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Инструкция за безопасност

Предупреждение
ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР ИИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР,
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ТОЗИ СИМВОЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НАЛИЧИЕТО НА
НЕИЗОЛИРАНО ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ ВЪТРЕ В УРЕДА, КОЕТО Е ОТ ДОСТАТЪЧНА ВЕЛИЧИНА ЗА ДА
СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР ЗА ХОРАТА.

ТОЗИ СИМВОЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ВАЖНИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА И ПОДДРЪЖКА В ЛИТЕРАТУРАТА КЪМ УРЕДА.

Начини за предаване на старо електрическо и
електронно оборудване

(приложими в Европейския съюз и други европейски
държави със системи за разделено събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката сочи, че продуктът не може да се третира като битов

отпадък. Вместо това, той трябва да се предава на подходящ пункт за рециклиране на екелтрическо и електронно
оборудване. С правилното предаване на продукта като вече ненужен отпадък вие ще помогнете за предотвратяване на
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе могат да бъдат причинени от
неправилното третиране на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазване на природните
ресурси. За повече информация относно рециклирането на продукта, моля свържете се с локалния офис във вашия
град, със службата за третиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
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Важни инструкции за безпасност

Това устройство е проектирано и произведено в съответствие с международните стандарти за безопасност, но както
всеки електрически уред, трябва да се отнасяте с него внимателно, за да осигурите най>добри резултати при ползване
и гарантирате безопасността си. Затова, за вашата собствена безопасност, моля внимателно прочетете точките по>
долу. Те са от общ характер, предназначени да ви помогнат с всички ваши електронни уреди, като някои от точките
може да не са приложими към някои от закупените стоки.

• Прочетете инструкциите.
• Запазете инструкциите.
• Обърнете внимание на всички предупреждения.
• Следвайте всички инструкции.
• Не използвайте апарата близо до вода
• Избърсвайте/почиствайте само със сухо парче плат.
• Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
• Не поставяйте уреда близо до източници на топлина като радиатори, печки и други.
• Този телевисор не е напълно откачен от захранващата мрежа, минимален ток се консумира даже когато бутонът

за захранване е изключен.
• Не поставяйте горещи предмети или източници на гол пламък като запалени свещи върху или близо до телевизора.

Високата температура може да стопи пластмасата и да доведе до пожар.
• Не поставяйте върху телевизора предмети или съдове, от които може да се разлее течности, нито поставяйте

малки предмети в телевизора.
• Пазете кабела за захранване от повреда, особено при контактите и мястото където влиза в уреда.
• Използвайте само аксесоари/допълнения специфицирани от производителя.
• Използвайте само с количка, стойка или маса специфицирана от производителя или продавана с уреда. При

използване на количка, внимателно придвижвайте уреда, за да избегнете прекатурването му.
• Откачете от захранващата мрежа уреда по време на гръмотевични бури или когато не го използвате продължителни

периоди от време.
• Всяко обслужване поверете на квалифициран персонал. Обслужване се изисква, когато устройството е по някакъв

начин повредено, като повреда в захранващия кабел или контакт, разлята течност или попаднали предмети в
апарата, излагане на влага или дъжд, изпускане на пода или когато не работи нормално.

• Уредът не трябва да бъде излаган на поливане с течности, върху него не трябва да бъдат поставяни съдове с
течност, напр. вази и др.

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от избухване, ако батерията не е поставена
правилно. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.



4 PRESTIGIO P370DVD-X

BG

Съдержание

Инструкция за безопасност ................. 2
Предупреждение ......................................... 2

Важни инструкции за безпасност ......... 3

Преглед ........................................... 6
Изглед отпред ............................................. 6
Изводи на задния панел ............................... 6

Дистанционно управление .................. 7
Свързване на вашия телевизор ............. 8

Свързване на антената или кабела без
Декодер. ..................................................... 8
Свързване на Scart извода ............................ 8
Свързване на Дигитална аудио система (зависи
от модела) .................................................. 8
Свързване на Video или S>Video/Audio
изводите ..................................................... 9
Свързване на външен ТВ .............................. 9
Свързване на DTV приемник ......................... 9
Свързване на DVI извод (само DVI>D) .......... 10

Проверете преди употреба ................ 10

ТВ функции .................................... 11
Гледане на ТВ ................................. 11

Включване и изключване на ТВ .................. 11
Избиране на език на менюто ..................... 11
Разглеждане информация за статуса ........... 11
Настройка силата на звука .......................... 11
Спиране на звука ....................................... 11
Гледане на Video, DVD или КОМПОНЕНТЕН
сигнал. ...................................................... 11

Автоматично запомняне на каналите ... 12
Ръчно запаметяване на каналите ......... 12
Име на канала ................................. 12
Активиране на заключването за деца

(Child Lock) ............................. 13
Редактиране на програмите ............... 13

Изтриване на програма .............................. 13
Копиране на програма ............................... 13
Преместване на програма .......................... 14
Пропускане номер на програма .................. 14

Смяна на каналите ........................... 14
Когато качеството на картината с слабо

или нестабилно ........................ 14
Избиране Статус на картината ............ 15
Настройки на картината .................... 15
Избиране на звуков режим ................ 16
Настройка на Баланса (BALANCE) ....... 16
Настройка на силата на звука в

слушалките .............................. 16

Настройка на еквалайзера (EQUALIZER) 17
Избор на саундтрак .......................... 17
Смяна на Размера на екрана .............. 18
“Замръзване” на картината ................ 18
Гледане на Картина�в�Картината (Picture�

in�Picture) ............................... 19
Смяна на източника в PIP прозореца ... 19
Смяна на канала в PIP прозореца ....... 20
Смяна на позицията на PIP прозореца . 20
Избор на Звук в режим PIP екран ....... 20
Размяна на Главния екран и PIP

прозореца ............................... 21
Избор на изход за слушалки в PIP режим.

21
Настройка на часовника .................... 21
Настройка на таймера за вкл./изкл. (On/

Off Timer) ................................. 21
Избиране на ON Timer канал/настройка на

ON Timer звук ........................... 22
Настройка на таймера за изключване

(Sleep Timer) ............................ 22
Функция Мелодия (MELODY) ............. 23
Смяна на Парола ............................. 23

TTX Функция ................................... 24
Tелетекст ........................................ 24
Показване на Телетекст информацията 24
Избор на страница по номер. ............ 25

Използване на различни опции за дисплея: 25
Използване на FLOF за избор на страница

25
Съхраняване на Телетекст страници ..... 25
PC функция .................................... 26
Свързване към РС ............................ 26

Процедури за свързване ............................. 26
Настройка на РС .............................. 26

Настройка на хоризонталната позиция ........ 26
Настройка на Вертикалната позиция ........... 27
Инициализиращи настройки (RESET) ........... 27
Автоматични настройки .............................. 27

DVD Функция (Зависи от модела) ....... 28
Възпроизвеждане на DVD .................. 28
Показване статуса на възпроизвеждане 28

За възпроизвеждане на DVD ....................... 28
За възпроизвеждане на CD ......................... 28

Търсене на зададен екран/песен ......... 28
Бързо напред/назад (Fast Forward/Reverse) 28



5PRESTIGIO P370DVD-X

BG

Пропускане на Напред/Назад (Forward/
Reverse) .................................................... 29
Бавно Напред/Назад .................................. 29
Кадър по кадър (STEP(Frame>by>Frame) ) .... 29

Повтаряне на заглавие, Глава(DVD),
Песен(CD) ............................... 29

Повтаряне на възпроизвеждане .................. 29
Повтаряне на Специфичен отрязък ............. 29

Смяна на Езика на Звука/Езика на
Субтитрите ............................... 30

Смяна на езика на звука ............................. 30
Смяна на езика на субтитрите .................... 30

Смяна на размера и ъгъла на екрана ... 30
Смяна на размера на екрана ....................... 30
Гледане от различен ъгъл .......................... 30

Допълнителна функция .................... 31
Изключване на звука .................................. 31
Основни функции за управление на Диск .... 31

Програмиране на зададен ред ........... 31
Програмиране на възпроизвеждане ............ 31

Задаване на конкретно DVD заглавие или
глава ...................................... 31

Програмиране на Директно търсене  (GO TO)
за DVD ....................................................... 31
Директно търсене (GO TO) за CD ............... 32

Възпроизвеждане на MP3 дискове ..... 32
Възпроизвеждане на MP3 файл ................. 32
Повторение ............................................... 32

Възпроизвеждане на DIVX дискове
(опция) ................................... 33

Възпроизвеждане на DIVX файл ................. 33
Възпроизвеждане на Kodak Picture CD и

JPEG файлове .......................... 33

Как да пускате Kodak Picture CD и JPEG
файлове .................................................... 33
Смяна размера на екрана ........................... 34
Завъртане на изображението ..................... 34
Смяна на преходите при JPEG слайдшоу .... 34
Старт на музикално слайдшоу .................... 34
Старт на слайдшоу режим 1 ....................... 34
Старт на слайдшоу режим 2 ....................... 34
Старт на слайдшоу режим 3 ....................... 35
Спиране на слайдшоу режим ..................... 35

Използване на Менюто за Настройки
(SETUP MENU) .......................... 35

Настройка на езика .................................... 35
Настройка на картината (Video Setup) ......... 35
Настройка на говорителите (Speaker Setup) 36
Настройки на звука (Audio Setup) ................ 36
Custom Setup (потребителска настройка) ... 37

DivX функция (зависи от модела) ....... 38
DivX (опция) ................................... 38

DivX Таблица с характеристики ................... 38
VIDEO ........................................................ 38
АУДИО ....................................................... 38
Възпроизвеждане на DivX® VOD ................ 39

Използване на стойка за стена ........... 39

Отстраняване на повреди .................. 40

Спецификации ................................ 42

Appendix ........................................ 44



6 PRESTIGIO P370DVD-X

BG

Преглед

Изглед отпред

1 ГЛАВЕН КЛЮЧ
2 Датчик за дистанционното управление
3 ЗАХРАНВАНЕ: Включва и изключва телевизора.
4 Светодиод
5 СИЛА НА ЗВУКА: Повишава или намалява звука. Също се
използва за избиране на  “MOVE&ADJUST” от екранното
меню.
6 ПРОГРАМА: сменя каналите или “MOVE&ADJUST” в
екранното меню.
7 МЕНЮ: Достъп до менютата или затварянето им,
веднага.

