне на 

програма.

 
2. Използвайте цифровите бутони (0-9), за да 

въведете номера на песента/главата в реда, 
който вие искате. (трябва да въведете и 
двете цифри, например, 06).

- Ако искате да програмирате от 10 песни, 
изберете {NEXT} на екрана и натиснете ОК 
(или натиснете B` на дистанционото), за 
да преминете към следващата страница за 
създаване на програма.

- За да махнете песен/глава от списъка, 
изберете главата/песента и натиснете ОК.

3. Изберете  {START} ,  за  да  започне 
програмата.

4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
x веднъж.

5. За да излезете от режима за програмиране, 
натиснете x два пъти.

за МP3/WMA/JPEG
1. Натиснете p/q , за да изберете песен/

картинка от менюто на диска. След това 
натиснете PROG, за да добавите песента/
картинката към плейлиста.

- На менюто на диска ще се появи ‘Add to 
Playlist’.

2. Натиснете DISC MENU три пъти
- Ще се появи менюто на плейлиста.
3. Натиснете p/q , за да изберете песен/

картинка от менюто на диска. След това 
натиснете PROG, за да добавите песента/
картинката към плейлиста.

4.  Натиснете p/q , за да изберете песен/
картинка и натиснете ОК, за да започне 
възпроизвеждането.

- Можете да изберете песен/картинка и 
натиснете PROG, за да я махнете от 
плейлиста.

5. Н а т и с н е т е  S T O P ,  з а  д а  с п р е т е 
възпроизвеждането на програмата.

6.  Натиснете DISC MENU, за да се върнете към 
менюто на диска.

Бележки:
- До 20 песни могат да бъдат запаметени за 
DVD/VCD/SVCD/CD/CDG.
- До 100 песни могат да бъдат запаметени за 
MP3/WMA/JPEG.

Показване на информация

В режим за дискове, натиснете DISPLAY/OSD 
неколкократно, за да изберете следната 
информация, която да се покаже на дисплея.

 

1�



Преминаване към друго 
заглавие/глава

Някой дискове могат да съдържат повече от едно 
заглавие или глава. Ако диска има записано меню 
на заглавието или главата, можете да започнете 
възпроизвеждането от избрания предмет.

1. Натиснете DISPLAY/OSD на дистанционото, 
за да се появи съобщението на главата или 
заглавието.

2.  Използвайте p/q, за да изберете предмет 
и натиснете ОК.

3.  Използвайте цифровите бутони (0-9), за да 
изберете номер на заглавието/главата.

4.  Натиснете DISPLAY/OSD, за да излезете от 
информационото меню на диска.

Бележка:
Избора на заглавие или глава може да не е 
достъпно на определени дискове.

Гледане от различен ъгъл

Ако пуснатия DVD диск е записан под различни 
ъгли на камерата, тази функция ви позволява да 
гледате картината от различни ъгли. Избора на 
ъгъл се определя от формата на диска.
1. Натиснете DISPLAY/OSD на дистанционото, 

за да се появи съобщението на главата или 
заглавието.

2.  Използвайте p/q, за да изберете ‘Angle’ и 
натиснете ОК.

3.  Използвайте цифровите бутони (0-9), за да 
изберете желания ъгъл.

Увеличение

Увеличението ви позволява да уголемите 
изображение по време на възпроизвеждането.

за DVD/VCD
Натиснете ZOOM неколкократно, за да променяте 
увеличението.
ZOOM X2 > ZOOM X3 > ZOOM X4> ZOOM X1/2> 
ZOOM X1/3 > ZOOM X1/4 > ZOOM  OFF
за JPEG
Натиснете ZOOM неколкократно, за да променяте 
увеличението.
ZOOM X 100% > ZOOM X 125% > ZOOM X 150% 
> ZOOM X 200% > ZOOM X 75% > ZOOM X 50% 
> ZOOM OFF
За да панорамирате през увеличеното изображение, 
натиснете бутоните m/M/p/q.
Натиснете ZOOM неколкократно, за да излезете 
от режима ZOOM.

