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Předmluva

Tento přístroj má dvě hlavní funkce. Může být používán jako set-top box pro 

příjem pozemního digitálního (DVB-T) vysílání. Kromě toho může být rovněž 

používán jako DVD přehrávač.

Důležité bezpečnostní pokyny

TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENOU 

FYZICKOU, SMYSLOVOU NEBO MENTÁLNÍ SCHOPNOSTÍ NEBO OSOBY 

S OMEZENÝMI ZKUŠENOSTMI A ZNALOSTMI, POKUD NAD NIMI NENÍ 

VEDEN ODBORNÝ DOHLED NEBO PODÁNY INSTRUKCE ZAHRNUJÍCÍ 

POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH 

BEZPEČNOST. 

DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOZOREM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE SI 

S PŘÍSTROJEM NEBUDOU HRÁT. 

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTEVÍRAT

SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V ROVNOSTRANNÉM TROJÚHELNÍKU 

UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO 

„NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT 

TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V ROVNOSTRANNÉM TROJÚHELNÍKU 

UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO 

OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI 

VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. 

UVNITŘ PŘÍSTOJE JE NEBEZPEČNĚ VYSOKÉ NAPĚTÍ.

VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

UPOZORNĚNÍ

ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, UMÍSTĚTE ŠIROKÝ 

HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKOU ZDÍŘKU V ZÁSUVCE A ZASUŇTE 

ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ.

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ 

PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

Tento symbol indikuje, že výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového 

napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě používejte 

pouze identické náhradní díly.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým 

proudem, nevystavujte tento přístroj nebo kabely dešti.
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UPOZORNĚNÍ:

TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. ABYSTE SE NAUČILI 

PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO PŘÍRUČKU 

A USCHOVEJTE JI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE OPRAVU. KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE 

NEBO SI PŘEČTĚTE ČÁST „PORADCE PŘI POTÍŽÍCH“.

ABYSTE NEBYLI PŘÍMO VYSTAVENI LASEROVÉMU ZÁŘENÍ, 

NEOTEVÍREJTE SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. POKUD BYSTE OTEVŘELI SKŘÍŇKU 

NEBO DEAKTIVOVALI OCHRANNÉ MECHANISMY, MOHLO BY DOJÍT 

K VYZAŘOVÁNÍ VIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO 

LASEROVÝCH PAPRSKŮ.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO DVD VIDEO PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. 

PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO 

POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT 

K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.

PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO DVD VIDEO 

PŘEHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE 

ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE.

VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

VAROVÁNÍ:

PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA 

ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ VÝROBCEM NEBO 

JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI BUDE 

ODEBRÁNO PRÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

1. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na 

přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).

2. Síťová zástrčka, která se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno 

dosažitelná.

3. Chcete-li přístroj úplně odpojit od napájení, musíte vytáhnout síťovou zástrčku 

přístroje ze síťové zásuvky.

4. Síťová zástrčka přístroje nesmí být během používání přístroje blokována jinými 

předměty a musí zůstat snadno dosažitelná.

1. Přečtěte si pokyny
Před použitím přístroje si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

2. Uschovejte si pokyny
Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

3. Dbejte na varování
Měla by být dodržována všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4. Postupujte podle pokynů
Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění
Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. K čištění 
používejte navlhčený hadřík.

6. Doplňky
Používejte pouze výrobcem stanovené doplňky, protože jiné než doporučené doplňky 
mohou způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, 
kuchyňského dřezu nebo nádob na prádlo; ve vlhkém suterénu; nebo blízko bazénu; atd.

8. Příslušenství
Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. 
Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by 
se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s vozíkem, podstavcem, stojanem 
nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s přístrojem. 
Jakákoliv montáž výrobku by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být 
použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Varování týkající se přepravního vozíku
Během přemísťování při použití kombinace vozíku a přístroje 
buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy 
mohou způsobit převrhnutí vozíku i s přístrojem.

10. Odvětrávání
Výřezy a otvory ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání 
a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti 
přehřátí - tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Tyto 
otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož 
nebo jiný podobný povrch.
Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru jako je např. knihovna 
nebo polička, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce.

11. Zdroje energie
Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém 
štítku. 

(Symbol poskytnutý 
společností RETAC) 
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Pokud si nejste jisti parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na svého 
prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie 

nebo jiné zdroje napájení - viz návod k obsluze.

12. Uzemnění nebo polarizace

Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud 

(zástrčka s jedním širším hrotem oproti ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do 

síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud 

zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále 

nejde zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifi kovaného elektrikáře se žádostí 

o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte bezpečnostní účel polarizované 

zástrčky.

13. Ochrana napájecího kabelu

Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, 

nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty, které by je mohly 

přiskřípnout - přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, 

zásuvkách a místech, kde vystupují z přístroje.

14. Uzemnění venkovní antény

Je-li k přístroji připojena venkovní anténa 

nebo kabelový systém, zajistěte, aby 

byla tato anténa nebo kabelový systém 

uzemněny tak, aby byla zajištěna určitá 

ochrana proti napěťovým špičkám 

a vytvořeným statickým nábojům. Článek 

810 Národních elektrotechnických 

předpisů (National Electrical Code) ANSI/

NFPA70 poskytuje informace týkající se 

správného uzemnění stožáru a podporné 

struktury, uzemnění přívodního kabelu vybíjecí jednotky antény, velikosti uzemňovacích 

vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k uzemňovacím elektrodám 

a požadavků na uzemňovací elektrodu. Viz níže uvedený obrázek.