8 ТВ/ВИДЕО: Избира външно устройство свързано с
телевизора.

<DVD> � Зависи от модела
9 PLAY/PAUSE: Възпроизвежда DVD диск или временно
спира възпроизвеждането.
10 СТОП: Спира възпроизвеждането на DVD.
11 ОТВОРИ/ЗАТВОРИ: отваря/затваря DVD.
12 ON/DISC светодиод

Изводи на задния панел

1 ИЗВОДИ ЗА РС ВХОД (ВИДЕО/АУДИО)
2 “DVI ВХОД (VIDEO/AUDIO : L/R) ИЗВОДИ : само DVI>D”
3 АНАЛОГОВИ ИЗВОДИ (ВИДЕО : Y, Pb, Pr/ АУДИО : L/R)
4 ИЗХОДИ (ВИДЕО/АУДИО)
5 ВХОДОВЕ ВИДЕО3 (ВИДЕО/АУДИО)
6 S>VIDEO ВХОД
7 ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО (в зависимост от модела)
8 SCART ИЗВОДИ (ОТДОЛУ : SCART1, ОТГОРЕ : SCART2)
9 ИЗВОД ЗА СЛУШАЛКИ: използва се за слушалки, които
могат допълнително да се закупят.
10 ВХОД ЗА ТВ АНТЕНА
За подробности по свързването вижте стр. 6~7.
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Дистанционно управление

1 POWER: Включва и изключва ТВ.
2 LINE: Избор на вход от външно устройство. (TV >> RGB >>
Video1 >> Video2 >> Video3 >> S>Video >> COMPONENT >> DVI >
> PC)
3 TV: Превключва към ТВ режим.
4 SWAP: сменя източника на видео сигнал за главния екран и
PIP прозорчето.
5 ON/OFF: включва и изключва Картина в Картината (PIP).
6 ЦИФРОВИ БУТОНИ: избират директно ТВ каналите.
7 >/—: Избира канали номер над 10. Например, за да изберете
канал 21, натиснете  “>/—”, след което натиснете “2”, “1”.
8 STILL: “Замръзва” картината на екрана.
9 M/S: Избира режима на звука.
10 P.STD: Конфигурира различни видео настройки.
11 СТРЕЛКА/ENTER: избира точка от менюто/потвърждава
промяната.
12 P.SIZE: Сменя размера на екрана.
13 DISPLAY: показва текущия канал и аудио/видео
настройките.
14 MUTE: временно спира звука.
15 TTX: превключва към режим телетекст.
16 SOURCE: избира източника на сигнал за PIP прозореца.
17 SOUND: сменя източника на звук между главния екран и PIP
прозореца.
18 VOL: Увеличава/намалява звука.
19 PRE: Придвижва към предишния канал.
20 PROG: Сменя каналите.
21 SLEEP: Избира интервал за автоматично изключване.
22 TV.MENU: Показва екранното меню.
23 S.STD: конфигурира различни аудио настройки.
24 EXIT/CANCEL: Излиза от текущата конфигурация на дисплей
на телетекста.

<DVD> � зависи от модела
25 SCAN/SLOW: За бързо и бавно възпроизвеждане.
26 TITLE: Избиране на заглавие от диска.
27 SETUP: Мачални настройки на DVD>плейъра.
28 DVD: Показва DVD.

29 OPEN/CLOSE: ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ поставката за DVD диск.
30 STOP: Спира възпроизвеждането на DVD.
31 PLAY/PAUSE: Възпроизвежда DVD или временно спира възпроизвеждането.
32 SKIP/STEP: Пропуска към следващия канал / възпроизвежда кадър по кадър.
33 MENU: Показва менюто, съдържащо се в диска.

<DVD & TTX> � Зависи от модела
34 COLOR KEY: Избира тема от Fasttext.
35 INDEX/REPEAT: Избор на програма по име/ задава и повтаря възпроизвеждане на сегмент.
36 MIX/A>B: Видео & TTX микс/ за повтаряне на заглавия от диска, глави или звук.
37 HOLD/PROGRAM: Телетекст страница / възпроизвеждане по зададен ред.
38 PRE PAGE/ANGLE: Предишна страница на телетекста/ за разглеждане на сцени от различен ъгъл.
39 L/F/AUDIO: Превключва LIST или FLOF режим./За избор на език за звука.
40 REVEAL/GOTO: Тазкриване на телетекст / за прескачане към желано място.
41 SIZE/SUBTITLE: Избор на размера на телетекста / Избор на език на субтитрите.
42 STORE/CLEAR: Съхранява телетекста в LIST режим/Изтрива съдържание на програма.
43 SUB PAGE/ZOOM: ПОД>СТРАНИЦА  на телетекста/ Увеличава екрана.
44 NEXT PAGE/SURROUND: СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА на телетекста/ За стереофоничен звуков ефект.
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Свързване на вашия телевизор

Свързване на антената или кабела без Декодер.

Свързване на Scart извода

Процедури по свързването
“SCART1 се използва за оборудване с RGB извод, като
устройства за видео>игри или плейъри на видео>дискове.
Този панел може да бъде оборудван с:
> SCART конектор
> Три RCA конектори (VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R)”

Гледане на видео с Видеокасетофон
“Включете телевизора, изберете ‘VIDEO1’ с бутона LINE
на дистанционното.”
Ако имате Видеокасетофон и желаете да копирате касета,
свържете видеокасетофона>източник към SCART1 и
записващия видеокасетофон към SCART2, така че да
можете да пренасочвате сигнала от SCART1 към SCART2.

Свързване на Дигитална аудио система (зависи от модела)

Процедури по свързването
Сържетеe DIGITAL OUT (черния) извод на гърба на вашия
телевизор към DIGITAL IN извода на декодера или  AV
усилвателя.

За да използвате цифровия изход
Включете ТВ, изберете ‘DVD’ с DVD бутона на
дистанционното.
Включете дигиталния усилвател и изберете режим на
външен вход.
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Свързване на Video или S>Video/Audio изводите

Процедури по свързването
Свържете кабела на антената към ANTENNA IN извода отзад
на вашия видеокасетофон.
“Свържете VIDEO/AUDIO ВХОД изводите на ТВ и video/audio
изход изводите на Видеокасетофона  с видео/аудио
кабели. (Свържете кабела към терминала със същия цвят)
> Можете да използвате S>Video кабел за да свържете VCR
или  DVD плейър за по>добро видео качество.
> Ако вашият VCR не поддържа стереозвук, свържете моно
аудио извода към AUDIO
INPUT (левия) извод.”

Гледане на видео с Видеокасетофон
“Включете ТВ и изберете ‘VIDEO 3’ с LINE бутона на дистанционното.
> Ако сте свързали S>Video кабел, изберете ‘S>VIDEO’.”

Свързване на външен ТВ

Процедури по свързването
Свържете АУДИО  кабелите между AUDIO OUT L и R
изводите на гърба на вашия телевизор и съответстващите
AUDIO INPUT изводи на външния телевизор.
“Свържете ВИДЕО кабела между VIDEO OUT извода на
гърба на вашия ТВ и съответния
VIDEO INPUT извод на външния телевизор.”

За гледане на външен ТВ
Включете външния ТВ и изберете ‘VIDEO’, като използвате
бутона за външен вход.
Включете вашия ТВ..

Свързване на DTV приемник

Процедури по свързването
“Конекторите COMPONENT VIDEO IN и COMPONENT
AUDIO IN cсе използват за оборудване с DVD или DTV
рисивър. (480i/60Hz,
480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz,
720p/60Hz, 1080i/50Hz,1080i/60Hz)”

За гледане на DTV
Включете ТВ, изберете ‘COMPONENT’ с LINE бутона на
дистанционното.
Включете DTV приемника.
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Свързване на DVI извод (само DVI>D)

Процедури по свързването
Свържете DVI входа на ТВ и DVI изхода на вашия DTV
приемник
Свържете DVI аудио входовете на ТВ и DVI аудио изходите
на вашия DTV приемник с аудио кабел.

Проверете преди употреба

Моля проверете следното преди да използвате телевизора.
Сързана ли е антената правилно?
Правилно ли са поставени батериите в дистанционното?
� Поставете 2 батерии AAA размер според указания поляритет.
� Дистанционното работи на разстояние до  7~10 м от телевизора, 3 м оляво или
отдясно на ТВ, и на до 30 градуса от инфрачервения датчик/приемник в
телввизора.
Конфигурирани ли саприемните канали?
Кабелите правилно ли са свързани към външните устройства?
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ТВ функции

Гледане на ТВ

Включване и изключване на ТВ
Поставете контакта на захранващия кабел в подходяща розетка.
Натиснете POWER бутона от долната страна на телевизора към “ON”(I).
“Натиснете POWER бутона на дистанционното (или на предния панел на уреда).
Можете да включите също с натискане на бутоните PROG /\ / \/.
• Когато включите захранването, появява се картина и POWER/STANDBY светодиода се изключва.
• Когато изключите захранването, екранът угасва и POWER/STANDBY диода свети червено.
• Не оставяйте телевизора в Стендбай режим за дълги периоди от време (когато отсъствате, например). Изключете
телевизора като натиснете бутона  POWER към “OFF”(O). най>добре изключете апарата от захранващата мрежа
(контакта), а също и от антената.”