Звук

за DVD
Натиснете  AUDIO  на  дистанционото 
неколкокатно, за да изберете желания език за 
звука.
Функцията зависи от пуснатия диск.

за VCD
Натиснете AUDIO неколкократно, за да изберете 
аудио канал за изходния звук показан на екрана 
на телевизора.
STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT или MIX 
MONO

Субтитри

Натиснете SUBTITLE на дистанционото 
неколкократно, за да изберете език за 
субтитрите.
Функцията зависи от пуснатия диск.

Пускане на дискове с MP3/
картинки (Kodak, JPEG)

ваЖнО!
Трябва да включите телевизора и да 
нагласите на правилния канал, за приемане 
на видео.

Дискове с MP3/JPEG картинки

1. Заредете диск с MP3/JPEG картинки.
-  Времето за прочитане на диска може да 

отнеме до 30 секунди поради сложността 
на конфигурацията на директорията/
файловете.

-  Менюто на диска се появява на екрана.
2.  Изберете песен от менюто и натиснете ОК, 

за да започне възпроизвеждането.
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3.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
p/q или използвайте цифровите бутони 
(0-9), за да изберете желаната картинка от 
менюто на диска и натиснете ОК.

-  Ако менюто на диска съдържа различни 
папки, използвайте p/q, за да изберете 
желаната папка и натиснете ОК, за да 
отворите папката.

4.  Натиснете ̀ b/B`, за да изберете предишната/
следващата песен.

5.  За да спрете възпроизвеждането, натиснете 
DISC MENU последвано от STOP.

ако MP3 менюто е изключено
Докато е в режим на възпроизвеждане, натиснете 
`b/B`, за да изберете предишната/ следващата 
песен.

Бележка:
Не можете да търсите албум докато менюто 
е изключено.

6.  По време на възпроизвеждането на диска 
с JPEG и Kodak картинки, натиснете PROG 
неколкократно, за да изберете сканиращ 
ефект. Има 12 различни сканиращи ефекта. 
Избрания ефект ще се появи на екрана на 
телевизора.

Пускане на MP3 музика 
и JPEG картинки 
едновременно

Можете да създадете музикална презентация 
ако диска съдържа МP3 и JPEG файлове.
1. Поставете MP3/WMA диск, който съдържа 

музика и картинки.
2.  Изберете песен от менюто и натиснете ОК, 

за да започне възпроизвеждането.
3.  По време на възпроизвеждането на музиката, 

натиснете бутоните p/q, за да изберете 
желаната картинка от менюто на диска и 
натиснете ОК.

-  Файловете с  картинките ще бъдат 
възпроизведени до края на папката.

-  Музиката продължава да свири и се повтаря 
когато стигне до края на избрания албум, 
плейлист или песен.

4.  З а  д а  с п р е т е  е д н о в р е м е н о т о 
възпроизвеждане, натиснете DISC MENU 
последвано от STOP.

Kodak диск с картинки

1. Заредете Kodak диск с картинки.
-  Времето за прочитане на диска може да 

отнеме до 30 секунди поради сложността 
на конфигурацията на директорията/
файловете.

2.  По време на възпроизвеждането, натиснете 
x.

 
-  12 картинки с умален размер ще се появят 

на екрана на телевизора.
3.  Натиснете ̀ b/B`, за да видите следващата/

предишната страница (ако е достъпна).
4.  Натиснете m/M/p/q, за да местите 

в менюто и натиснете ОК, за да изберете 
желаната картинка, която искате да 
пуснете.

5.  Натиснете PROG, за да изберете режим на 
презентация.

По време на възпроизвеждането, можете:
- Натиснете `b или B`, за да изберете друго 

заглавие/картинка от настоящата папка.
-  Натиснете m/M/p/q на дистанционото, 

за да въртите или обръщате картинка.
-  Натиснете ZOOM неколкократно, за да 

увеличите или намалите картинката.
-  Натиснете u, за да спрете в пауза/

продължите възпроизвеждането.

