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CZ - 2

Základní charakteristika

• 10.2” LCD displej, rozlišení 800×480

• Funkce pro příjem pozemního digitálního televizního vysílání s plnou podporou evropské 

normy DVB-T

• Design DVD mechaniky poloviční výšky, kompatibilní s formáty DVD, VCD, MP4, SVCD, CD, 

MP3, WMA, JPEG, NES apod.

• Přehrávání 8bitových her, které lze spouštět z disku, paměťové karty nebo prostřednictvím 

USB

• Skvělá funkce ESP (DVD - 4 sekundy, VCD - 15 sekund, MP3 - 180 sekund)

• Velmi užitečná funkce USB (USB HOST1.1 v režimu DVD)

• Celosystémový příjem analogového televizního vysílání 

• Vstup AV IN s podporou všech systémů

• Vestavěná vysoce kvalitní polymerová lithium-iontová baterie s vysokou kapacitou

• Funkce čtečky karet kompatibilní s paměťovými kartami SD, MMC

• Super tenká otočná obrazovka

Tento přehrávač obsahuje všechny funkce, které mají běžné DVD přehrávače a kromě toho je vybaven 
velmi užitečnou funkcí USB, která umožňuje číst data z fl ash disku (Pen Drive), přenosného pevného 
disku, MP3 přehrávače nebo soubory MP3, WMA, obrázky JPG a video soubory MP4, VCD z čtečky karet 
typu „all-in-one“ připojené prostřednictvím portu USB.  Tento DVD přehrávač umožňuje, abyste si před 
odjezdem na cesty zkopírovali multimediální soubory MP3, WMA, MP4, VCD apod. na fl ash disk nebo 
přenosný pevný disk a pak si je pomocí tohoto přehrávače přehrávali. Nemusíte si tak s sebou brát 
velké množství disků nebo mít strach, že by se mohly vaše cenné disky poškrábat. Můžete si okamžitě 
prohlédnout obrázky pořízené vaším digitálním fotoaparátem: jediné, co musíte udělat, je použít čtečku 
karet „all-in-one“ pro připojení kompaktní fl ash (CF) karty vašeho digitálního fotoaparátu k tomuto DVD 
přehrávači. 
Tak na co ještě čekáte? Začněte si už vychutnávat možnosti, které tento DVD přehrávač přináší! 
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CZ - 3

CO JE TO MPEG4?

Když DVD překonalo spoustu překážek a začalo konečně přinášet do domácností obraz s vysokým 
rozlišením a ohromující zvuk Dolby AC-3, začala se pomalu objevovat nová komprimační technologie 
pro kódování videa s názvem „DVD Killer“----MPEG4 (zkráceně nazývaná MPEG4).
MPEG, který je zkratkou pro Moving Pictures Experts Group, je mezinárodním audio a video formátem, 
který se vyznačuje dobrou kompatibilitou, vysokým kompresním poměrem (max. 200:1) a nejmenšími 
ztrátami dat. V současné době existují pouze 2 ofi ciální třídy - MPEG-I a MPEG-II, přičemž MPEG-II je 
aktuální formát DVD. MPEG-II má však také své vlastní výhody a nevýhody: např. výhody velké úložné 
kapacity, čistého obrazu a živého zvuku, ale má však také nevýhody v šifrování, kódu regionu a vysoké 
ceně originálních fi lmů, ve srovnání s technologií MPEG4. Technologii MPEG 4 lze charakterizovat slovy 
„malá kapacita, dobrá kvalita“. Její video používá pro kompresi formát MPEG4 a obsahuje obrázky 
s vysokým rozlišením jako u DVD, její audio používá formát MP3 pro dosažení vysoce kvalitní komprese 
a audio a video se nakonec spojují do souborů AVI, jejichž efekty jsou dostatečně přesvědčivé. K našemu 
překvapení a uznání je kompresní poměr MPEG4 zcela výjimečný; na jeden disk CD-ROM se standardní 
kapacitou lze uložit 80-120 minut fi lmů s vysokým rozlišením, v kvalitě podobné DVD (MPEG2). Proto 
příchod nové technologie kódování videa MPEG4 v podstatě řeší rozpor 
mezi kvalitou obrazu a kapacitou.  Jeho příchod znamená novou éru 
formátu fi lmů.
Tento přehrávač vyřešil rozpor vznikající při čtení komprimovaných 
fi lmových formátů, který lze u normálních DVD přehrávačů jen obtížně 
vyřešit: dokáže plynule přehrávat disky DivX-MPEG4 a současně 
podporuje disky DVD, VCD, CD - proto je v tomto okamžiku nejlepším 
audio/video přehrávačem na trhu.

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/

modré/zelené/černé body na obrazovce
Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

·  Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození 
panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

·  Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním 
loga televizní stanice.

·  Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty 
nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může 
zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu 
obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození 
může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her. 

·  Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt 
„přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu. 
Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

·  Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. 
LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné 
detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod 
červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto 
nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.
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Upozornění pro používání přehrávače

1. Při používání přehrávače ve vozidle prosím NEPŘIPOJUJTE k přehrávači napájení vyšší než 
+15 V (u některých autobusů a tahačů se používá stejnosměrné napájení (DC) +24 V).

2. Chcete-li prodloužit životnost přehrávače, pak v případě, že přehrávač nepoužíváte, vypněte jeho 
napájení (OFF). 

3. Napětí pro nabíjení baterie je +11 V až +15 V, pracovní napětí je +7 V až +15 V.
4. Když se zhorší schopnost čtení, vyčistěte prosím čočku pomocí papíru na čištění optických čoček 

nebo čisticího disku. NEDOTÝKEJTE se prosím čočky svými prsty.

Typ disku
Logo 

disku
Zaznamenaný obsah Velikost disku Doba přehrávání

DVD Audio+Video
(Pohyblivý  obraz)

12 cm

Přibl. 2 hodiny 
(jednovrstvý)
Přibl. 4 hodiny 
(dvouvrstvý)

8 cm

Přibl. 80 minut 
(jednovrstvý)
Přibl. 160 minut 
(dvouvrstvý)

Super VCD SVCD Audio+Video
(Pohyblivý obraz) 12 cm Přibl. 2 hodiny 

(jednovrstvý)

VCD Audio+Video
(Pohyblivý obraz)

12 cm
8 cm Přibl. 45 minut

CD Audio 12 cm
8 cm

Přibl. 74 minut
Přibl. 20 minut

MP3 Audio 12 cm Přibl. 600 minut

WMA Audio 12 cm
8 cm Přibl. 1500 minut

MP4 Audio+Video
(Pohyblivý obraz) Neomezeno Neomezeno

Poznámka: Doba přehrávání některých disků DVD, VCD, SVCD může podléhat speciálním omezením ze 
strany výrobce obsahu a může být odlišná od doby přehrávání uvedené v předchozím seznamu.