Избиране на език на менюто
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете FUNCTION с бутоните /\ / \/ и натиснете бутона
>.
Изберете LANGUAGE с бутоните /\ / \/ и натиснете >.
Изберете желания език с /\ / \/.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Разглеждане информация за статуса
Натиснете бутон DISPLAY на дистанционното. Телевизорът ще покаже източника на сигнал, режима на картината, на
звука, Стерео>режима, времето за изключване, текущото време и режима Картина>в>Картината.

Настройка силата на звука
Настройте звука с VOL /\ / \/ бутона.

Спиране на звука
Натиснете бутона MUTE .  Можете да го използвате например, когато трябва да проведете телефонен разговор. За
отменяне (пускане на звука) натиснете отново MUTE .

Гледане на Video, DVD или КОМПОНЕНТЕН сигнал.
Натиснете LINE . За свързване и настройки вижте стр. 6.
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Автоматично запомняне на каналите

Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
Изберете AUTO PROGRAMMING с бутона /\ / \/ и натиснете
> .
Изберете COUNTRY с /\ / \/ и натиснете >.
Изберете вашата страна (COUNTRY) с /\ / \/ и натиснете
>. Страните се показват в следния ред.
Изберете SEARCH с бутона /\ / \/ и натиснете >.

Ръчно запаметяване на каналите

Когато съхранявате каналите ръчно, можете да избирате:
> Дали да запомняте или не всеки от каналите.
> Номера на програмата, с която да асоциирате всеки
запомнен канал.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
Изберете MANUAL PROGRAM с /\ / \/ и натиснете >.
Изберете SYSTEM с  /\ / \/ и натиснете >.
AUTO >> BG >> DK >> I >> L >> LP >> AUTO
Изберете номер на програмата (PROGRAM NO.) с /\ / \/ и натиснете >. Натиснете  /\ / \/ за да изберете желания номер
на канала.
Изберете SEARCH с /\ / \/  и натиснете >. Тунера сканира честотния обхват до откриване на първия избран канал.
Изберете STORE с бутона /\ / \/ и натиснете >. После с  /\ / \/ изберете ОК.
Повторете Стъпки 5>7 за запаметяване на всеки канал.

Име на канала

Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
“Изберете NAME с бутона /\ / \/ и натискане на  > . И
натиснете /\ / \/ /</> бутоните за да редактирате името.
/\ / \/: Избирате знаци (A~ Z, 0~9, >, +).
</>: Придвижвате се на следващата или предишната
буква/знак.”
Изберете STORE с бутоните /\ / \/ и натиснете >. Натиснете
/\ / \/ за да изберете ОК.
Натиснете EXIT/CANCEL бутона за излизане от менюто.
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Активиране на заключването за деца (Child Lock)

Тази функция ви дава възможност да предотвратите
гледането на неподходящи програми от деца, със
заглушаване на картината и звука. Заключването (Child
Lock) не може да се отключи от бутоните на предния панел.
това става само с дистанционното, затова дръжте
дистанционното далеч от децата.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
Изберете MANUAL PROGRAM с бутоните /\ / \/ и натиснете
>.
Изберете CHILD LOCK с /\ / \/ и натиснете >.
За заключване на канала, изберете LOCK с бутоните  /\ / \/.

Забележка
• Когато е активирано заключването, само с въвеждане на правилната парола
може да продължите нататък към автоматично или ръчно търсене. Всичко
предварително заключено ще се отключи.”

Редактиране на програмите

Тази функция помага да се трият, копират, преместват или прескачат запомнените програми.
Изберете канала с цифровите бутони или бутоните за смяна на каналите.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
Изберете PROGRAM EDIT с /\ / \/ и натиснете >.

Изтриване на програма
Изберете програмата, която ще триете, с бутоните /\ / \/
/</>.
Натиснете червения бутон (RED). Избраната програма се
изтрива. Всички останали програми се вдигат нагоре с
една позиция.

Копиране на програма
Изберете програмата, която искате да копирате, с
бутоните /\ / \/ /</>.
Натиснете жълтия бутон (YELLOW). Всичко останали програми се преместват надолу с една позиция.
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Преместване на програма
Изберете програмата, която желаете да преместите, с бутоните /\ / \/ /</>.
Натиснете зеления бутон (GREEN).
Преместете програмата на желаното място с бутоните /\ / \/ /</>.
Натиснете отново бутон GREEN за пускане на тази функция .

Пропускане номер на програма
изберете програмата, която желаете да пропуснете, с бутоните /\ / \/ /</>.
Натиснете синия бутон (BLUE). Пропуснатата програма се оцветява в пурпурен цвят (Magenta).
“Натиснете отново BLUE за да отпуснете функцията.
Когато номер на програма е пропуснат, това означава, че няма да можете да я изберете с бутоните /\ / \/ по време на
нормално гледане на телевизия. Ако искате да изберете пропуснатата програма, въведете директно номера й с
цифровите бутони или я изберете в менюто за Редактиране на програмите.”

Смяна на каналите

“Използвайте бутоните за канали (CHANNEL)
Натиснете бутоните PROG /\ / \/ за смяна на каналите. Ще видите всички канали, които телевизорът е запомнил.
(Телевизорът ще трябва да е запомнил поне 3 канали).”

“Използване на Цифровите бутони
> За по>бърза смяна на едноцифрените канали (0~9), натиснете  “0” преди дадената цифра.
Например: за канал 4, натиснете “0”, после “4”.
> За да изберете канал с номер над 10, натиснете първо бутон  >/—.
Пример: За канал 42, натиснете “>/—”, после “4”, после “2”.”

“Използване на предишния канал
Натиснете бутона PRE на дистанционното.
ТВ ще смени към предишните канали до последния, който сте гледали.”

Когато качеството на картината с слабо или нестабилно

Използвайте фината настройка за конкретен канал при
шумови смущения, лоши цветове или нестабилна
картина.
Изберете канал с цифровите бутони или тези за смяна на
каналите.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SETUP с /\ / \/ и натиснете > .
Изберете MANUAL PROGRAM с бутоните /\ / \/ и натиснете
>.
Изберете FINE TUNE с /\ / \/ и после натиснете >.
“Натиснете /\ / \/ за фина настройка и натиснете >.
Ако не можете да настроите фино канала, проверете дали SYSTEM настройките са коректни.”
Изберете STORE с /\ / \/ и после натиснете >. Натиснете  /\ / \/ за да изберете ОК.
Натиснете бутон EXIT/CANCEL за да излезете от менюто.
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Избиране Статус на картината

“Можете да изберете видео режим между USER,
STANDARD, DYNAMIC, или MILD според личните
предпочитания.”

БЪРЗО! Натиснете бутона
P.STD.

Когато натиснете този бутон, PICTURE STATUS се сменя
последователно в реда USER >> STANDARD >> DYNAMIC >
> MILD (потребител>>стандартна>>динамична>>мека).”
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното меню.
Изберете PICTURE с бутона /\ / \/ и после с >.
Изберете желания Статус (PICTURE STATUS) с бутона /\ / \/. Когато натиснете този бутон, Статуса ще се промени към
USER >> STANDARD >> DYNAMIC >> MILD, в този ред.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Статус на картината
• STANDARD: Изберете този статус, когато околното осветление е ярко.
• DYNAMIC: Изберете този, за да увеличите яснотата и резкоста на
изображението.
• MILD: Изберете този режи, когато околната светлина е загасена или слаба.
• USER: Изберете този режим, когато искате да сложите настройки по личните си
предпочитания.

Настройки на картината

Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете PICTURE с бутона /\ / \/ и после с >.
Изберете желания параметър с бутона /\ / \/ и натиснете
>.
“Изберете желания статус с бутона </>.
По време на настройката ще се покаже допълнителен
прозорец. Освен това, Статуса на картината ще се промени
автоматично на USER.”
Натиснете EXIT/CANCEL за да излезете от бутона.

Картина
• CONTRAST (контраст): Определя разликата в яркостта между предмета и фона.
• BRIGHTNESS (яркост): Определя яркостта на екрана.
• SHARPNESS (резкост): Определя резкостта на контурите на изображението.
• COLOR (цвят): Определя плътността на цветовете.
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Избиране на звуков режим

Можете да изберете звуков режим между USER, STAN>
DARD, MUSIC, или SPEECH според личните си
предпочитания.

БЪРЗО! Натиснете бутона
S.STD.

Когато натиснете този бутон, статуса на звука (SOUND
STATUS) се променя на USER >> STANDARD >> MUSIC >>
SPEECH (потребител>>стандарт>>музика>>говор) в този
ред.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното меню.
Изберете SOUND (Звук) с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Изберете желания статус на звука (SOUND STATUS) с бутона /\ / \/. Когато натиснете този бутон, Статуса се сменя
в реда USER >> STANDARD >> MUSIC>> SPEECH.
Натиснете бутона EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Статус на звука
• STANDARD: изберете го за нормално слушане.
• MUSIC: изберете го при слушане на музика
• SPEECH: изберете го за по�ясно слушане на говор.
• USER: този режим е за настройка според личните ви предпочитания.