Бележки:
Поради природата на записа на MP3 музката 
(DAM), може да се възпроизвежда само 
цифрова аудио музика.
Нормално е да се получава внезапно 
‘прескачане’, докато слушате вашите MP3 
дискове.
При дискове записани с много сесии с различни 
формати, ще бъде възпроизведена само 
първата сесия.
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Пускане на DivX диск

Тази система поддържа възпроизвеждане на 
DivX филми, които можете да запишете от вашия 
компютър на дискове. Погледнете {Функции на 
DVD менюто} – DivX(R)VOD Code за повече 
информация.
1. Поставете DivX диск.
2.  Използвайте бутоните m/M/p/q, за 

да стигнете до заглавието, което искате да 
пуснете.

3. Н а т и с н е т е  О К ,  з а  д а  з а п о ч н е 
възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането:
- Ако DivX диска има многоезични субтитри, 

можете да натиснете SUBTITLE на 
дистанционото, за да смените езика на 
субтитрите.

- Ако DivX диска има различни аудио 
езици, можете да натиснете AUDIO на 
дистанционото, за да смените източника на 
звук.

- Н а т и с н е т е  б у т о н и т е  m / M  н а 
дистанционото, за да превъртите напред 
или назад.

- Натиснете DISPLAY/OSD неколкократно, 
докато се появи меню за търсене по време, 
въведете времето, от където искате да 
започне възпроизвеждането.

- Възпроизвеждането  преминава  на 
въведеното време.

Полезни съвети:
Поддържат се файлове със субтитри със 
следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), 
но не се появяват в менюто.
Името на файла на субтитрите трябва да 
е със същото име като това на файла на 
филма.
Субтитрите могат да се показват само ако 
са със средна дължина 45 символа.
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фУнкцИИ на DVD МенюТО

Употреба на менюто 
(персонални настройки на 
потребителя)

Тези настройки се извършват посредством 
т е л е в и з о р а ,  к а т о  в и  п о з в о л я в а  д а 
персонализирате вашата DVD система, за да 
отговаря на вашите нужди.

 
1. В режим за дискове, натиснете SYSTEM 

MENU.
-  Менюто ще се появи на екрана на 

телевизора.

 
2.  Натиснете m/M/p/q на дистанционото, 

за да местите в менюто.
3.  Натиснете  ОК ,  за  да  потвърдите 

настройките.
за да излезете от менюто
Натиснете SYSTEM MENU.

Бележка:
Някой от функциите от системното меню са 
описани в Подготвителни дейности.

настройване на телевизиония екран

Нагласете съотношението на DVD пелъра 
според телевизора, който сте свързали.

�:3 (panscan):
 Ако имате стандартен телевизор и искате 

двете страни на картината да бъдат изрязани 
или форматирани, за да паснат на екрана на 
телевизора.

 
�:3 (‘пощенски плик’):
 Ако имате стандартен телевизор. В този 

случай, на екрана ще се покаже разширена 
картина с черни ленти отгоре и отдолу.

 
1�:9:
 Ако имате широкоекранен телевизор.

 

скрийн сейвър

Тази функция се използва за включване или 
изключване на скрийн сейвъра.

ON:
 В спряно положение или при отворено 

отделение за дискове, ако не се извършват 
никакви действия за около 5 минути, скрийн 
сейвъра ще се включи.

OFF:
 Скрийн сейвъра е изключен.
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затъмняване на дисплея

Изберете яркостта на дисплея на системата.
100%:
 Пълна яркост.
70%:
 Средна яркост.
�0%:
 Затъмнен дисплей. Това изключва всички 

светлинни индикатори и икони на предния 
панел на системата.

DivX(R)VOD код

Philips ви е осигурил DivX(R)VOD регистрационен 
код, който ви позволява да наемате или 
закупувате филми от DivX(R)VODE услугата на 
www.divx.com/vod. Всички свалени от там филми 
могат да се пускат само на тази система.
Натиснете M, за да видите регистрациония код 
и натиснете ОК, за да излезете.