Speciální upozornění

Disky VCD (verze 1.1) bez funkce PBC (Ovládání přehrávání) mohou obsahovat jak hudbu, tak i obrázky 
(fi lmy).
Disky Super VCD (SVCD), VCD (verze 2.0) s funkcí PBC (Ovládání přehrávání) mohou kromě funkce pro 
přehrávání obrazu na discích VCD1.1 rovněž používat nabídku pro přehrávání interaktivního softwaru 
zobrazovanou na obrazovce televizoru (přehrávání PBC). Pokud disk navíc obsahuje statické obrázky, 
dokáže je přehrávač přehrávat s vysokou čistotou.
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CZ - 5

Tlačítka a konektory

1. TFT LCD displej
2. REPRODUKTOR
3. OKNO PRO PŘÍJEM SIGNÁLU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
4. SVĚTELNÁ KONTROLKA
5. STOP (Zastavení)  ■
6. CH-(Kanál-) / 
7. MODE (Režim) 
8. CH+ (Kanál+) /
9. PLAY / PAUSE (Přehrávání / Pauza) 
10. PLAY / PAUSE (Přehrávání / Pauza) 
11. STOP / SETUP (Zastavení / Nastavení)  ■
12. RETURN (Zpět)
13. CH- (Kanál-) / 
14. CH+ (Kanál+) / 
15. FINE- (Jemné ladění-) / 
16. FINE+ (Jemné ladění+)/ 
17. UP (Nahoru) 
18. RIGHT (Doprava) 
19. DOWN (Dolů) 
20. LEFT (Doleva) 
21. ENTER (Potvrzení)  
22. DVB (Digitální příjem)
23. DVD 
24. TV 
25. RECORD (Nahrávání)
26. OPEN (Otevření)
27. INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
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CZ - 6

28. POWER ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí)
29. VOLUME (Hlasitost)
30. PORT PRO PŘIPOJENÍ HERNÍHO ZAŘÍZENÍ
31. PORT USB
32. VIDEO IN/OUT (Video vst/výst) (výst - ne TV/

AV)
33. AUDIO IN (Audio vstup)

34. ZÁSUVKA PRO SLUCHÁTKA/AUDIO OUT (Audio 
výstup)

35. ANTÉNNÍ ZÁSUVKA
36. SLOT PRO PAMĚŤOVOU KARTU
37. POWER (DC-IN) (Vstup stejnosměrného 

napájení)
38. BATERIE
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Popis funkcí dálkového ovladače
 

1. CHARGE (Nabíjení)
2. OSD (OSD nabídka)
3. ZOOM (Změna velikosti)
4. SWITCH KEY (Přepínač) 4:3/16:9
5.  ANGLE/TV/RAD (Nastavení úhlu záběru/TV/

rádia)      
6. FINE/FAV (Jemné ladění/Oblíbené)
7. REPEAT/TTX (Opakované přehrávání/Teletext)
8. A-B REPEAT/EPG (Opakované přehrávání 

úseku A-B/Elektronický programový 
průvodce)

9. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
10. EXIT/ PAUSE (Ukončení/Zastavení)
11. MENU (Nabídka)
12. TITLE (Titul)
13.  FAST REVERSE/FINE- (Rychlé přetáčení zpět/

Jemné ladění-) 
14.  FAST FORWARD/FINE+ (Rychlé přetáčení 

vpřed/Jemné ladění+) 
15. SUBTITLE (Titulky)
16. UP (Nahoru) 
17. DOWN (Dolů) 
18. LEFT (Doleva) 

19. RIGHT (Doprava) 
20. ENTER (Potvrzení)  
21. PREVIOUS/CH- (Předchozí/Kanál-)  
22. NEXT/CH+ (Další/Kanál+) 
23. RECORD (Záznam) (Volitelné)
24. AUDIO (Zvuk)
25. MENU SETUP (Nastavení nabídky)
26. NUMERICKÁ TLAČÍTKA
27. RETURN (Zpět)
28. NEMÁ ŽÁDNOU FUNKCI
29. ON/OFF LCD (Zapnutí/Vypnutí LCD displeje)
30. CLEAR (Smazání)
31. GOTO (Přeskakování)
32. DVB
33. TV
34. DVD
35. AV
36. RED (Červená)
37. GREEN (Zelená)
38. YELLOW (Žlutá)
39. BLUE (Modrá)
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NASTAVENÍ HLAVNÍ NABÍDKY

Stiskněte a chvíli podržte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači nebo tlačítko ENTER na přehrávači, aby 
se otevřela hlavní nabídka (MAIN MENU), obsahující vedlejší nabídku pro nastavení obrazu (PICTURE), 
nastavení funkce (FUNCTION) a nastavení systému (SYSTEM).

 

Vedlejší nabídka PICTURE obsahuje položky BRIGHT (Jas), COLOR (Barevný odstín), CONTRAST 
(Kontrast) a SCALER (Změna měřítka), přičemž položky BRIGHT, COLOR a CONTRAST jsou od výrobce 
přednastaveny na hodnotu 50. Nastavte hodnoty těchto položek podle svých požadavků.
 

Vedlejší nabídka FUNCTION obsahuje položky LANGUAGE (jazyk). Můzete nastavit jazyk hlavní nabídky. 
Položka SCALER usnadňuje přepínání mezi formáty 16:9 a 4:3.

 

Ve vedlejší nabídce SYSTEM položka C.SYS (Systém barev) znamená systém barem obrazovky. Kontrolka 
CHARGE umožňuje zahájení spuštění nabíjení. 
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CZ - 9

Uživatelská příručka

■ Bezpečnostní upozornění

• Tento přehrávač nerozebírejte. Přehrávač používá laserový systém; při otevření skříňky hrozí 
nebezpečí zasažení laserovým zářením. Pohled do laserového paprsku by mohl poškodit váš zrak. 
Osoby, které nemají odpovídající kvalifi kaci, nesmí tento přehrávač demontovat.

• Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přehrávač působení deště 
nebo vlhkosti.

• Neopravujte přehrávač vlastními silami. V přehrávači nejsou žádné náhradní díly, které by mohly být 
opraveny osobou bez odpovídající kvalifi kace. Opravy musí provádět profesionálové.

Varování: Jakákoliv změna, opakovaná montáž nebo demontáž tohoto přehrávače je bez potvrzení 
nebo povolení naší společnosti zakázána. Pokud takovou akci provedete, naše společnost vám přestane 
poskytovat poprodejní servis.

■ Údržba

• Tento přehrávač je přesný elektronický výrobek, NEZKOUŠEJTE přehrávání prasklých nebo 
pokroucených disků. Vložení takových disků může způsobit poruchu přehrávače nebo poruchy při 
čtení disků.

• Vyhněte se používání přehrávače v místech, kde se vyskytuje voda (např. vany, umyvadla, dřezy na 
umývání nádobí v kuchyni, odtoky v prádelnách, atd.) a také ve vlhkých podzemních prostorách, 
plaveckých bazénech nebo podobných místech.

• Aby byl zajištěn stabilní provoz přístroje, musí být jeho okolí větrané. Aby nedošlo ke znemožnění 
ochlazování, NESTAVTE přehrávač na postel, pohovku, tkaniny nebo oblečení, atd. Přehrávač musí 
být udržován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. výstupy horkého vzduchu 
z různých zařízení, kamna apod.

■ Jak používat baterii

• Vybitá baterie: Během používání přehrávač kontroluje zbývající množství energie v baterii. Je-li 
množství energie v baterii nízké, zobrazí se v pravém rohu obrazovky červený nápis „LOW BATTERY“ 
(Vybitá baterie); pokud budete pokračovat v používání přístroje, obrazovka se po uplynutí určité 
doby automaticky vypne (zvuk však může stále fungovat) a pak se automaticky vypne i přehrávač. 

• Nabíjení: Připojte vypnutý přehrávač ke zdroji energie. Pokud přehrávač zjistí malé množství 
energie v baterii, automaticky spustí nabíjení - rozsvítí se zelený LED indikátor nabíjení. V provozním 
režimu stiskněte pro spuštění nabíjení tlačítko CHARGE na dálkovém ovladači - rozsvítí se zelený 
LED indikátor nabíjení. 
Pokud během nabíjení zelený indikátor bliká, znamená to, že nabíjení je ukončeno. Pokud během 
nabíjení nastane nějaký problém, rozsvítí se červený indikátor. Pokud se ochrana proti vysoké 
teplotě dostane do neobvyklého stavu, bude blikat červený indikátor (normální doba nepřetržitého 
nabíjení je přibližně 8 hodin; při prvních 3 nabíjeních nabíjejte po dobu minimálně 12 hodin).

• Skladování: Pokud nebudete baterii delší dobu používat, plně ji prosím nabijte - zamezíte tak 
snížení kapacity baterie.