Настройка на Баланса (BALANCE)

Определя съотношението на звука между левия и десен
високоговорител.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SOUND с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Изберете BALANCE с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Изберете желания статус с бутона </>. По време на
настройката се показва допълнителен прозорец, Също така
Статуса на звука автоматично се сменя с режим USER.
Натиснете бутона EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Настройка на силата на звука в слушалките

Можете да слушате звука в главната картина или в PIP със
слушалки. Можете да настройвате и силата на звука в
тях.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SOUND с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Изберете HEADPHONE VOLUME с бутона /\ / \/ и натиснете
>.
Изберете желаната сила с бутона  /\ / \/.
Дългата употреба на слушалки с много силен звук може да
доведе до загуба на слух.
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Настройка на еквалайзера (EQUALIZER)

Определя силата на звука в честотния обхват (ниски до
високи тонове).
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SOUND с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Отидете на EQUALIZER с бутона /\ / \/.
“Преместете на желаната честота с бутона  >. 120 (ниски
тонове) >> 1K(средни тонове) >>
10K(високи тонове).”
Изберете желания статус с бутона /\ / \/. Когато сте
настроили Еквалайзера, Статуса на звука автоматично се сменя с режим USER.

Избор на саундтрак

Бутона M/S показва/контролира обработката на звуковия
сигнал. Когато захранването е включено, режимът
автоматично се настройва в DUAL или STEREO, в
зависимост от текущото предаване.
Бързо! Натиснете бутона M/S. С неговото натискане
режимът се сменя STEREO/MONO, в този ред.
Натиснете бутона TV.MENU. Ще се покаже Екранното
меню.
Изберете SOUND с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Изберете STEREO или DUAL с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете желания статус с бутона /\ / \/. Когато сте настроили Еквалайзера, Статуса на звука автоматично се сменя
с режим USER.
Натиснете бутона EXIT/CANCEL за излизане от менюто.
> ако условията за приемане се влошат, слушането ще се подобри ако изберете MONO с бутона M/S.
> ако стерео>сигналът е слаб (или ако често автоматично се сменя Стерео>Моно), превключете на Моно.
> При приемане на моно звук в AV режим, свържете към ‘L’ входа на панела.
> Ако моно звукът излиза само от левия говорител, натиснете M/S бутона.
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Смяна на Размера на екрана

Можете да изберете желан размер на екрана за всяко видео.
Натиснете бутона P.SIZE.
Когато натиснете бутона P.SIZE, екранът се сменя в реда WIDE >> NORMAL >> ZOOM1 >> ZOOM2 >> PANORAMA
(широк>нормален>зуум1>зуум2>панорама). (Забележете, че можете да изберете или WIDE или NORMAL в режим “”PC
вход””.)

Меню за размер на екрана
• WIDE (широк): картината се настройва в режим 16:9.
• NORMAL (нормален): картина в  4:3. Това е стандартният размер на ТВ екрана.
• ZOOM1: увеличава размера на картината на екрана.
• ZOOM2: увеличава размера на картината на екрана, като оставя видими
субтитрите.
• PANORAMA: Използвайте този режим за гледане на панорамна картина с широк
екран.

Забележка
• в РС режим можете да изберете само WIDE, NORMAL(4:3) .

“Замръзване” на картината

Можете да “замразите” движеща се картина на екрана.

Бързо! Натиснете бутона STILL.

Когато натиснете бутона, замразяващата функция се включва и изключва .

Забележка
• Дори ако картината е замразена, звукът продължава нормално.
• Замразяващата функция няма да работи в PIP прозореца при PIP режим.
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Гледане на Картина�в�Картината (Picture�in�Picture)

На екрана можете да гледате едновременно 2
видеокартини.

Бързо! Натиснете бутона ON/
OFF.

Наатискането на този бутон включва или изключва PIP
екрана.
Натиснете бутона TV.MENU. На екрана ще се появи
Екранното меню.
Изберете FUNCTION с бутона /\ / \/ и след това натиснете > .
Изберете PIP с бутона /\ / \/ и след това с > .
Нтиснете отново >. Изберете  PIP с бутона /\ / \/ и натиснете  > .
Ще се покаже PIP менюто.
Когато натиснете \/ бутона, PIP режима се превключва PIP, DW или OFF. Избирането на OFF изключва PIP режима.
Можете да превключвате между DW1 и DW2 с натискане на Picture бутона на дистационното, когато сте в DW режим.
Когато влезете в DW режим с натискане на PIP бутона, последният режим ще се запомни за показване на DW1 или DW2
както е избрано преди това.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Забележка
• Тъй като продуктът има един единствен тунер, вие не можете да гледате едновременно 2 ТВ канала в  PIP режим.
• Можете само да слушате звука от единия от екраните > главния или PIP прозореца.
• Вижте PIP конфигурацията (стр. 34).

Смяна на източника в PIP прозореца

Можете да смените видео източника в PIP прозореца от
външно свързано устройство.

Бързо! Натиснете бутона
SOURCE.

Когато натиснете този бутон се сменя източника на PIP
прозореца със следващия видео сигнал на външно свързано
устройство, в този ред.
STEP1~STEP4 са същите като Гледане на Picture>in>Pic>
ture.
Изберете SOURCE (източник) с бутоните /\ / \/ и после натиснете >.
“Изберете желания външен входен сигнал с бутона /\ / \/ инатиснете >.
Тъй като продуктът е е един тунер, не можете едновременно да гледате 2 ТВ канала в PIP режим.”
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.
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Смяна на канала в PIP прозореца

Когато PIP прозореца показва нормално предаване (TV и
кабелни) канали, можете да сменяте канала в  PIP
прозореца.

Бързо! Натиснете бутона
PROG /\ / \/ .

Когато натиснете този бутон, каналът се сменя.
STEP1~STEP4 са същите както при Гледане на Picture>in>
Picture.
Изберете Канал с бутона /\ / \/ button и натиснете >.
“Изберете желания канал с бутона /\ / \/ и натиснете > .
Тъй като продуктът е с един тунер, не можете да гледате едновременно 2 ТВ канала в PIP режим.”
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Смяна на позицията на PIP прозореца

Можете да избирате къде на екрана да бъде разположен
PIP прозореца, измежду различните ъгли на ТВ екрана.
STEP1~STEP4 са същите както при Гледане на Picture>in>
Picture.
Изберете POSITION с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете желаната позиция с бутона  /\ / \/. Когато
натиснете този бутон, PIP прозореца ще сменя ъглите на
ТВ екрана.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Избор на Звук в режим PIP екран

Можете да избирате желан източник на звук > главния
екран или PIP прозореца.

Бързо! Натиснете бутона
SOUND.

Когато натиснете този бутон, режимът се сменя > MAIN >
> SUB/PIP.
Когато е избран MAIN се чува звука на главния екран.
Когато изберете SUB, се чува звука от DW екрана.
Когато е избран PIP, се чува звука на PIP екрана.
STEP1~STEP4 са същите както при Гледане на Picture>in>Picture.
Изберете изход на високоговорители (SPEAKER OUTPUT) с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете желан статус (MAIN или SUB/PIP) с натискане на /\ / \/ бутона.
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Размяна на Главния екран и PIP прозореца

Можете да размените видео>източника на главния екран и на PIP прозореца.

Бързо! Натиснете бутона SWAP.

Когато натиснете този бутон, видео>източниците на главния екран и на PIP прозореца се сменят.

Избор на изход за слушалки в PIP режим.

Можете едновременно да слушате звука от главната
картина с вградените говорители, както и да слушате звука
от малката картина със слушалки, като настроите изхода
за слушалки, и обратно.
STEP1~STEP4 са същите както при Гледане на Picture>in>
Picture.
Изберете изход за слушалки (HEADPHONE OUTPUT) с
бутона /\ / \/ и след това натиснете >.
Изберете желания статус (MAIN или SUB/PIP) с натискане
на /\ / \/.

Настройка на часовника

Натиснете бутона TV.MENU. На екрана ще се появи
Екранното меню.
Изберете FUNCTION с бутона /\ / \/, след това натиснете
>.
Изберете TIME с бутона /\ / \/ и после натиснете >.
Отидете на Часа с бутона > и след това настройте
правилното време с бутона /\ / \/.
Отидете на Минутите с бутона  > и после настройте
минутите с бутона /\ / \/.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Настройка на таймера за вкл./изкл. (On/Off Timer)

Можете да настроите On/Off таймера автоматично да
включва и изключва ТВ  в желаното време. Текущото време
трябва да се конфигурира преди  On/Off таймера.
STEP1~STEP3 Са същите както настройка на часовника.
Изберете TIMER с бутона /\ / \/ и след това с >.Изберете
ON с бутона  /\ / \/.
> ON/OFF таймера работи само когато Таймерът е
конфигуриран на ON.

Пример : Включване в  6:10 AM
Идете на ON TIME с бутона /\ / \/ .
Идете на Часове с бутона > и сложете часа на AM 6 с бутона /\ / \/.
Идете на минути с бутона  > и поставете 10 с бутона /\ / \/.
Натиснете бутона  > за да завършите ON TIME конфигурирането.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.
За Off timer настройка, изберете OFF TIME вместо ON TIME.
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Избиране на ON Timer канал/настройка на ON Timer звук

Можете да конфигурирате канала и нивото на звука, когато
ТВ се включи от таймера.
STEP1~STEP3 Са същите както настройка на часовника.
Изберете PROGRAM NO. С бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете желания канал, на който ТВ да включи, с
използване на /\ / \/.
Натиснете > за завършване на конфигурацията.
Изберете VOLUME с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете нивото на звука при включване на ТВ,
използвайки бутона /\ / \/.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Настройка на таймера за изключване (Sleep Timer)

С тази функция можете да настроите изключване на ТВ
след известен период от време.

Бързо! Натиснете бутона
SLEEP.

Когато натиснете този бутон, режимът се сменя SLEEP
OFF >> SLEEP 10 >> SLEEP 30 >> SLEEP 60 >> SLEEP 90,...
>> SLEEP 180 >> SLEEP OFF, в този ред.
STEP1~STEP3 са същите както настройка на часовника.
Изберете SLEEP с бутона /\ / \/ и натиснете >.
 Задайте времето за изключване (SLEEP time) с бутона /\ / \/.
Натиснете бутона > за завършване на настройката.
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.
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Функция Мелодия (MELODY)

Ако е включена функцията Мелодия (MELODY) при
включване или изключване ТВ свири определена
мелодия.
Натиснете бутон TV.MENU. Показва се Екранното меню.
Изберете FUNCTION с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете MELODY с бутона  /\ / \/ и натиснете >.
“Изберете ON с бутона /\ / \/.
Когато натиснете този бутон, вие включвате или
изключвате функцията Мелодия.”
Натиснете EXIT/CANCEL за излизане от менюто.