DivX субтитри

Изберете шрифта, който поддържа записаните 
DivX субтитри.
Standard:
 показва стандартен списък с шрифтове на 

романски езици на системата.
Central Europe:
 показва централно европейски шрифтове.
Cyrillic:
 показва кирилизиран шрифт.

смяна на паролата

Можете да промените шест цифрената парола 
използвана като Password.

 
1. В режим за дискове, натиснете SYSTEM 

MENU.
2.  Натиснете m/M/p/q на дистанционото, 

за да местите в менюто.

�1

-  Преминете на Preference page и натиснете 
q.

-  Преминете на ‘Password’ и натиснете M.
-  Преминете на ‘Change’ и натиснете ОК.

 
3.  Използвайте цифровите бутони (0-9), за 

да въведете настоящата шест цифрена 
парола.

-  Паролата по подразбиране в 000000.
4.  Преминете на ‘Password’ и въведете новата 

парола. След това я въведете още веднъж, 
за да потвърдите.

 
5.  Натиснете SYSTEM MENU още веднъж, за 

да излезете от менюто.



Ограничаване на възпроизвеждането
чрез настройване на възрастов контрол

Някой DVD-та имат зададен възрастов контрол 
за цели дискове или определени сцени от 
диска. Тази функция ви позволява да нагласите 
ограничително ниво на възпроизвеждането. 
Нивата са от 1 до 8 и са специфични за всяка 
държава. Можете да забраните пускането на 
определени дискове, които не са подходящи 
за вашите деца, или определени дискове да се 
пускат със алтернативни сцени.

 
1. В режим за дискове, натиснете SYSTEM 

MENU.
2.  Натиснете m/M/p/q на дистанционото, 

за да местите в менюто.
-  Преминете на Preference page и натиснете q.
-  Преминете на ‘Parental’ и натиснете M.

 
3.  Натиснете p/q, за да изберете ниво от 1 до 

8 и натиснете ОК.
-  Дискове, които имат зададено ниво, по-високо 

от избраното от вас, няма да могат да се 
пускат докато не въведете шест цифрената 
парола или изберете по-високо ниво.

4.  Използвайте цифровите бутони (0-9), за да 
въведете шест цифрената парола.

 
5.  Натиснете SYSTEM MENU още веднъж, за 

да излезете от менюто.
Обяснения за възрастовия контрол
8  ADULT – само за възрастни; за гледане само 

от възрастни поради наличието на сексуални 
сцени, насилие или груб език.

7  NC 17 – неподходящо за деца под 17 години; 
не се препоръчва за деца под 17 години.

5-6 PG-R – Родителски контрол – Ограничение; 
препоръчва се родителски контрол при 
гледане на деца под 17 години, като могат 
да гледат само при надзора на родител.

4  PG 13 – съдържанието не е подходящо за 
деца под 13 години.

3  PG – препоръчителен родителски контрол.
2  G – за широката публика; препоръчва се като 

подходящ за зрители от всички възрасти.
1  KID SAFE – съдържание за деца; препоръчва 

се изключително за деца и зрители от всички 
възрасти.

OSD LANG (език на менюто)
За настройване на езика на екрана. Езика по 
подразбиране е английски.
Default (по подразбиране)
Ако изберете RESET, всички предмети от менюто 
за настройките, ще се върнат към фабричните 
настройки, с изключение на възрастовия контрол 
и паролата.
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раДИО

Настройване на радио 
станциите

1. Натиснете неколкократно SOURCE (или 
TUNER на дистанционото).

2.  Натиснете и задръжте TUNING m/M, за 
да започне настройването.

-  Индикатора за честотата започва да се 
сменя докато не се открие радио станция с 
достатъчна сила на сигнала.

3.  Повторете стъпка 2 ако е необходимо, за да 
намерите желаната от вас станция.