UPOZORNĚNÍ: 

Tento DVD přehrávač obsahuje vestavěnou polymer-lithiovou baterii. Abyste se vyhnuli nebezpečným 
situacím a aby nedošlo k poškození baterie, udržujte baterii v dostatečné vzdálenosti od míst s vysokou 
teplotou. Demontáž je zakázána. Pokud baterie nefunguje a potřebujete ji vyměnit, kontaktujte prosím 
naši společnost a pořiďte si novou baterii se stejnými vlastnostmi.
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CZ - 10

Používání paměťové karty a USB zařízení 

v režimu DVD
Tento přehrávač podporuje v režimu DVD přímé čtení multimediálních souborů z paměťové karty nebo 
k němu lze prostřednictvím USB připojit fl ash disk, přenosný pevný disk, MP3 přehrávač a přehrávat 
hudební soubory MP3 a WMA, obrazové soubory JPG, 8bitové hry NES a některé soubory VCD, MP4 A/V.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

1. Přehrávání souborů na paměťové kartě: Vyjměte disk, uzavřete kryt diskového prostoru, vložte 
paměťovou kartu, zapněte napájení a přepněte přístroj do režimu DVD - přehrávač zahájí čtení souborů 
z paměťové karty. Pokud chcete číst data z USB zařízení, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu a disk 
a pak připojit USB zařízení, zapnout napájení a přepnout přístroj do režimu DVD - pak přehrávač zahájí 
čtení dat z USB zařízení.

2. V dolní části obrazovky se zobrazí nabídka zástupců obsahující 4 možnosti: hudební soubory, 
soubory fotografi í ve formátu JPEG, herní soubory a další soubory (jako např. VCD apod.). Pomocí 
„levého“ směrového tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači se můžete přesunout do levého 
okna a vybrat složky stejného typu. Pomocí „pravého“ směrového tlačítka na přístroji nebo na dálkovém 
ovladači se můžete přesunout do levého okna a vybrat složky odlišného typu. Přehrávač bude navíc 
automaticky načítat soubory MP3, JPG, hry NES nebo další soubory, podle pořadí.

3. Pokud jsou na USB zařízení uloženy hudební soubory MP3, přehrávač je automaticky načte a spustí 
jejich přehrávání počínaje prvním hudebním souborem. V tento okamžik můžete pomocí směrových 
tlačítek na přístroji nebo na dálkovém ovladači vybrat hudbu, kterou chcete přehrávat. Můžete rovněž 
vybrat 2., 3. nebo 4. nabídku zástupců pro přechod k souborům JPG a prohlížení obrázků JPG, k herním 
souborům a hraní her nebo k jiným souborů a sledování A/V souborů.
4. Pokud nejsou na USB zařízení žádné hudební soubory (v tomto okamžiku nelze logo Hudba 
v nabídce v dolní části obrazovky vybrat), načte přehrávač automaticky soubory fotografi í ve formátu 
JPG a kurzor se nastaví na první obrázek v prvním souboru.
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Nyní stiskněte „pravé“ směrové tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro přechod do režimu 
zobrazení náhledů na obrázky - náhledy na obrázky se zobrazují na levé straně obrazovky, obsah obrázků 
na pravé straně. Stiskněte tlačítko „ENTER“ pro přechod do režimu prohlížení obrázků. V režimu prohlížení 
můžete pro přizpůsobení zobrazení používat směrová tlačítka na přehrávači nebo na dálkovém ovladači. 
Směrové tlačítko „NAHORU“ přesune obrázek nahoru nebo dolů, tlačítko „DOLŮ“ přesune obrázek doleva 
nebo doprava, tlačítka „DOLEVA“ a „DOPRAVA“ otáčejí obrázek o 90 stupňů ve směru nebo proti směru 
pohybu hodinových ručiček. Stiskněte tlačítko „STOP“ a pak stiskněte tlačítko Play/Pause pro prohlížení 
obrázků uložených v souborech podle pořadí, s přechodem na nový obrázek každé 3 sekundy. Pomocí 3. 
a 4. nabídky zástupců v dolní části obrazovky můžete rovněž přejít k herním souborům a hrát hry nebo 
k dalším souborům a přehrávat A/V soubory.

5. Pokud nejsou na USB zařízení žádné hudební soubory ani soubory JPG, přehrávač načte 
automaticky hry NES a přejde k herním souborům. Pomocí směrových tlačítek na joysticku můžete 
vybrat své oblíbené hry a pak stiskem tlačítka START nebo SELECT spustit jejich přehrávání. (V režimu 
her jsou tlačítka na přístroji neaktivní a funguje pouze tlačítko „Stop“ na dálkovém ovladači.)
6. Pokud není k dispozici žádný soubor MP3, JPG ani herní soubor NES, přehrávač automaticky načte 
soubory ostatních formátů. Pro výběr požadovaných souborů VCD, MP4 A/V můžete použít směrová 
tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači.
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PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ

VÝBĚR ZVUKOVÉHO KANÁLU

• Během přehrávání vícejazyčných disků DVD a SVCD si můžete vybrat vhodný jazyk.
• Během přehrávání vícekanálových disků CD nebo VCD si můžete vybrat levý kanál, pravý kanál 

nebo stereo. Např. když je u disku VCD hlas zaznamenán v levém kanálu a hudba v pravém kanálu, 
můžete si vybrat levý kanál a poslouchat hlas.

• Během přehrávání disků DVD, SVCD 
Stiskněte tlačítko AUDIO a vyberte jazyk (závisí na disku).

• Během přehrávání disků VCD, CD 
Stiskem tlačítka AUDIO vyberte levý kanál, pravý kanál nebo stereo.

ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Během přehrávání disku můžete aktivovat zrychlené přehrávání dopředu nebo dozadu a nalézt tak 
rychle konkrétní místo na disku.
1. Pro aktivaci režimu zrychleného přehrávání dopředu stiskněte tlačítko . 

Opakovaným stiskem tlačítka  můžete cyklicky zobrazit tyto možnosti: 
FORWARD X 2 (Dopředu x2)→FORWARD X 4 (Dopředu x4)→FORWARD X 8 (Dopředu x8)→
FORWARD X 20 (Dopředu x20)→PLAY (Přehrávání)

2. Pro aktivaci režimu zrychleného přehrávání dozadu stiskněte tlačítko . 
Opakovaným stiskem tlačítka  můžete cyklicky zobrazit tyto možnosti: 
BACKWARD X 2 (Dozadu x2)→BACKWARD X4 (Dozadu x4) →BACKWARD X 8 (Dozadu x8)→
BACKWARD X 20 (Dozadu x20)→PLAY (Přehrávání)

ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Zpomalené přehrávání si můžete vychutnávat po provedení následujících kroků:
• Stiskněte tlačítko SLOW na dálkovém ovladači pro aktivaci zpomaleného přehrávání dopředu.
• Po každém stisku tlačítka SLOW se postupně zobrazí:

SF1/2 (Zpomalené dopředu 1/2)→SF1/3 (Zpomalené dopředu 1/3)→SF1/4 (Zpomalené dopředu 
1/4)→SF1/5 (Zpomalené dopředu 1/5)→ SF1/6 (Zpomalené dopředu 1/6)→SF1/7 (Zpomalené 
dopředu 1/7)→PLAY (Přehrávání)

• Stiskem tlačítka  se můžete vrátit k normálnímu přehrávání.

OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Disky DVD

Můžete nastavit opakování kapitoly nebo titulu:
1. Opakování kapitoly 

•  Stiskněte několikrát tlačítko REPEAT, aby se na obrazovce zobrazila zpráva REP: [CHAPTER] 
(Opakování: kapitola).