Смяна на Парола

За пускане или отключване на заключен канал в режим
CHILD LOCK, се изисква парола.
Натиснете бутон TV.MENU. Показва се Екранното меню.
Изберете FUNCTION с бутона /\ / \/ и натиснете >.
Изберете Смяна на Парола (CHANGE PASSWORD) с бутона
/\ / \/ и след това натиснете бутона  >.
Въведете паролата с цифровите бутони. Първоначалната
парола е 0000.
Въведете смяна на паролата с цифровите бутони.
За потвърждение, въведете потвърждение на паролата с
цифровите бутони. Моля запомнете, че паролата трябва да бъде 4>цифров код.

Забележка
• С цел сигурност,можете да изрежете тази забележка от ръководството.
• Ако забравите паролата, универсалнният код е 2�4�8�6.



24 PRESTIGIO P370DVD-X

BG

TTX Функция

Tелетекст

Повечето ТВ канали предлагат текстови информационни услуги > телетекст. Предлаганата информация включва:
> Телевизионни програми
> Новини и прогноза за времето
> Спортни резултати
> Информация за пътуващи, инициализирана с настройките по подразбиране.
Тази информация се разделя по номерирани страници (виж фигурата).

Част Съдържание

A Избран номер на страница.

B Идентификатор на излъчващ канал.

C Текущ номер на страница или индикации
за търсене.

D Дата и час.

E Текст.

F Статус информация

Показване на Телетекст информацията

Можете да покажете Телетекст информацията по всяко време на вашия телевизор.
За правилното показване на Телетекст информацията, приемането на дадения канал трябва да бъде стабилно, иначе:
> Може да липсва информация
> Някои страници може да не се показват
Изберете канала, който предлага Телетекст услуга, с бутона PREPAGE ( ) или NEXTPAGE ( ) (предварителна/следваща
страница).
Натиснете TTX ( ) бутона за да активирате режима на телетекст.
Резултат: Показва се страницата със съдържанието. Тя може да се покаже всеки път с натискане на бутона INDEX ( ).
Ако искате да покажете действително предаване едновременно с телетекст страницата, натиснете бутона MIX ( ).
Натиснете бутон CANCEL ( ), за да излезете от показването на телетекст.



25PRESTIGIO P370DVD-X

BG

Избор на страница по номер.

Можете да въведете номер на страницата директно с натискане на цифровите бутони на дистанционното.
“Въведете 3>цифрен номер на страницата, даден в съдържанието, с натискане на съответните цифрови бутони.
Резултат: Текущият брояч на страницата се увеличава и страницата се показва.”
Ако избраната страница е свързана с няколко вторични страници, последните се показват в последователност. За
замръзване на дисплея на дадена страница, натиснете HOLD ( ). Натиснете отново HOLD ( ) за да възобновите показа.

Използване на различни опции за дисплея:

За да покажете... Натиснете...

Два пъти и телетекст информацията и нормалното предавате TTX/MIX ( / )

Скрит текст (отговори на викторини, например) REVEAL (разкрий) ( )

Нормалния екран REVEAL ( ) отново

Вторична страница с въвеждане на 4>цифрен номер SUBPAGE (подстраница) ( )

Следващата страница NEXTPAGE (следващата страница) ( )

Предишната страница PREPAGE (предишната страница) ( )

Букви с двоен размер в: SIZE
• Горната половина на екрана • Веднъж
• Долната половина на екрана • Два пъти

Нормален екран • Три пъти

Използване на FLOF за избор на страница

Различните теми, включени в телетекст страниците, са кодирани цветно и могат да се избират с натискане на
оцветените бутони на дистанционното.
Показване на страницата със съдържание на телетекста с бутона MIX ( ).
“Натиснете оцветен бутон съответстващ на темата, която искате да изберете; достъпните теми се дават в статус
реда.
Резултат: страницата се показва с друга оцветена информация, която може да бъде избрана по същия начин.”
За показване на предишната или следващата страница, натиснете съответно оцветения бутон.
За показване на подстраница, вижте следните стъпки:
• Натиснете бутон SUBPAGE( ) (подстраница).
Резултат: появяват се достъпните подстраници.
• Изберете желаната подстраница. Подстраниците могат да се прелистват с бутоните PREPAGE или NEXTPAGE.

Съхраняване на Телетекст страници

Можете да съхраните до 1000 телетекст страници и да ги видите по>късно, когато сте свободен.
“Изберете режим LIST с бутона L/F ( ).
Резултат: Показват се 4 3>цифрени числа в различни цветове. Бутонът се използва за да превключвате между режими
LIST и FLOF.”
Натиснете оцветения бутон, съответстващ на страницата, която да се замести.
Въведете нов номер на страницата с цифровите бутони.
Повторете стъпки 2 и 3 за всяка страница, която трябва да се запомни, използвайки различно оцветен бутон всеки
път.
Натиснете STORE ( ) (съхрани) бутона докато съответните блокове започнат да мигат.



26 PRESTIGIO P370DVD-X

BG

PC функция

Свързване към РС

Процедури за свързване

Свържете PC D>SUB входа на телевизора с извода за монитор на компютъра с D>Sub кабел.
“Свържете PC AUDIO извода на ТВ с аудио изхода на РС>то с аудио кабел.
(Това е приложимо само ако РС>то има действително аудио изход.)”
Процедури за гледане на РС екран през телевизора.
Включете компютъра и проверете дали РС настройките са правилни.
• Ако РС настройките са неправилни. Екранът може да показва двойна или изкривена картина.
• За процедурите по конфигуриране на РС>то моля вижте стр. 34.
Натиснете бутон LINE и изберете PC INPUT режим.
“Настройте РС екрана.
(За процедури по насртойката моля вижте стр. 21).”

Настройка на РС

Натиснете бутон TV.MENU. Показва се Екранното меню.
Изберете РС с бутона /\ / \/ и натиснете >.

Настройка на хоризонталната позиция
Изберете H POSITION с бутона /\ / \/ и настройте хоризонталната позиция с бутон >.
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Настройка на Вертикалната позиция
Изберете V POSITION с бутона /\ / \/ и настройте вертикалната позиция с бутона >.

Инициализиращи настройки (RESET)
“Изберете RESET с бутона  /\ / \/ и след това изберете в бутона >.
Това ще ви върне към екрана с фабричните насртойки.”
Натиснете EXIT/CANCEL за да излезете от менюто.

Автоматични настройки
Можете да настроите честотата и фазата на РС екрана автоматично.
“Изберете AUTO ADJUST с бутона /\ / \/ и изберете с бутона >.
РС екранът се настройва автоматично.”
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DVD Функция (Зависи от модела)

Възпроизвеждане на DVD

Вкючете захранването на телевизора и външната аудио система. Убедете се, че местния код на телевизора пасва на
този на диска. (Ако не съвпадат, вашият диск няма да може да се пусне).
Натиснете бутона LINE(LINE)
“Поставете DVD.
Убедете се, надписаната повърхност е отгоре, когато го поставяте.”
“DVD възпроизвеждане.
Вашият DVD диск ще бъде пуснат автоматично, в зависимост от текущия програмен режим.”
> За Спиране на възпроизвеждането, натиснете бутон STOP.
> За временно спиране на възпроизвеждането, натиснете бутон PLAY/PAUSE.
> За възобновяване на възпроизвеждането, натиснете отново PLAY/PAUSE.

Показване статуса на възпроизвеждане

Изберете езика на дисковете, които съдържат повече от един език, следвайки инструкциите по>долу.
Натиснете DISPLAY бутона

За възпроизвеждане на DVD
• Показва се екран със стартовото меню: ROOT MENU, TITLE REMAIN, CHAPTER ELAPSED, CHAPTER REMAIN.
• Натискане отново на бутон показва TITLE REMAIN (оставащо заглавие) за главата.
• Ново натискане на бутон показва CHAPTER ELAPSED (изминала глава) за главата.
• Натискане на бутон отново показва CHAPTER REMAIN (оставаща глава) за главата.
• Ново натискане на бутона води до излизане от дисплея на статуса.

За възпроизвеждане на CD
• Показва се SINGLE ELAPSED за съответната песен.
• Ново натискане на бутона показва SINGLE REMAIN за песента.
• Ново натискане показва TOTAL ELAPSED за песента.
• Ново натискане показва TOTAL REMAIN за песента.
• Ново натискане води до излизане от статус дисплея.

Търсене на зададен екран/песен

Можете да използвате някоя от фукциите по>долу, за да прескочите на конкретна глава или песен по време на
възпроизвеждане.

Бързо напред/назад (Fast Forward/Reverse)
Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате съдържанието на диска бързо напред или бързо назад. При
търсенето звукът ще бъде заглушен (освен при CD или MP3).
Натиснете бутона << или >>.
• За възпроизвеждане на DVD, с натискане на бутона се изпълнява функцията в следната последователност: X2 >> X4
>> X8 >> X16 >> X32 >> X64 >> нормална скорост.
• За възпроизвеждане на VCD >  X2 >> X4 >> X8 >> X16 >> X32 >> нормална
• За CD/MP3 свирене > X2 >> X4 >> X8 >> нормална.
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Пропускане на Напред/Назад (Forward/Reverse)
Използвайте тази функция за да се придвижите към следващата или предишната глава за  DVD, или песен за CD и
MP3.
Натиснете бутона |<< или >>| .
• Когато е натиснат бутона |<< button, възпроизвеждането пропуска към следващата глава или песен (в зависимост
дали е DVD или CD).
• При натискане на бутона >>| , възпроизвеждането пропуска към началото на текущата глава за DVD, а ако отново се
натисне > към началото на предишната глава.