4.  За финна настройка на станции със 
слаб сигнал, натиснете веднъж m/
M и неколкократно докато не откриете 
оптималното приемане.

Запаметяване на радио 
станциите
Можете да запаметите до 40 FM радио станции, 
независимо от приемането.

ръчно запаметяване

1.  Изберете честотата на желаната радио 
станция (вижте „Настройване на радио 
станциите”)

2.  Натиснете PROG.
3.  Натиснете бутоните `b/B`, за да изберете 

номера, под който ще запаметите станцията.
4.  Натиснете PROG, за да я запаметите.

автоматично запаметяване

Фунцията за автоматично запаметяване 
съхранява всички намерени радио станции, като 
започва от номер 1. Всички ръчно запаметени 
преди това радио станции ще бъдат изтрити.
-  В радио режим натиснете и задръжте PROG, 

докато на дисплея не се появи надпис 
“START…”.

-  Всички радио станции, които са били 
запаметени преди това, ще бъдат изтрити.

Слушане на запаметени 
радио станции

-  В радио режим натиснете `b/B`, за да 
изберете желаната запаметена радио 
станция.

-  Ще бъдат показани номера, честотата и типа 
на радиовълните на станцията.

Изтриване на запаметени 
радио станции

1.  В радио режим натиснете `b/B`, за да 
изберете запаметена радио станция.

2.  Натиснете и задръжте x, докато на дисплея 
не се появи надпис “DELETED”.

-  Ще продължите да слушате същата радио 
станция, но тя вече ще е изтрита от списъка 
със запаметените.

-  Останалите запаметени радио станции няма 
да бъдат променени.
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ЧасОвнИк/ТайМер

Показване на часовника
Часовникът (ако е настроен) ще бъде показван 
в режима стендбай.
З а  д а  в и д и т е  ч а с о в н и к а  в ъ в  в с е к и 
режим (например DISK или TUNER) или 
енергоспестяващия стендбай режим.
Натиснете веднъж CLOCK на дистанционото.
- Часовника се показва за няколко секунди.
- Ако часовника не е нагласен, за няколко 

секунди се показва ‘--,--’

Настройване на часовника

1. В стендбай режим или който е да режим, натиснете 
и задръжте CLOCK на дистанционото.

-  Цифрите на часовника започват да мигат на 
дисплея.

-  Ако часовника не е настроен, мига ‘--,--’.
2.  Натиснете `b/B` на системата неколкократно, 

за да нагласите часовете.
3.  Натиснете m/M на системата неколкократно, 

за да нагласите минутите.
4.  Натиснете и задръжте MODE на предния панел 

за повече от 5 секунди, за да сменяте между 12 
и 24 часов режим.

5.  Натиснете CLOCK още веднъж, за да запаметите 
настройките.

-  Часовника започва да работи.

Бележки:
Настройките за часовника ще бъдат изтрити, 
когато системата бъде изключена от 
захранването.
Системата излиза от режим за нагласяне 
на часовника ако не се натисне бутон в 
продължение на 25 секунди.
За да излезете от настройките без 
да ги запаметите, натиснете STOP на 
системата.

Настройвана на будилника
Системата може да се включи в режим за 
диск или радио автоматично в предварително 
зададено време, служещо като будилник, за да 
ви събуди.

ваЖнО!
Преди да нагласите таймера се уверете, че 
часовника е нагласен правилно.
За да нагласите нов таймер, трябва да 
изключите предишния таймер.

1. В стендбай режим натиснете и задръжте 
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SLEEP/TIMER на дистанционото за повече 
от 5 секунди, за да влезете в режим, за 
нагласяне на таймера.

-  Източника и цифрите на таймера ще се 
появят на дисплея.

-  ‘NO TIMER’ ще се появи за кратко, ако няма 
нагласен будилник.

2.  Натиснете DISC или TUNER, за да изберете 
желания източник.

-  Преди да нагласите таймера се уверете, че 
източника на музика е подготвен.