2. Opakování titulu 

•  Stiskněte několikrát tlačítko REPEAT, aby se na obrazovce zobrazila zpráva REP: [TITLE] 
(Opakování: titul).

3. Vypnutí opakování 

•  Stiskněte několikrát tlačítko REPEAT, aby se na obrazovce zobrazila zpráva REP: [OFF] 
(Opakování: vypnuto).
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Disky SVCD, VCD, CD

Postupujte následujícím způsobem; můžete nastavit opakované přehrávání jedné stopy nebo celého 
disku. U disků SVCD VCD2.0 lze opakované přehrávání používat v režimu PBC Off  (Ovládání přehrávání 
vypnuto); u disků VCD1.1 CD lze nastavit opakované přehrávání přímo.

VYPNUTÍ FUNKCE PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ)

• V režimu zastaveno vyberte přímým stiskem libovolného numerického tlačítka program.
• Stiskněte tlačítko MENU - na obrazovce se zobrazí zpráva „PBC: [OFF]“ (Ovládání přehrávání 

vypnuto).
1. Opakování jedné stopy 

Mačkejte tlačítko REPEAT tak dlouho, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „REP: [REP 1]“ 
(Opakování: opakování 1); pak se spustí opakované přehrávání právě přehrávané stopy.

2. Opakování všech stop 

Mačkejte tlačítko REPEAT tak dlouho, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „REP: [REP ALL]“ 
(Opakování: opakování všeho); pak se spustí opakované přehrávání všech stop na disku.

3. Vypnutí opakování 

Mačkejte tlačítko REPEAT tak dlouho, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „REP: [OFF]“ 
(Opakování: vypnuto). 

VÝBĚR TITULKŮ (PLATÍ PRO DISKY DVD, SVCD)

Pokud je na přehrávaném disku DVD nebo SVCD uloženo více titulků, můžete si vybrat ty, které chcete zobrazit.
1. Stiskem tlačítka SUBTITLE vyberte požadované titulky.
2.  Vypnutí titulků: Stiskněte tlačítko SUBTITLE - na obrazovce se zobrazí zpráva „Subtitle off “ (Titulky 

vypnuty).
Upozornění:  
• Možnost vypnout titulky je závislá na disku.
• Jazyk titulků je závislý na tom, co je uloženo na disku.
• Pokud titulky zaznamenané na disku nelze vybrat, nemá stisk tlačítka SUBTITLE žádný účinek.

VÝBĚR ÚHLU ZÁBĚRU

U disků DVD natočených s více úhly záběrů kamery můžete stiskem tlačítka  aktivovat zobrazení pod 
různými úhly. Například při přehrávání scény s pohybujícím se vlakem se můžete na tento vlak podívat 
zepředu, zleva nebo zprava a vlak se přitom stále pohybuje.

ZMĚNA VELIKOSTI

Stiskem tlačítka ZOOM na dálkovém ovladači můžete zvětšit obraz. K dispozici je 7 druhů zoomu: 2x, 3x, 
4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, off  (vypnutý zoom).

SKOK NA VYBRANÉ MÍSTO

Přímým vložením času, stopy, titulu nebo kapitoly můžete rychle prohledat disk a spustit přehrávání 
z vybraného místa.
U disku DVD se po stisku GOTO zobrazí tato obrazovka:

Stiskem tlačítka ◄ nebo ► vyberte Title Search (Vyhledávání titulů), Chapter Search (Vyhledávání 
kapitol) nebo Time Search (Vyhledávání podle času), stiskem numerických tlačítek vložte titul, kapitolu 
nebo čas a pak stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění přehrávání.
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Pokud jste zadali nesprávné údaje, můžete stiskem tlačítka GOTO režim vyhledávání ukončit a pak to 
zkusit znovu.
• U disků SVCD, MP3, VCD a CD se po stisku tlačítka GOTO zobrazí tato obrazovka:

Stiskem tlačítka ◄ nebo ► vyberte Track search (Vyhledávání podle stop) nebo Time search 
(Vyhledávání podle času), stiskem numerických tlačítek vložte čas nebo stopu a pak stiskněte tlačítko 
ENTER pro spuštění přehrávání. Pokud jste zadali nesprávné údaje, můžete stiskem tlačítka GOTO režim 
vyhledávání ukončit a pak to zkusit znovu.

PŘEHRÁVÁNÍ FORMÁTU MPEG4, MP3, JPEG APOD.

Tento přehrávač umožňuje prostřednictvím nabídky přehrávat soubory MP3, obrázky JPEG a také další 
A/V soubory, jako např. soubory VCD, DVD, WMA, MPEG4, MP3 a JPEG.

HRY

Tento přehrávač podporuje 8bitové hry NES. Připojte k přehrávači herní joystick - přehrávač načte herní 
nabídku a pak můžete pomocí směrových tlačítek na přístroji, joysticku nebo na dálkovém ovladači 
vybrat hry a stisknout tlačítko ENTER pro jejich spuštění. Když chcete hrát jiné hry, můžete se stiskem 
tlačítka STOP na dálkovém ovladači nebo současným stiskem tlačítek SELECT a START na joysticku vrátit 
do herní nabídky a po jejím načtení přehrávačem vybrat jinou hru.

PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ JPEG

Tento přehrávač umožňuje prohlížet obrázky JPEG v základním formátu s nejvyšším rozlišením 
5120x3840 nebo v progresivním formátu s rozlišením 2048x1536. Stiskem směrových tlačítek můžete 
během prohlížení obrázku JPEG tento obrázek otočit, stiskem tlačítka ▲ můžete obrázek posunout 
nahoru nebo dolů, stiskem tlačítka ▼ můžete obrázek posunout doleva nebo doprava, stiskem tlačítka 
► můžete obrázek otočit o 90 stupňů doprava a stiskem tlačítka ZOOM můžete spustit funkci ZOOM 
(Změna velikosti).
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NASTAVENÍ NABÍDKY DVD

V režimu DVD zobrazte stiskem tlačítka „STOP“ na přehrávači hlavní nabídku (MAIN MENU) a stiskem 
směrového tlačítka „Doleva“, „Doprava“ vyberte nastavení, které chcete změnit. K dispozici jsou 3 druhy 
nastavení; SYSTEM SETUP (Nastavení systému), LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) a AUDIO SETUP 
(Nastavení zvuku) - viz níže:

SYSTEM SETUP (NASTAVENÍ SYSTÉMU)

• TV SYSTEM (Televizní systém): K dispozici jsou tři druhy systémů: NTSC, PAL a AUTO.
• AUTO PLAY (Automatické přehrávání): Můžete vybrat ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).
• TV TYPE (Typ televizoru): K dispozici jsou tři poměry stran, „4:3PS“ , „4:3LB“, „16:9“.
• Password (Heslo): Výchozí hodnota je 0000. (Po vložení správného hesla a stisku tlačítka ENTER pro 

odemknutí můžete používat možnost RATING (Úroveň ochrany).)
• Rating (Úroveň ochrany): Můžete vybrat tyto úrovně ochrany: „KID SAFE“ (Bezpečné pro děti), „G“, 

„PG“, „PG13“, „PG-R“, „R“, „NC-17“ a „ADULT“ (Pouze pro dospělé).
• Default (Výchozí nastavení): Resetuje nastavení na výchozí hodnoty.

LANGUAGE SETUP (NASTAVENÍ JAZYKA)

• OSD LANGUAGE (Jazyk OSD nabídky): umožňuje nastavení jazyka DVD nabídky.
• AUDIO LANGUAGE (Jazyk zvukového doprovodu): umožňuje nastavení jazyka zvukového 

doprovodu při přehrávání disku.
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• SUBTITLE LANGUAGE (Jazyk titulků): umožňuje nastavení jazyka titulků při přehrávání disku.
• MENU LANGUAGE (Jazyk nabídky): umožňuje nastavení jazyka nabídky pro přehrávání disku DVD.
• DIVX[R] VOD: pro zadání autorizačního kódu vydání VOD.