Бавно Напред/Назад
Натиснете бутон PLAY/PAUSE за възобновяване на нормално възпроизвеждане.
Натиснете бутон << или >>.
• За възпроизвеждане на диск, натискането на бутона изпълнява функцията в следния ред: X1/2 >> X1/4 >> X1/8 >>
X1/16 >> X1/32 >> X1/64 >> НОРМАЛНА
Натиснете PLAY/PAUSE бутона, за да възобновите нормалното възпроизвеждане.

Кадър по кадър (STEP(Frame>by>Frame) )
Натиснете бутона PLAY/PAUSE.
Натиснете бутона |<< or >>| .
• С всяко натискане на бутона >>| се показва един кадър напред.
• С всяко натискане на бутона се показва един кадър назад.
Натиснете бутона PLAY/PAUSE за възобновяване на нормалното възпроизвеждане.

Забележка :
Назад по стъпково или назад бавно не се поддържат с VCD.

Повтаряне на заглавие, Глава(DVD), Песен(CD)

Повтаряне на възпроизвеждане
Тази функция повтаря възпроизвеждането на глава, заглавие или песен.
Натиснете бутона REPEAT.
• Всяко натискане на бутона променя режима на повторение в следния ред:
“За DVD: Глава >> Заглавие>> Изкл. Повторение.
За CD: Песен >> Диск >> Изкл. Повторение.”
За възобновяване на нормално възпроизвеждане, натиснете повторно бутона REPEAT докато индикаторът на режима
на повторение не изчезне от екрана.

Повтаряне на Специфичен отрязък
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона A>B в началото на желания отрязък.
Натиснете отново A>B бутона в края на отрязъка. На екрана ще се покаже “AB”, след което A>B отрязъка ще се свири
непрекъснато.
За възобновяване на нормалното възпроизвеждане, натиснете повторно A>B бутона до изчезване на индикатора за
повторение от екрана.

• Повторение на Глава: Повтаря възпроизвеждането на една глава.
• Повторение на заглавие: Повтаря възпроизвеждането на едно заглавие.
• Повторение на диск: Повтаря възпроизвеждането на целия диск.
• Повторение на песен: Повтаря възпроизвеждането на една песен.
• Изключване на повторението: излиза от режима на повторение.
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Смяна на Езика на Звука/Езика на Субтитрите

Изберете езика за дисковете, които съдържат повече от един език, следвайки инструкциите по>долу.

Смяна на езика на звука
Възможно е да сменяте езика на саундтрака сразличен от този в първоначалната настройка. Това работи само ако на
диска са записани различни пътечки за езиците. Ако зареденият диск поддържа множесто езици, можете да изберете
един от тях.
Натиснете бутон AUDIO (звук)
• При възпроизвеждане на DVD, всеки път, когато натискате бутона AUDIO, ще се сменя езика.
• При CD действието ще предизвика смяна в следния ред: Mono Left >> Mono Right >> Mix>Mono >> Stereo.

Смяна на езика на субтитрите
Възможно е да се сменя езика на субтитрите с различен от този в началните настройки. Това работи при дискове, на
които са записани субтитри на множество езици.
Натиснете бутон SUBTITLE (субтитри)
Натискайте повторно бутона SUBTITLE, докато не се покаже желаният от вас език.
За изключване на субтитрите, натиснете бутон SUBTITLE докато не се покаже надпис Subtitle off.

Смяна на размера и ъгъла на екрана

Смяна на размера на екрана
Натиснете бутон ZOOM
“• Всяко  натискане на бутона сменя режима на увеличаване в следния ред:
X1.5 >> X2 >> X3 >> Изкл.”
• Ако натиснете бутона за посока по време на режим zoom, точката на увеличение ще се премести.
• Завъзобновяване на нормално възпроизвеждане, натиснете повторно бутона zoom докато индикаторът изчезне от
екрана.
• Тази функция се активира само при възпроизвеждане на DVD.

Гледане от различен ъгъл
Някои DVD съдържат сцени, които са заснети едновременно от множество гледни точки.
Натиснете бутон ANGLE (ъгъл).
• Повторното натискане на бутона променя ъгъла на гледане, което се показва и на екрана.
• Появява се иконка (КАМЕРА) . Ако не са записани допълнителни камери под различен ъгъл, ще се появи иконка  (NO)
• Ако са записани камери под различен ъгъл, иконата (CAMERA) показва текущия ъгъл, номера, и броя на достъпни
заснети ъгли.
• Тази функция се активира само при дискове със сцени заснети под различен ъгъл.
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Допълнителна функция

Изключване на звука
Натиснете бутон MUTE (ням).
• Натискането на бутона сменя състоянията вкл./изкл. на звука. Ако не се чува звук при включено заглушаване,
изключете заглушаването за да го чуете.

Основни функции за управление на Диск
Някои DVD съдържат менюта. Понякога те се показват автоматично когато започнете възпроизвеждане; други се
появяват само когато натиснете MENU или TITLE на дистанционното.
Натиснете бутон MENU.
• Менюто на диска ще се появи на екрана. Различните дискове имат различни менюта.
Натиснете бутон TITLE (заглавие).
• На екрана ще се появи заглавието съдържано на диска. Менюто със заглавие/заглавия ще бъде различно за различните
дискове.

Програмиране на зададен ред

Програмиране на възпроизвеждане
Тази функция се използва да възпроизвежда Заглавието,
Главата и Песните на диска в реда, който програмирате.
Натиснете бутон PROGRAM.
• На екрана се появява меню за програмиране.
Изберете номер на песен > Track NO.(CD) > .
Изберете друг номер, за да програмирате. Можете да
зададете желани до 99 програми. Повторете стъпка 2
докато програмирането завърши.
С използване на бутона PLAY изберете “Start”, и
възпроизвеждането ще започне по реда, който сте
програмирали.
Можете да спрете всички програмирани заглавия, глави и песни. И бутона EXIT можете да излезете >   “Exit”.

Задаване на конкретно DVD заглавие или глава

С тази функция можете да отидете направо към Главата или Песента на диска, които желаете.

Програмиране на Директно
търсене  (GO TO) за DVD
Натиснете бутон GOTO .
Изберете това, което желаете с бутон </> и натиснете
ENTER.
• Глава: моля въведете номера на Главата с цифровите
бутони.
• Заглавие: Натиснете номера на заглавието с цифровите
бутони.
• TT: Натиснете цифрата за желаното време в заглавието, използвайки цифровите бутони.
Натиснете бутона ENTER за потвърждение.
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Директно търсене (GO TO) за CD
Натиснете бутон GOTO и изберете желаната песен.
“• С всяко натискане на бутон GOTO се променя режима
на повторение в следния ред:
Disc Go To > > : > > >> Track go to XX:XX (отиди в диска на
песен.. Отиди в песен на .. )”
Въведете номер с цифровите бутони.
• Disc Go To: Натиснете желаното време в диска с
цифровите бутони.
• Track Go to: Натиснете желаното време в песента с
цифровите бутони.
• Select Track: натиснете номера на песента с цифровите бутони.

Възпроизвеждане на MP3 дискове

Възпроизвеждане на CD/CD>RW диск, съдържащ MP3 файлове.

Възпроизвеждане на MP3 файл
“Поставете MP3 диска.
Убедете се, че етикета на диска е нагоре.”
Използвайте бутон /\ / \/ за да откриете желаната папка.
Използвайте бутон /\ / \/ за да откриете желания mp3
файл.
Натиснете бутон ENTER за да започнете възпроизвеждане.

Повторение
Свирене на CD/CD>RW диск с MP3 файлове.
Натиснете бутон REPEAT .
“• Всяко натисканен на REPEAT променя режима на повторение в следния ред:
Повторение на песен >> Повторение на Папка >> Отменяне на повторението.”

Забележка
• Името на файла се изписва само на английски.
• Този плейър е съвместим със стандарта “MPEG�1 Audio Layer 3”. Той не е
съвместим с други стандарти, като “MPEG�2 Audio Layer 3”, “MPEG�2.5 Audio
Layer 3”, MP1, MP2, и пр.
• Не възпроизвеждайте CD�R/RW дискове, съдържащи други файлове освен
музикални CD, MP3 и JPEG.
• Програмиране на възпроизвеждането не е възможно с MP3 дискове.
• Когато записвате MP3 файлове на CD�R/RW дискове, изберете “ISO9660 level
1” като записващ софтуерен формат.
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Възпроизвеждане на DIVX дискове (опция)

Възпроизвеждане на CD/CD>RW диск, съдържащ DIVX файлове.

ВНИМАНИЕ: Субтитрите могат да се изберат само когато името им е същото
както на заглавието.

Възпроизвеждане на DIVX файл
“Поставете DIVX диска.
Уверете се, че етикета му е нагоре.”
Използвайте бутона /\ / \/ за да откриете желаната папка.
Използвайте бутона /\ / \/ за да откриете желаните divx
файлове.
“Натиснете бутон ENTER за да започнете възпроизвеждане
на файл.
Натиснете бутон SUBTITLE за да потиснете показването
на субтитри по време на гледане.”