 DISC – заредете диск.
 TUNER – нагласете на радио станция.
3. Натиснете `b/B` неколкократно, за да 

нагласите часовете.
4.  Натиснете m/M неколкократно, за да 

нагласите минутите.
5.  Натиснете SLEEP/TIMER, за да запаметите 

будилника.
 В избраното време, ще се включи избрания 

източник.
за да изключите таймера
 В стендбай режим, натиснете и задръжте 

SLEEP/TIMER докато на дисплея не се появи 
‘TIMER OFF’.

Бележки:
Системата излиза от режим за нагласяне 
на таймера ако не се натисне бутон в 
продължение на 25 секунди.
На дисплея се появява , ако е активиран, и 
изчезва ако бъде изключен.

Нагласяне на таймера за 
самоизключване
Таймера за самоизключване позволява на 
системата, да се изключи сама след определен 
период от време.
1. Натиснете SLEEP/TIMER на дистанционото 

неколкократно, за да изберете период от 
време.

-  Възможните избори са (времето е в 
минути):

 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 – OFF
2. Натиснете SLEEP/TIMER, за да изберете 

желаното време.

за да изключите таймера за самоизключване
 Натиснете SLEEP/TIMER неколкократно 

докато не се появи ‘OFF’ на дисплея, или 
натиснете бутона STANDBY ON*



сПецИфИкацИИ

Усилвател
Изходна мощност    
 Лява/дясна тонколона          25 W / канален RMS
 Суббуфер                 500 W RMS
Канал на говорителите
Честотен отговор           180 Hz – 18 kHz, +- 3 dB
Съотношение сигнал/шум   > 60 dBA
Входна чувствителност 
AUX1     800 mV
AUX2 или телевизор   1000 mV

радио
Обхват     87.5 - 108 MHz
Съотношение сигнал - шум   > 50 dBA

DVD плеър
Вид на лазера    Семикондукторен
Диаметър на диска    12 см / 8 см
Видео декодиране    MPEG-2/MPEG-1
Видео DAC    12 Bits
Сигнал на системата   PAL / NTSC
Формат на картината   4:3 / 16:9
Видео S/N (сигнал/шум)   56 dB (минимум)
Съставен видео изход   1.0 Vp-p, 75 ома
S-Video изход    Y - 700 Vp-p, 75 ома
       C - 300 Vp-p, 75 ома
Аудио DAC    24 Bits / 96 kHz

Основна част
Захранване    220 - 240 V / 50 Hz
Консумация на енергия
Работен режим    30 W
Стендбай режим Eco Power   < 1 W
Размери (ш х в х д)   218 х 90 х 222 (мм)
Тегло     1.24 кг
Размери на опаковката (ш х в х д)  550 х 314 х 330 (мм)
Нето тегло    9.7 кг

Тонколони
1-лентова басова отразяваща система
Импеданс на тонколоните   8 ома
Драйвери    3’’ с пълен обхват
Честотен отговор    80 Hz – 20 kHz 
Размери на опаковката (ш х в х д)  125 х 250 х 232 (мм)
Тегло     2.4 кг/ лява тонколона
       1.76 кг/ дясна тонколона
суббуфер
Импеданс на тонколоните   6 ома
Драйвери    5.25’’ суббуфер
Честотен отговор    60 Hz – 1 kHz 
Размери (ш х в х д)   147 х 250 х 232 (мм)
Тегло     2.4 кг
спецификациите и външния вид подлежат на промяна без предупреждение.
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възМОЖнИ ПрОБлеМИ

внИМанИе!
При никакви обстоятелства не трябва да опитвате да поправяте системата сами, тъй 
като това може да прекрати гаранцията. Не отваряйте системата, тъй като има риск от 
токов удар.
Ако възникне повреда, първо прегледайте точките в списъка по-долу, преди да занесете 
системата на поправка. Ако не можете да разрешите проблема, следвайки тези съвети, 
обърнете се към вашия доставчик или към Philips за помощ.