AUDIO SETUP (NASTAVENÍ ZVUKU)

• DOWNMIX (Sloučení kanálů): V tomto režimu můžete zvolit „LT/RT“ nebo „STEREO“.

Příjem pozemního digitálního televizního 

vysílání DVB-T

Připojte anténu a zapněte napájecí adaptér.
Stiskněte přímo tlačítko DVB-T na dálkovém ovladači pro vstup do režimu DVB-T.
Pokud používáte režim DVB poprvé, objeví se na obrazovce nabídka Init Install (Počáteční instalace).

V položce OSD language (Jazyk OSD nabídky) můžete nastavit jazyk nabídky DVB-T. V položce Area 
(Oblast) můžete nastavit aktuální oblast pro vyhledání kanálů.
Pokud oblast odpovídá vaší poloze, stiskněte prosím tlačítko ENTER a zvolte YES (Ano) pro zahájení 
vyhledávání kanálů v zadané oblasti; nalezené kanály se uloží automaticky.
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Pokud oblast neodpovídá vaší aktuální poloze, stiskněte prosím tlačítko ENTER a zvolte NO (Ne) pro 
opuštění nabídky Init Install (Počáteční instalace). Stiskem tlačítka SETUP otevřete hlavní nabídku (Main 
Menu) pro DVB-T, zvolte Digital TV (Digitální TV) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku 
Digital TV (Digitální TV).

Zvolte Confi guration (Konfi gurace) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku Confi guration 
(Konfi gurace).

Zvolte System Setup (Nastavení systému) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku System 
Setup (Nastavení systému).
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Vyberte Area (Oblast), stiskem levého nebo pravého směrového tlačítka přejděte do výběru oblasti 
(Area Select), vyberte oblast, která odpovídá vaší poloze a stiskem tlačítka ENTER dokončete nastavení 
oblasti (Area Setup). Souvislým stiskem tlačítka EXIT se vraťte do nabídky Digital TV (Digitální TV), zvolte 
Installation (Instalace) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku Installation (Instalace).

 Zvolte Area Search (Vyhledání oblasti) a stiskem tlačítka ENTER spusťte vyhledání oblasti; po dokončení 
vyhledávání budou nalezené kanály uloženy automaticky.
Stiskem tlačítka CH+ nebo CH- na dálkovém ovladači nebo na přehrávači můžete procházet kanály 
a otočením ovladače hlasitosti můžete upravit hlasitost.

Záznam přijímaných programů DVB-T 

(volitelné)

Tento přehrávač je vybaven funkcí pro záznam originálního kódu programu DVB-T, která umožňuje 
uložit program DVB-T do paměťového zařízení (paměťová karta nebo USB zařízení) ve formátu MPEG2.
Připojte k přehrávači paměťové zařízení (paměťová karta nebo USB zařízení), zapněte napájení 
přehrávače a stiskněte tlačítko DVB na přehrávači nebo na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu 
DVB. Jakmile zachytíte vysílání programu DVB-T, stiskněte tlačítko RECORD na přehrávači nebo na 
dálkovém ovladači pro spuštění záznamu - nahrané programy se uloží do souboru PVR do kořenového 
umístění (katalogu) v paměťovém zařízení (pokud v paměťovém zařízení takový soubor neexistuje, 
přehrávač jej automaticky vytvoří). 
Během záznamu programů DVB-T nelze provádět nastavování pomocí hlavní nabídky DVB-T. Stiskem 
tlačítka STOP na přehrávači nebo na dálkovém ovladači můžete záznam zastavit.
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NAPLÁNOVÁNÍ ZÁZNAMU V PŘEDNASTAVENÝ ČAS 

(VOLITELNÉ)

Stiskem tlačítka SETUP na panelu přehrávače nebo na dálkovém ovladači zvolte DVB (Digitální televizní 
vysílání) a stiskem tlačítka ENTER otevřete nabídku DVB (Digitální televizní vysílání). Zvolte Digital 
TV (Digitální TV) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku Digital TV (Digitální TV). Zvolte 
Confi guration (Konfi gurace), stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku pro konfi guraci, zvolte 
Wakeup Timer (Časovač probuzení) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku Wakeup Timer 
(Časovač probuzení). 

 
Nastavte záznamové zařízení (Recorder) do režimu probuzení (Wakeup Mode) - další parametry se 
nastaví podle času rezervovaného pro vysílání (v níže uvedené nastavovací nabídce DVB-T jsou uvedeny 
pokyny). Když nastane čas aktivace, přehrávač spustí automaticky záznam.

Upozornění: 

Přehrávač může identifi kovat najednou jen jeden typ paměťového zařízení, přičemž paměťová karta 
má přednost před USB zařízením. Pokud tedy chcete nahrávat programy DVB-T na USB zařízení, nejprve 
prosím vyjměte paměťovou kartu.
Upozornění: 

Při záznamu programu DVB-T musíte zvolit vysokorychlostní paměťové zařízení USB 2.0 (fl ash disk, 
čtečka karet, přenosný pevný disk). Pokud nahráváte programy DVB-T na paměťovou kartu, zvolte 
prosím vysokorychlostní paměťovou kartu (150X). (Při připojení vysokorychlostního paměťového 
zařízení k PC je rychlost kopírování z PC na paměťovou kartu více než 10 MB/S.)
Upozornění: 

Na paměťovém zařízení nesmí být obsažen software typu „Automatické přehrávání“; jinak nebude moci 
přehrávač načíst správně data.
Upozornění: 

Před záznamem programu DVB-T prosím nastavte paměťové zařízení tak, aby byl možný záznam.
Upozornění: 

Formát paměťového zařízení musí být typu FAT32, jinak jej nedokáže přehrávač detekovat. 
Upozornění: 

Po dokončení záznamu musíte stisknout tlačítko STOP a normálním způsobem ukončit záznam, jinak 
může dojít k poškození dat v paměťovém zařízení a neúspěšnému záznamu.
Upozornění: 

Tento přehrávač nepodporuje vkládání a vyjímání paměťového zařízení během doby, kdy je zapnuté 
napájení. Proto, když potřebujete připojit nebo vyjmout paměťové zařízení, vypněte prosím nejprve 
napájení přehrávače.
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CZ - 20

PŘEHRÁVÁNÍ NAHRANÝCH SOUBORŮ (VOLITELNÉ)

Připojte k přehrávači paměťové zařízení, ve kterém jsou uloženy nahrané soubory, zapněte napájení 
přehrávače a stiskněte tlačítko DVB na přehrávači nebo na dálkovém ovladači pro přepnutí do režimu 
DVB. Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka na dálkovém ovladači otevřete seznam nahraných souborů a pomocí 
směrového tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte požadované soubory a stiskněte tlačítko ENTER - 
přehrávač spustí přehrávání nahraných TV programů, v celoobrazovkovém režimu.

V průběhu přehrávání můžete použít tlačítka funkcí Play/Pause (Přehrávání/Pauza), Fast Forward/Fast 
Reverse (Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu, Previous/Next (Předchozí/Další) a použít tyto funkce 
u nahraného vysílání. Pomocí ovladače hlasitosti můžete nastavit hlasitost.
Stiskněte tlačítko STOP na přehrávači nebo na dálkovém ovladači, vyberte YES (Ano) a stiskem tlačítka 
ENTER ukončete přehrávání. Po ukončení přehrávání se přehrávač vrátí do režimu příjmu DVB-T.

Nastavení nabídky DVB-T

Stiskem tlačítka STOP/SETUP na panelu přehrávače nebo na dálkovém ovladači zvolte DVB (Digitální 
televizní vysílání) a stiskem tlačítka MENU otevřete nabídku DVB (Digitální televizní vysílání). K dispozici 
je 6 vedlejších nabídek - Digital TV (Digitální TV), Movie (Film), Music (Hudba), Photo (Fotografi e), Games 
(Hry) a Disk Manager (Správce disku).