Забележка
• AVI файловете съдържат аудио и видео данни: същите трябва да се
съхраняват на CD във формат ISO 9660.
• Натиснете бутон STOP, ако файлът не се появи на екрана.
• Когато възпроизвеждате DivX диск, можете да възпроизвеждате файл само с
разширение AVI.
• DTS Audio не се поддържа.
• WMA не се поддържа.
• При прогаряне на файл със субтитри на CD�ROM във вашия РС , уверете се, че
ще го запишете като SMI файл .
• Възпроизвеждане назад или забавено не работи с DivX .
“• Поддържан формат : VIDEO � Divx3. 11 , 4. x , 5. x
AUDIO � AC3 , MP3(80kbps ~ 320kbps)”

Възпроизвеждане на Kodak Picture CD и JPEG файлове

Как да пускате Kodak Picture CD и JPEG файлове
Когато се вкара Kodak Picture CD, се стартира автоматично
слайд шоу. Когато се зареди JPEG CD, таблицата на
съдържанието се показва на ТВ екрана.
Поставете диска с Kodak Picture CD или JPEC файлове.
• Пуска се автоматично слайд шоу.
• Ако натиснете квадратния бутон ще се появи екран с
файлово меню.
Изберете снимката.
• Изберете снимката, кято искате да видите, с натискане
на бутона /\ / \/.
Натиснете бутон ENTER.
• Избраният файл се показва на пълен екран.
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Смяна размера на екрана
Натиснете бутон ZOOM.
“• Всяко натискане на бутона ZOOM сменя режима на увеличение в следния ред:
(<<) 25% >> 50% >> 100%(по подразбиране) >> 150% >> 200%(>>).”

Завъртане на изображението
Натиснете бутона /\ \/<> . Има 4 режима на въртене на
картината:
• /\ бутон : инвертира
• \/ бутон : огледано изображение
• < бутон : обръща наляво
• > бутон : обръща надясно

Смяна на преходите при JPEG слайдшоу
Натиснете бутон ANGLE.
• Предвидени са 13 различни начина за смяна на кадрите при слайдшоу
• Всяко натискане на бутон ANGLE означава нов начин на смяна на кадрите при слайдшоу:
режим 1: Показва кадрите поред отгоре до долу
режим 2 : поред отдолу нагоре.
режим 3 : показва отгоре до долу към центъра
режим  4 : показва от центъра нагоре и надолу.
режим  5 : кадрите се сменят като вертикални щори.
режим  6 : кадрите идват отляво надясно.
режим  7 : отдясно наляво.
режим  : отляво и отдясно към центъра.
режим  9 : от центъра наляво и надясно.
режим  10 : отвън навътре
режим 11 : като хоризонтални щори.
режим  RAND : показва кадрите в случаен ред.
Няма

Старт на музикално слайдшоу
“Винаги когато е натиснат бутон SUBTITLE в режим STOP, се избират повтаряйки се
SLIDE SHOW MODE1 >> SLIDE SHOW MODE2 >> SLIDE SHOW MODE3 >> SLIDE SHOW OFF

Старт на слайдшоу режим 1
• След избор на SLIDE SHOW MODE 1, натиснете бутон ENTER. Започва да свири MP3 песен Номер 1 с автоматична
смяна на JPEG кадъра.

Старт на слайдшоу режим 2
• Изберете SLIDE SHOW MODE 2 и натиснете бутона>стрелка за избор на MP3 файл.
• Натиснете A>B на дистанционното и после ENTER.
• Избраният MP3 файл ще свири с автоматична смяна на JPEG кадъра.
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Старт на слайдшоу режим 3
“• Изберете SLIDE SHOW MODE 3 и натиснете ENTER .
Докато свири MP3 файл 1, JPEG кадъра няма да се сменя.”
• Когато MP3 файлът се смени със следващия, JPEG кадъра ще се смени също със следващия.

Спиране на слайдшоу режим
• Натиснете бутон STOP за да спрете МР3 файла и слайдшоу>то.

Използване на Менюто за Настройки (SETUP MENU)

След завършване на първоначалните настройки, плейърът може да се пуска винаги с тях всеки път когато включите
захранването. Тези настройки се наричат SETUP данни и лесно могат да се променят и запомнят в SETUP менюто. То
включва информацията за настройките GENERAL (обща), LANGUAGE (език), VIDEO (видео), SPEAKER (говорители),
AUDIO (звук) and CUSTOM (потребителски).

Настройка на езика
“Натиснете бутон SETUP в стоп режим, и натиснете бутон
</> за придвижване към настройка на езика (Language
Setup).”
Натиснете бутон /\ / \/ за да се придвижите до желаната
точка в менюто и натиснете ENTER.
Натиснете бутон /\ / \/ за да изберете желания език.

• AUDIO: Използвайте менюто
за настройка на езика на звука
(превод..) който
предпочитате, ако дискът, който възпроизвеждате, има разбира се този език.
• SUBTITLE: Използвайте менюто за субтитри, за да изберете предпочитания
език на субтитрите.
• DISC MENU: Използвайте опцията Disc Menu за да изберете езика на дисковото
меню (той е различен от езика на менюто на самия плейър).

Настройка на картината (Video Setup)
За избор на размери на ТВ екрана.
Натиснете бутон SETUP в стоп режим, после  </> за да се
придвижите до Video Setup.
Натиснете бутон /\ / \/ и после ENTER.
Натиснете бутон /\ / \/ за избор на желания параметър.

TV DISPLAY (екран)
• 4:3 / PS: Изберете тази
настройка, ако искате да
гледате филма на цял екран.
Това може да означава, че отляво и отдясно кадърът може да е отрязан.
• 4:3 / LB: Изберете тази настройка, ако искате да гледате филма в оригиналното
му съотношение на страните на кадъра. Филмът може да се появи с черни ленти
отгоре и отдолу на екрана.
• 16:9 / WIDE: Изберете тази настройка, ако искате да гледате филма
широкоекранно.
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PIC MODE (режим на картината)
• AUTO : Режимът ще бъде избран автоматично според информацията на диска.
• FILM : Ще бъде избран оптималният екран за спрян режим.
• VIDEO : Ще бъде избран оптималният екран филмов режим.
• SMART : Ще бъде показан оптималният екран с комбинацията от Film и Video
настройките.

SCREEN SAVER (пестене на екрана)
Можете да изберете или да отмените функцията за пестене на екрана.

Настройка на говорителите (Speaker Setup)
Натиснете бутон SETUP в стоп режим и после </> за
придвижване до Speaker Setup.
Натиснете бутон /\ / \/ за придвижване до желания
параметър. После натиснете ENTER.
Натиснете бутон /\ / \/ за избор на желания параметър.

• Downmix
� LT/RT: Изберете тази
настройка, ако искате
съраунд звук за предните
говорители.
� Stereo: Изберете тази настройка, ако искате стерео звук за предните
говорители.

Настройки на звука (Audio Setup)
Натиснете бутон SETUP в стоп режим и после </> за
придвижване до Audio Setup.
Натиснете бутон /\ / \/ за придвижване до желания
параметър. После натиснете ENTER.
Натиснете бутон /\ / \/ за избор на желания параметър.

DIGITAL (цифров)
� ON : тази настройка
прекъсва изхода за дигитален
звук.
� OFF : Тази настройка дава на изхода дигитален звук.

DUAL MONO (моно звук от 2�та говорителя)
� STEREO : за стерео звук.
� LEFT MONO : Избира изхода на левия канал на звуковия запис.
� RIGHT MONO : Избира изхода на десния канал на звуковия запис.
� MIXED MONO : избира изхода и на двата (ляв и десен) канали на звуковия запис.

Dynamic (динамичен)
� Увеличава изхода на звука само. (4/4, 3/4, 2/4, 1/4, ИЗКЛ.)
� избора на ИЗКЛ (OFF) връща на стойността по подразбиране.
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Custom Setup (потребителска настройка)
Натиснете бутон SETUP в стоп режим и после </> за придвижване до Custom Setup.
Натиснете бутон /\ / \/ за придвижване до желания параметър. После натиснете ENTER.
Натиснете бутон /\ / \/ за избор на желания параметър.

• Лого
� MPG Logo : използва
оригиналния начален екран.
� JPG Logo : Използва
началния екран зареден от
CD.
“Ако използвате DivX (опция),
се прилага JPG лого.
Ако използвате DivX (опция),
не се прилага JPG лого.”

• За родители (Parental)
� За поставяне на парола и
рейтинг ниво за DVD
неподходящи за деца.

• Смяна на паролата
(Password Change)
1 Натиснете бутон SETUP в
стоп режим и после </> за
придвижване до Password
Setup.
2 Натиснете  /\ / \/ и после
ENTER.
3 Натиснете отново ENTER .
4 Въведете старата си парола
и нова с 4 цифри.
5 Въведете отново новата
парола за потвърждение и
натиснете ENTER.
• Паролата предварително е
установена на 0000.

• По подразбиране (Default)
Ако потребителят избере ресет от менюто за настройки, всички настройки ще
бъдат върнати на фабричите. (Изключение: Ниво Родителски контрол (Parental) и
стойността на Паролата няма да се променят.)
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DivX функция (зависи от модела)

DivX (опция)

DivX Таблица с характеристики
• За аудио и видео информация се използват AVI файлове; те трябва да се съхраняват на CD с ISO 9660 формат.
• При възпроизвеждане на DivX диск, можете да пускате само файлове с разширение AVI.
• Не се поддържа WMV.
• При прогаряне на файл със субтитри на CD, уверете се, че този файл ще бъде записан като SMI.
• Функциите “Назад” и “бавно напред” не работят с DivX.

VIDEO
• DivX 3.11 съдържание
• DivX 4 съдържание (на базата на MPEG>4 профил)
• DivX 5 съдържание (MPEG>4 профил, двупосочни кадри, Qpel и GMC не се поддържат.

Поддържа всички резолюции до максимум 720 X 480 @ 30fps
720 X 576 @ 25fps

Макроблокове в секунда 40500

Максимален среден битрейт 4000 kbps

Максимален пиков битрейт по време на всеки 3 секунди видео 10000kbps

Минимален размер на VBV буфера (КВ) 384 КВ

Забележка
Нашето решение поддържа максимален постоянен битрейт от 6Mbps.