Проблем Разрешение

Няма захранване Проверете дали захранващия кабел е правилно свързан.
Натиснете STANDBY ON* на системата или бутоните за избор 
на източници на дистанционото, за да я включите.

Няма картина Проверете дали телевизора е включен.
Проверете видео свръзките.
Натиснете SOURCE на DVD плеъра неколкократно, за да 
изберете ‘DVD’ или натиснете DISC на дистанционто.
Включете телевизора на правилния канал за приемане на 
видео сигнал. Този канал е обикновено близо до канал 00. 
Или, може на дистанционото да имате бутон, който включва 
допълнителен или A/V IN канал. Или, сменяйте каналите 
докато видите DVD екрана на телевизора.
Ако е включена функцията за непрекъснато търсене, но 
свързания телевизор не я поддържа или кабелите не са 
свързани подходящо, погледнете „Подготвителни работи 
– Настройване на функцията за непрекъснато търсене”, за да 
направите нужните настройки или да я изключите:
1. Изключете режима за непрекъснато търсене на 
телевизора или включете режим за кръстасано търсене.
2. Изберете ‘OFF’ от менюто PROGRESSIVE от 
системното меню, за да го изключите, след това натиснете 
SYSTEM MENU, за да изключите менюто.

Разстроена или лоша картина Понякога може да се появят малко смущения по картината. 
Това не е повреда.
Почистете диска.

Напълно разстроена картина 
или черно/бяла картина

Телевизора има стандартна цветна система. Ако цветните 
системи на диска или DVD-то са различни, картината може 
да разстроена или безцветна.

Съотношението на екрана не 
може да бъде променено дори 
когато сте нагласили формата 
на телевизора

Съотношението е фиксирано при DVD дисковете.
Взависимост от телевизора, може да не можете да промените 
съотношението.

Няма звук или е разстроен Нагласете звука.
Проверете дали тонколоните са правилно свързани.
Сменете кабелите на тонколоните.
Системата е на пауза, забавено движение или режим за бързо 
превъртане напред/назад, натиснете * (или * на дистанционото), 
за да продължи нормалното възпроизвеждане.
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D V D  пл е ъ р а  н е  з а по ч в а 
възпроизеждането

Поставете диск, който може да се разчете със записана 
страна надолу.
Проверете тип на диска, цветната система и редионалните 
кодове. Проверете дали диска не е надрскан.
Натиснете SYSTEM MENU, за да изключите екрана с 
менюто.
Отменете възрастовия контрол или променете нивото на 
контрола.
Образувал се е конденз в системата. Махнете диска и оставете 
системата включена за около час.

Системата не отговаря при 
натискането на бутони

Изключете захранващия кабел от контакта и го включете 
отново.

Не могат да се включат някой 
функции, като субтитри и 
многоезичен звук.

Няма записан многоезичен звук или субтитри на DVD-то.
Смяната на езика на звука или субтитрите не е позволена 
на DVD-to.
Функциите може да не са достъпни на диска.

Радио приемането е слабо Ако сигнала е прекалено слаб, нагласете антената или 
свържете външна антена за по-добро приемане.
Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор 
или видео.

Таймера не работи Нагласете правилно часовника.

Настройките на часовника/
таймера са изтрити

Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е 
бил изключен. Рестартирайте часовника/таймера.

Дистанционото управление не 
работи

Изберете правилния източник преди да натиснете някой 
функционален бутон.
Насочете дистанционото към сензора на системата.
Намалете разстоянието до плеъра.
Премахнете всякакви възможни препятствия.
Сменете батерията с нова.
Проверете дали батерията е поставена правилно.

Смущения на звука Поставете системата възможно по-далеч от всякакво 
електрическо оборудване (като тонколони, телевизор), което 
може да причини смущения.

Нисък басов отговор Проверете дали всички тонколони са с правилен поляритет.

Невъзможност за избор на 
непрекъснато търсене

Проверете дали изходния видео сигнал е превключен на 
‘Ypbpr’.
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