Zvolte Digital TV (Digitální TV) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku Digital TV (Digitální 
TV).
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CZ - 21

Channel Manager (Správce kanálů): vedlejší nabídka pro správu kanálů.
Installation (Instalace): vedlejší nabídka pro vyhledávání kanálů.
Confi guration (Konfi gurace): vedlejší nabídka pro nastavení DVB-T.
Factory Default (Výchozí tovární nastavení): nastavení parametrů nabídky DVB-T na výchozí hodnoty.
Version (Verze): informace o verzi softwaru nabídky DVB-T.

Ve vedlejší nabídce Channel Manager (Správce programů) můžete zvolit položky Channel Organizer 
(Organizace programů), Channel Sorting (Seřazení programů), Channel Grouping (Třídění programů), 
Edit Channel (Upravit program) a Delete All (Smazat vše).
Vedlejší nabídka Channel Organizer (Organizace kanálů) umožňuje správu nalezených kanálů DVB. 
Stiskem směrového tlačítka nahoru nebo dolů můžete volit kanály; po výběru kanálu můžete stiskem 
tlačítka RED (Červená) nastavit kanál jako oblíbený kanál (Fav); stiskem tlačítka GREEN (Zelená) můžete 
nastavit přeskakování kanálu (Skip), takže při pozdějším použití tlačítek CH+ nebo CH- bude kanál 
přeskočen; stiskem tlačítka YELLOW (Žlutá) můžete kanál zamknout, takže pokud budete chtít kanál 
sledovat, budete muset zadat správné heslo pro rodičovský zámek; stiskem tlačítka BLUE (Modrá) 
můžete kanál nastavit pro smazání (Delete). Pomocí tlačítka EXIT uzavřete nabídku DVB-T - provedená 
nastavení se automaticky uloží a kanály nastavené pro smazání se smažou.
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Ve vedlejší nabídce Channel Sorting (Řazení programů) najdete informace o uložení kanálu, včetně S. 
No. (Č. služby), Channel Name (Název programu), Freq (Frekvence) a Bandwidth (Šířka pásma).

Ve vedlejší nabídce Channel Grouping (Třídění programů) můžete kanály třídit, když stisknutím 
směrového tlačítka nahoru nebo dolů zvolíte kanál a stisknutím numerického tlačítko 1-8 roztřídíte 
programydo kategorií None (Žádná), News (Zprávy), Scien (Věda), Sport (Sport), Movi (Filmy), Kids 
(Dětské), Music (Hudba) a Fashi (Móda). Po dokončení nastavení stiskněte souvisle tlačítko EXIT, aby se 
nabídka uzavřela a přehrávač automaticky uložil provedené nastavení.
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Ve vedlejší nabídce Edit Channel (Upravit program) můžete stisknutím tlačítka RED (Červená) na 
dálkovém ovladači přidávat TV kanály, stiskem tlačítka YELLOW (Žlutá) na dálkovém ovladači můžete 
kanál upravit. (Tato funkce je vhodná pro zkušené uživatele a používá se pro jemné ladění při slabém 
příjmu.)
Ve vedlejší nabídce Delete All (Smazat vše) můžete smazat všechny programy, ale musíte předtím zadat 
správné heslo pro rodičovský zámek.

Ve vedlejší nabídce Installation (Instalace) jsou tři vyhledávací režimy: Area Search (Vyhledání v oblasti), 
Manual Search (Ruční vyhledání) a Auto Search (Automatické vyhledání).
Zvolte Area search (Vyhledání v oblasti) a stiskněte tlačítko ENTER - přehrávač začne vyhledávat v oblasti 
podle nastavené oblasti.

Zvolte Manual Search (Ruční vyhledání) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku pro ruční 
vyhledávání. Vyberte název kanálu (Channel Name) a stiskem numerického tlačítka 0-9 můžete nastavit 
frekvenci (Freq.). Po ukončení nastavování stiskněte tlačítko Enter pro spuštění ručního vyhledávání.
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Zvolte Auto Search (Automatické vyhledání) a stiskem tlačítka ENTER otevřete vedlejší nabídku pro 
automatické vyhledávání. Zvolte StartFreq (Počáteční frekvence) a pomocí numerických tlačítek 0-9 
můžete nastavit počáteční frekvenci pro vyhledávání. Zvolte EndFreq (Koncová frekvence) a pomocí 
numerických tlačítek 0-9 můžete nastavit koncovou frekvenci pro vyhledávání. Zvolte BandWidth (Šířka 
pásma) a pomocí levého nebo pravého směrového tlačítka můžete nastavit šířku pásma. Po dokončení 
nastavení stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění automatického vyhledávání.
Ve vedlejší nabídce Confi guration (Konfi gurace) najdete 5 položek: OSD (Vzhled nabídky), TV (Televizor), 
System Setup (Nastavení systému), Time (Čas), Wakeup Timer (Čas probuzení) a Parental Lock 
(Rodičovský zámek). 

Pomocí položky OSD (Vzhled nabídky) můžete nastavit vzhled nabídky DVB-T. U položky OSD můžete 
pomocí levého nebo pravého směrového tlačítka nastavit barvu nabídky; u položky Time on OSD 
(Zobrazit čas) můžete stisknutím levého nebo pravého směrového tlačítka zapnout nebo vypnout funkci 
zobrazení času v pravém horním rohu displeje. Pomocí položky OSD Timeout (Aut. uzavření nabídky) 
můžete nastavit čas, po kterém se automaticky uzavře nabídka zobrazená v režimu DVD. Pomocí 
položky OSD Trans (Průhlednost nabídky) můžete nastavit průhlednost zobrazené nabídky. Pomocí 
položky OSD Language (Jazyk OSD nabídky) můžete nastavit jazyk nabídky. Pomocí položky 1st Audio 
Language (1. jazyk pro zvuk) můžete nastavit 1. jazyk pro zvuk. Pomocí položky 2nd Audio Language (2. 
jazyk pro zvuk) můžete nastavit 2. jazyk pro zvuk.

110225_SPV_8011T_CZ.indd   Odd4:24110225_SPV_8011T_CZ.indd   Odd4:24 7.9.09   13:147.9.09   13:14



CZ - 25

Ve vedlejší nabídce TV můžete pomocí položky Display Mode (Režim zobrazení) nastavit systém 
zobrazení na obrazovce v režimu DVB; změnu nastavení provedete pomocí levého nebo pravého 
směrového tlačítka. Aspect Ratios (Poměry stran) je měřítko obrazovky v režimu DVB; stiskem 
směrového tlačítka doleva nebo doprava můžete přepínat mezi 4:3PS a 16:9.