АУДИО
DivX сертифицираните устройства могат да свирят MP3 с всеки битрейт, и CBR и VBR.
Звукът трябва да е “дигитализиран” на стандартни честоти, напр. 32KHz, 44.1KHz, и трябва да съответства на AVI
спецификацията.
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Възпроизвеждане на DivX® VOD

Тази глава обяснява как да възпроизвеждате DivX VOD.
1 Натиснете SETUP в диск стоп режим.
2 Използвайте </> за придвижване в “Custom” режим.
3 Използвайте /\ / \/ за придвижване до  “DivX® VOD”, после натиснете ENTER.
4 След това ще се появи следното съобщение.
YOUR REGISTRATION (Вашата регистрация)
CODE IS : XXXXXXXX (кодът е: ххххх)
TO LEARN MORE (за да научите повече)
GO TO WWW.DIVX.COM/VOD (отидете на www..)

5 Регистрационният код е : XXXXXXXX моля попълнете 8 знака с регистрационния код.
6 Когато сваляте файлове от Интернет, моля уверете се, че сте попълнили регистрационния код преди сваляне на
файловете.
7 Прогаряне на свалените файлове на CD>R или CD>RW.
8 Възпроизвеждане на CD>R или CD>RW диск.
9 Ще видите по>долу съобщение: Това видео под наем има останали Х гледания. Едно гледане завършва, когато спрете
възпроизвеждането, пуснете друго видео или изключите плейъра. Искате ли да използвате едно от вашите Х гледания
сега?

10 Ако изберете бутон “YES”, ще пусне видеото, иначе ще показва списък от файлове.

Забележка
• Ако се опитате да възпроизвеждате над Х�тия брой, ще видите следното
съобщение:  “This rental is expied” (“Наемът е изтекъл”) и видеото няма да бъде
пуснато. Ако се опитате да пуснете диск с изтекъл наем, ще видите съобщението
“ This rental is expired”(“Наемът е изтекъл”) .
• Ако искате да пуснете диск с нов наем, моля следвайте процедурата от No.1
• В случай на въведен некоректен Регистрационен код.
Ако регистрационният код е невалиден, файлът няма да бъде пуснат.
Ще се покаже съобщението “Този видеоплейър не е оторизиран да пусне това
видео”.

Използване на стойка за стена

Този LCD TV може да се инсталира на стената с комплект за монтаж на стена (Wall Mount Rack). Когато инсталирате
стойката за стена, моля уверете се, че това е правилната стойка за този LCD ТВ. За закупуване на на Стойката за стена,
моля обадете се в магазина, където сте закупили LCD телевизора. Подробна инструкция за монтажа на стена можете
да прочетете в “Ръководството за монтаж на стойка за стена” (“Wall Mount Rack Installing Guide”).
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Отстраняване на повреди

Ако имате някакви проблеми с работата на телевизора, първо вижте следния списък с вероятни проблеми и решения,
преди да се обадите в сервизния център. Ако не може да се приложи никой от тези съвети, не се опитвайте да
ремонтирате сами продукта, а се обадете се в близкия сервизен център.

• Симптоми, които могат да изглеждат като проблем
Следните симптоми могат да се наблюдават дори телевизора да няма никакви проблеми. Първо вижте списъка с
вероятни проблеми и решения преди да се обадите в сервиза. Ако даденият симптом продължава, изключете
телевизора и се обадете в близкия сервизен център.

Симптом Вероятен проблем Вероятно решение

Няма картина на екрана и Проблем с връзката към захранване. Проверете връзката на захранващия кабел
светодиода за захранването не свети. към контакта. Натиснете отново ключа за

захранване.

Телевизорът е включен, Яркостта е настроена на твърде ниска Настройте яркостта и контраста за нормално
но няма картина на екрана. стойност. Лампата за подсветката е гледане. Подсветката на LCD ТВ има живот

излязла от строя. около  50 000 часа. За замяна, обадете се в
 сервизния център.

При дълго показване на дадено Причината е в самата технология на LCD екраните.
изображение се генерира вторично Това не може да се квалифицира като проблем.
изображение, след като първото
вече е отпаднало.

Няма картина нито звук от екрана. Разминаване между жака на външното Прегледайте свързването
устройство и разположението на
входния превключвател.

Има картина, но няма звук. Звукът е на 0. Активирано изключване Усилете звука. Натиснете отново бутона Mute.
на звука. Откачен аудио кабел. Проверете свързването на аудио кабела.

Откази в дистанционното. Поляритетът на инсталираните Инсталирайте наново батериите с правилния
в дистанционното батерии е погрешен. поляритет. Заменете батериите с нови.
Инсталираните батерии са напълно
изтощени.

По радиото се чува шум. Това може да се случи, когато Използвайте радио на по>голямо разстояние
използвате радиото в близост от LCD телевизора.
до работещ телевизор.

Няма цвят в цветна картина. Плътността (цветността) на Настройте Цветността на по > висок процент,
картината) е почти 0 или 0.. по близо до 100%

Двойно изображение на екрана. Причината може да бъде в оприемане Опитайте да насочите по>добре антената.
на отразени ТВ сигнали, например в
планинска област, сгради, или
дървета в близост до вашия дом.

Размазана картина, със “сняг”. Насочеността на антената не е Проверете насочеността на антената.
оптимална. Антенният кабел е Проверете връзката на антенния кабел към
откачен. антенния вход на телевизора.
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Симптом Вероятен проблем Вероятно решение

Поява на съобщение “No input Връзката за сигнала е неправилна. Проверете дали компютърът е включен,
signal” (“Няма входен сигнал”). Проверете връзката на кабела към дисплея.

Проверете поддържаните спецификации за
входния сигнал.

Входният сигнал не се поддържа от Проверете спецификациите на поддържабите
LCD телевизора. входни сигнали. Проверете спецификациите

на кабела на монитора.

Целият екран мига. Този продукт е настроен оптимално Може да има мигане, когато гледате
в заводски условия за гледане на неподвижни изображения (снимки) от РС.
ТВ канали. Това не е проблем на продукта.

Дистанционното не работи добре!
• Правилен ли е поляритетът на поставените в него батерии?
• Батериите не са ли изтощени?
• Захранващият кабел правилно ли е поставен, или има повреда в захранването?
• Дали близо до телевизора не е разположено луминесцентно осветление или неонови светлини?

Предупреждение
Ако установите проблем, първо откачете кабела за захранване от контакта на
захранващата мрежа. Използването на повреден продукт може да причини
електрически удар или пожар. Не поставяйте предмети, които да блокират
изваждането на кабела от контакта.
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Спецификации

Външният дизайн и самият продукт могат да бъдат променяни без предварително уведомление, поради развитие на
продукта и въвеждане на подобрения. Този продукт е произведен за домашна употреба. Той не може да се използва
в страни с различен тип система за телевизия или различни параметри на захранващата мрежа.
TFT LCD мониторът използва панел, съставен от суб>пиксели, за чието производство се използва технология на високо
ниво. Независимо от това, може да се наблюдават понякога по>светли или по>тъмни точки на пиксели (точки) на
екрана. Тези пиксели не могат да имат ефект върху производителността на продукта.

LCD Панел
Размер на екрана

37>инчов широкоекранен
Тип

Цветна активна матрица TFT LCD
Цвят на дисплея

8>битов, 16,7 милиона

DVD лоудър (опция)
Съвместими медии (Не поставяйте 8см/3�
инчови дискове)

Съвместимост с DVD>Video / DVD>R /+R / Super VCD / VCD
/ CD / CD>R / RW MP3 / WMA / JPEG файлове / Picture CD

Съотношение на страните на
изображението

16:9, 4:3, PAN&SCAN
Езици

Звук (9), Субтитри (9) (+други)
Звуков изход

Цифров коаксиален изход: Dolby digital, DTS digital,
Аналогов : Down Mix 2>канално стерео Lt/Rt

ТВ/ВИДЕО
Приемник/Канали

VHF: Канал E2 ~ Канал E12
UHF: Канал E21 ~ Канал E69
CATV: Канал S1 ~ Канал S41
Система на телевизионно излъчване: PAL, SECAM: B/G,
D/K, I, L, L’

Антенен интерфейс
VHF, UHF: 75ohm

Видеосигнал
PAL, SECAM, NTSC(3.58/4.43)

PC
Синхронизация
Хоризонтална честота

30 ~ 60KHz

Вертикална честота
56 ~ 75Hz

Качество на цветовете
16 772 216 цвята

Максимална резолюция
1024 X 768

Сигнал на отделяне
TTL, Анод или Катод

Цвят на дисплея
8>битов, 16,7 милиона

Интерфейс
D>sub

DVI
DVI>D само

Звуков изход
10W x 2

Консумация на електроенергия
Максимум 200 W

Нива на консумация в режим на
пестене на енергия
По>малко от 3,5 W

Входно захранващо напрежение
AC 100>240V~, 50/60Hz

Размери
Монитор + Стойка

958 (ширина) X 730,5(височина) X 323.4(дълбочина)
Само монитор

958(ширина) X 660.5(височина) X 138.5(дълбочина)
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Тегло
31 кг

Аксесоари
Дистанционно, батерии (AAA), Ръководство на
потребителя, Захранващ кабел, SCART кабел.

• Това устройство е регистрирано според EMI стандартите за домашна употреба. То може да се използва навсякъде
в домашна и офис среда.
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Appendix

Standard Signal Mode Table
A TFT LCD TV is configured to support the following 10 signal modes. A user can register up to 10 modes.
Configure the PC display mode referring to the following table.
For configuration procedures, refer to the Appendix of the PC manual.

PIP Screen Configuration Table
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