Ve vedlejší nabídce System Setup (Nastavení systému) můžete pomocí položky EQ Setup (Nastavení 
ekvalizéru) nastavit ekvalizér; změnu nastavení provedete pomocí levého nebo pravého směrového 
tlačítka. Položka Surround (Prostorový zvuk) slouží k nastavení prostorových efektů zvuku; změnu 
nastavení provedete pomocí levého nebo pravého směrového tlačítka. Položka JPEG Eff ect (Efekty JPEG) 
jsou speciální efekty pro přehrávání souborů fotografi í. Nastavením ON (Zapnuto) můžete tuto funkci 
aktivovat, zatímco nastavením OFF (Vypnuto) můžete tuto funkci deaktivovat. Položka LCN znamená, 
že po dokončení vyhledávání programů nastaví přístroj pořadí podle LCN čísel programů. ON (Zapnuto) 
znamená, že je tato funkce aktivní, zatímco OFF (Vypnuto) znamená, že je tato funkce vypnutá. Položka 
Area (Oblast) slouží k nastavení oblasti; nastavování oblasti můžete aktivovat pomocí levého nebo 
pravého směrového tlačítka. Po zvolení oblasti stiskněte tlačítko ENTER pro dokončení nastavení.
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Ve vedlejší nabídce Time (Čas) umožňuje položka Timer Mode (Režim časovače) nastavení režimu 
hodin; možnost AUTO umožňuje nastavit časový rozdíl a letní čas. Volbou Manual (Ručně) můžete 
nastavit čas a datum. Položka DATE (Datum) slouží k nastavení data, které můžete zadat přímo pomocí 
numerických tlačítek 0-9. Položka Time (Čas) slouží k nastavení času, který můžete rovněž zadat přímo 
pomocí numerických tlačítek 0-9. Položka GMT Off set (Rozdíl oproti GMT) slouží k nastavení časového 
rozdílu vzhledem ke greenwichskému času. Toto nastavení můžete změnit pomocí levého nebo pravého 
směrového tlačítka. Položka Summer Time (Letní čas) slouží k zapnutí nebo vypnutí letního času. Toto 
nastavení můžete změnit pomocí levého nebo pravého směrového tlačítka.

Ve vedlejší nabídce Wakeup Timer (Čas probuzení) představuje položka Timer NO (Číslo časovače) 
sériové číslo probuzení v pevném čase. Přehrávač může uložit celkem 8 pevných časů probuzení, takže 
sériová čísla jsou 1-8. Položka Timer Mode (Režim časovače) slouží k nastavení periody, ve které se bude 
provádět probuzení v nastaveném pevném čase;  můžete vybrat jen jednou, jednou denně, jednou 
týdně nebo jednou ročně. V položce Wakeup Mode (Režim probuzení) můžete zvolit režim zobrazení 
zprávy nebo přepnutí na určitý kanál apod. Položka Wakeup Channel/Message (Kanál/Zpráva po 
probuzení) slouží k nastavení kanálu, na který se při probuzení přepne, nebo zprávy, která se zobrazí. 
Položka Wakeup Date (Datum probuzení) je datum, kdy dojde k probuzení. Pomocí levého nebo 
pravého směrového tlačítka můžete otevřít kalendář pro volbu data. Položka On Time (Čas probuzení) je 
čas probuzení, který můžete přímo nastavit numerickými tlačítky. Položka Duration (Trvání) je doba, po 
kterou zůstane přístroj probuzený v závislosti na nastavení kanálu. 00:05 znamená, že se přístroj probudí 
na nastavený kanál na dobu 5 minut, poté se přepne na předchozí kanál.
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Položka Parental Lock (Rodičovský zámek) slouží k uzamčení funkcí. Výchozí heslo rodičovského zámku 
přehrávače je 0000. Po zadání správného starého hesla můžete zadat heslo nové.

Položka Software Upgrade (Aktualizace softwaru) je aktualizace softwaru DVB-T. Vyberte Download 
from USB (Stáhnout z USB) - přehrávač zahájí čtení aktualizačních souborů z USB zařízení a provede 
automaticky aktualizaci.
Položka Factory Default (Výchozí tovární nastavení) umožňuje obnovit nastavení nabídky DVB-T na 
výchozí hodnoty nastavené z továrny. Po zadání správného hesla rodičovského zámku, zvolení YES 
(Ano) a stisknutí tlačítka ENTER budou všechna nastavení nabídky DVB-T vrácena na výchozí stav 
přednastavený od výrobce.
Version (Verze) udává informace o verzi softwaru DVB-T.
Tento přehrávač může v režimu DVB přehrávat fi lmové soubory, hudební soubory a soubory fotografi í.

V hlavní nabídce (Main Menu) můžete výběrem Movie (Film) otevřít okno pro přehrávání fi lmů. V tomto 
okně můžete přehrávat fi lmové soubory uložené v paměťovém zařízení (USB zařízení nebo paměťová 
karta); jiné soubory (např. hudební soubory a soubory fotografi í) nelze detekovat.
V hlavní nabídce (Main Menu) můžete výběrem Music (Hudba) otevřít okno pro přehrávání hudby. 
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V tomto okně můžete přehrávat hudební soubory uložené v paměťovém zařízení (USB zařízení nebo 
paměťová karta); jiné soubory (např. fi lmové soubory a soubory fotografi í) nelze detekovat.
V hlavní nabídce (Main Menu) můžete výběrem Photo (Fotografi e) otevřít okno pro přehrávání fotografi í. 
V tomto okně můžete přehrávat soubory fotografi í uložené v paměťovém zařízení (USB zařízení nebo 
paměťová karta); jiné soubory (např. hudební a fi lmové soubory) nelze detekovat.
Nabídka DVB tohoto přehrávače obsahuje 3 malé hry.

Box Man: vyberte New Game (Nová hra), stiskněte tlačítko ENTER a pak spusťte hru. Pomocí směrového 
tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava můžete ovládat pohyb, pomocí tlačítka ENTER můžete hru 
pozastavit a otevřít nabídku. V této nabídce můžete zvolit pokračování ve hře nebo ukončení hry.
Tetris: výběrem Setting (Nastavení) můžete hru nastavit, výběrem Start Game (Spustit hru) a stiskem 
tlačítka ENTER hru spustíte. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava pohybujete blokem, 
pomocí směrového tlačítka NAHORU můžete měnit úhel bloku, pomocí tlačítka ENTER můžete hru 
pozastavit a otevřít nabídku, kde můžete zvolit pokračování nebo ukončení hry.
Hit Rat: zvolte New Game (Nová hra) a stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění hry. Pomocí tlačítka ENTER 
můžete tuto hru pozastavit a otevřít nabídku. Když zvolíte Help (Nápověda), zobrazí se v levém dolním 
rohu nápověda, ve které můžete listovat pomocí tlačítek pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu.
Disk Manager (Správce disku) je správce paměti; po jeho otevření se zobrazí seznam nahraných 
fi lmových souborů (volitelné).

Stiskem tlačítka RED (Červené) na dálkovém ovladači můžete aktivovat operace jako je např. přehrávání. 
Po výběru fi lmového souboru stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění přehrávání (lze jej však zobrazit 
pouze ve formě náhledu, nelze jej přehrát v celoobrazovkovém režimu). Stiskem tlačítka GREEN (Zelené) 
na dálkovém ovladači můžete aktivovat operace jako je např. mazání. Vyberte fi lmový soubor a stiskněte 
tlačítko ENTER pro provedení operace mazání. Dalším stiskem tlačítka GREEN (Zelené) na dálkovém 
ovladači můžete aktivovat operace jako je např. smazání všech dat. Stiskněte tlačítko ENTER a vyberte 
YES (Ano), jestliže chcete smazat všechny nahrané fi lmové soubory v paměťovém zařízení.
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Příjem analogového televizního vysílání
Krok: 
1. Připojte externí anténu nebo kabelovou televizi.
2. Zapněte napájení přehrávače. Když na začátku zapnete napájení, je přehrávač v režimu DVD.
3. Stiskněte tlačítko MODE nebo TV pro přepnutí do režimu příjmu analogového televizního vysílání 

(Analog TV).

AUTO SEARCH (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ)

Krok: 
1. Otevřete z hlavní nabídky vedlejší nabídku pro nastavení systému a vyberte zvukový systém (D/K, I, 

B/G nebo M) a systému barev C.SYS (výchozí hodnota je AUTO).
2. Otevřete vedlejší nabídku pro nastavení TV, vyberte „AUTO SEARCH“ (Automatické vyhledávání) 

a stiskněte tlačítko ► pro spuštění této funkce.

 

3. Po dokončení vyhledávání se kanály uloží do paměti.
4. Pokud používáte anténu, nastavte délku, směr a úhel antény tak, aby byl příjem co nejlepší.

MANUAL SEARCH (RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ)

Otevřete vedlejší nabídku Preset (Předvolby), vyberte „SEARCH“ (Vyhledávání) a pak stiskněte tlačítko 
◄, ► pro ruční vyhledávání směrem dozadu nebo dopředu. Vyhledávání se po nalezení programů 
automaticky zastaví.

FINE TUNE (JEMNÉ LADĚNÍ)

Otevřete vedlejší nabídku Preset (Předvolby), zvolte „FINE TUNE“ (Jemné ladění) a stiskem tlačítek 
◄, ► proveďte jemné ladění směrem dozadu nebo dopředu. Nebo stiskněte přímo tlačítko FINE± na 
dálkovém ovladači nebo na přehrávači.

BAND (PÁSMO)

Otevřete vedlejší nabídku Preset (Předvolby), vyberte „BAND“ (Pásmo) a stiskem tlačítek ◄, ► změňte 
pásmo. Tato funkce se často používá pro změnu pásma před ručním vyhledáváním.
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PROGRAM (PROGRAM)

Tato položka zobrazuje aktuální číslo kanálu. Pomocí tlačítka 3nebo4 se můžete přepnout na předchozí 
nebo další kanál.

SKIP (PŘESKAKOVÁNÍ)

Otevřete vedlejší nabídku Preset (Předvolby), vyberte „SKIP“ (Přeskakování), změňte nastavení funkce 
SKIP na „ON“ (Zapnuto) a pak stiskem tlačítka kanál+/- přeskočte právě přijímaný kanál. Tato funkce se 
používá pro přeskočení kanálů se špatným signálem. Pokud nastavení SKIP vrátíte na OFF (Vypnuto), 
nebude kanál přeskakován.

 

S.SYS (ZVUKOVÝ SYSTÉM)

Tato položka obsahuje zvukový systém TV. Nastavte prosím zvukový systém přehrávače před 
vyhledáváním programů tak, aby vyhovoval zvukovému systému používanému ve vaší lokalitě.
Speciální upozornění: 

Při vyhledávání kanálů musíte nastavit TV systém přehrávače na stejný systém, jako je váš lokální 
TV systém; pak můžete ukládat vyhledané kanály. Pokud je například váš místní TV systém PAL B/G, 
nastavte TV systém v přehrávači na PAL B/G a potom vyhledávejte kanály (V ČR nastavte PAL DK).
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AV MONITOR automatického systému

Krok: 
1. Připojte zdroje audio a video signálu (systém NTSC nebo PAL).
2. Zapněte napájení přehrávače.
3. Stiskem tlačítka MODE nebo AV se přepněte do režimu VIDEO.
4. Nastavte vnitřní elektronický obvod automatického systému - k dispozici je systém PAL nebo NTSC.
5. Nastavte hlasitost.

Odstraňování problémů
Pokud se setkáte s některým z níže uvedených problémů, přečtěte si prosím příslušné informace.

• NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK

1. Zkontrolujte prosím, zda je přehrávač správně a pevně připojen.
2. Jestliže používáte pro poslech sluchátka, zkontrolujte, zda není ovladač VOLUME (Hlasitost) na 

sluchátkách nastaven na minimum a zajistěte, aby byla sluchátka zapnutá; v případě potřeby zvyšte 
hlasitost.

3. Ověřte si, zda ovládání televizoru nebo zesilovače funguje normálním způsobem.

• NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ

1. Zajistěte, aby byl přehrávač zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je napájení správně a pevně připojeno.
3. Pokud je baterie vybitá, nabijte baterii a použijte pro napájení přehrávače adaptér. 
4. Zajistěte, aby bylo provedeno správné připojení k televizoru. (Při připojení k televizoru.)

• NELZE ČÍST DATA Z PORTU USB

1. Zajistěte, aby byl z přihrádky pro CD vyjmutý disk.
2. Zkontrolujte, zda je USB zařízení správně a pevně připojeno.

• OBRAZ SE PŘETÁČÍ NEBO POSTRÁDÁ BARVY (při připojení k televizoru)

Systém barev přehrávače nevyhovuje systému barev televizoru. Vyberte prosím vhodný systém barev 
podle vašeho televizoru. 

• DISK SE NEPŘEHRÁVÁ

1. Vložte disk správným způsobem.
2. Zajistěte, aby byla strana disku s potiskem obrácená nahoru.
3. Na disku je prach. Vyčistěte disk a zkuste to znovu.

• DÁLKOVÝ OVLADAČ NEFUNGUJE

1. Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a DVD přehrávačem.
2. Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání.
3. Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.

• BATERIE SE NEVYBÍJÍ

1. Zkontrolujte prosím, zda je baterie správně připojena a zda je baterie ještě nabitá.
2. Pokud je baterie plně nabitá ale nefunguje, můžete použít pro napájení přístroje napájecí adaptér; 

v takovém případě počkejte, než se zahájí nabíjení baterie. (Po rozsvícení indikátoru nabíjení 
odpojte napájecí adaptér z přístroje.) Nyní by měl přístroj bez problémů fungovat při napájení 
z baterie.
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• Chyba při záznamu (volitelné)

1. Zkontrolujte prosím, zda je k přehrávači správně připojeno paměťové zařízení (paměťová karta 
nebo USB zařízení).

2. Zkontrolujte prosím, zda paměťová karta podporuje vysokorychlostní přenos dat (150x) a zda je 
USB zařízení typu USB 2.0.

3. Zkontrolujte prosím, zda není u paměťového zařízení (paměťová karta nebo USB zařízení) 
aktivována ochrana proti zápisu.

4. Zkontrolujte prosím, zda je formát typu FAT32.
5. Zkontrolujte prosím, zda je v paměťovém zařízení dostatek volného místa pro ukládání dat.
6. Zkontrolujte prosím, zda v paměťovém zařízení není virus a v případě, že ano, nejprve virus 

odstraňte.

Technické údaje

Specifi kace DVD

Vlnová délka laseru 650 nm/780 nm

Video systém PAL/AUTO/NTSC

Audio - odezva 20 Hz - 20 kHz

Audio - odstup signálu od šumu (S/N) ≥ 85 dB

Audio - zkreslení a šum       ≤ -70 dB

Odstup kanálů ≥ 75 dB

Dynamický rozsah ≥ 85 dB

Audio výstup (analogový zvuk) Výstup: 1 V, Impedance zátěže: 10 kΩ

Video výstup Výstup: 1 Vš-š, Impedance zátěže: 75 Ω

Napájecí adaptér Vstup: střídavé (AC) napětí 100 - 240 V; 
Výstup: 12 V, 1,5 A

Přípustná pracovní teplota 0~40 ºC

Příkon (odběr) < 15 W

Rozměry 252 x 200 x (31+9) (mm)

PARAMETRY SPOLEHLIVOSTI

a. Okolní teplota: 0 ºC–40 ºC, normální provoz.
b. Nepřetržitě 48 hodin normálního provozu.
c. Vestavěná lithiová baterie bude mít po 500 cyklech nabití a vybití stále 82,5 % své originální 

kapacity.
d. Životnost čočky je více než 1000 hodin.
e. Životnost motorku hlavní osy je min. 1000 hodin.
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Příslušenství

Standardní 
příslušenství

1 Joystick 1 kus

2 Disk s hrami 1 kus

3 Dálkový ovladač 1 kus

4 Spínací napájecí adaptér 1 kus

5 Polymerové lithiové baterie (7,4 V, 2600 mAh) 1 sada

6 Návod k obsluze 1 kus

7 Audio kabel 1 kus

8 Video kabel 1 kus

9 Napájecí adaptér do vozidla 1 kus

10 Stolní anténa 1 kus

Příslušenství

 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých 
zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu 

pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a 
elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi  kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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