15. Blesk

Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší 
dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo 

kabelový systém. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické 
elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.

16. Elektrické vedení

Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního elektrického 
vedení nebo jiných elektrických osvětlovacích nebo napájecích obvodů, nebo tam, 

kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci 
venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli 

takových elektrických vedení nebo obvodů, protože by to mohlo mít smrtelné následky.

17. Přetížení

Nepřetěžujte zásuvky na stěně, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky - mohlo 

by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

18. Vniknutí předmětů a tekutin

Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož 

by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by 

mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do tohoto přístroje nelijte 

tekutiny.

19. Opravy

V žádném případě se nepokoušejte opravovat tento přístroj vlastními silami, protože 

po otevření skříňky nebo odstranění krytů přístroje byste mohli být vystaveni 

nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechejte 

kvalifi kovaným servisním technikům.

20. Poškození vyžadující opravu

V následujících situacích odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na 

kvalifi kovaný servis:

A) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.

B) Pokud byla do přístroje vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.

C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.

D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze 
ty prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze - nesprávné nastavení jiných 

ovládacích prvků může mít za následek poškození, které si může vyžádat náročnou 
opravu kvalifi kovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.

E) Pokud výrobek spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen. 
F) Pokud výrobek vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována 

oprava.

21. Náhradní díly
Pokud potřebujete náhradní díly, zajistěte, aby servisní technik použil náhradní díly 

určené výrobcem nebo aby měly náhradní díly měly stejné vlastnosti jako originální 
díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo 

jiná nebezpečí.

22. Bezpečnostní kontrola
Okamžitě po dokončení servisu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, 

aby provedl bezpečnostní kontroly a prověřil tak správnou funkci přístroje.

23. Montáž na stěnu nebo pod strop
Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze způsobem, který 

doporučuje výrobce.

24. Vysoká teplota
Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, 

konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.

UZEMŇOVACÍ 
SVORKA

ELEKTRICKÉ SERVISNÍ 
ZAŘÍZENÍ (JISTIČ)

UZEMŇOVACÍ 
SVORKA

NEC - NÁRODNÍ 
ELEKTROTECHNICKÉ 
PŘEDPISY

ELEKTRODOVÝ ZEMNÍCÍ SYSTÉM 
ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 
(NEC ČLÁNEK 250, ČÁST H)

UZEMŇOVACÍ VODIČE 
(NEC ČÁST 810-21) 

PŘÍVODNÍ KABEL 
ANTÉNY

VYBÍJECÍ
JEDNOTKA ANTÉNY 
(NEC ČÁST 810-20)
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Upozornění

●   Pro bezpečnou přepravu tohoto výrobku používejte prosím originální krabici 
a obalové materiály.

●   Zahřívání krytu a zadního panelu po delší době používání přehrávače je 
běžné chování, kterým se nemusíte znepokojovat.

●   Během přehrávání přístrojem nehýbejte. Jinak může dojít k poškození 
snímací čočky a disku.

●   Pro otevření nebo uzavření přihrádky pro disk stiskněte tlačítko OPEN/
CLOSE na předním panelu nebo na dálkovém ovladači. Přihrádky pro disk 
se během otevírání nebo uzavírání nedotýkejte.

Vlastnosti přístroje
● Plně kompatibilní s MPEG4, DVD, CD, MP3, Kodak Picture CD, CD-R 

a CD-RW (fi nalizovanými)

● Spořič obrazovky

● Různé režimy přehrávání: Program (Programování), Search (Vyhledávání)

● Digitální koaxiální audio výstup

● S-video výstup, kompozitní video výstup a komponentní video výstup (Y, Pb, Pr)

Formáty disků podporované tímto přehrávačem:

9

32

8

Soubory MPEG4 na discích

Dolby Digital

KODAK picture CD

Vícenásobné úhly záběru 
kamery

Výběr titulků

Výběr zvuku

R RESTRICTED

16:9 LBSoubory MP3 na discích 

CD-R/CD-RW

DVD video

Různé režimy pro poměr 

stran televizoru

Rodičovský zámek

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna 

některými patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví, jejichž 

vlastníkem je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci. Používání této 

technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision 

Corporation a pokud není společností Macrovision Corporation stanoveno jinak, 

je určeno pouze pro domácí a další omezené zobrazovací účely. Pronikání do 

struktury zařízení nebo jeho demontáž je zakázána.

Tento výrobek podporuje formát KODAK Picture CD a zobrazí obsah disku 

KODAK Picture CD. Logo „KODAK Picture CD Compatible“ je obchodní značka 

společnosti Eastman Kodak Company a je používáno se svolením.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Značka „Dolby“ a symbol 

dvojitého písmene „D“ jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. 

Důvěrná nepublikovaná díla. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna 

práva vyhrazena.
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Popis předního a zadního panelu

Přední panel

1 POWER (NAPÁJENÍ)

2 DVÍŘKA SKŘÍŇKY

3 SENZOR

4 VFD DISPLEJ

5 PORT PRO KARTU

6 PORT USB

7 TLAČÍTKO PREV (PŘEDCHOZÍ)

8 TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (PŘEHRÁVÁNÍ/

PAUZA)

9 TLAČÍTKO NEXT (DALŠÍ)

q; TLAČÍTKO STOP (ZASTAVENÍ)

qa TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/

UZAVŘÍT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Zadní panel

100-240V~
50/60Hz

ININR F
LOOPLOOPR F

THROUGHTHROUGH

FL CVBS

S-VIDEO
VIDEO OUT5.1CH AUDIO OUT

FR

SL

SR

CEN

SW

Y

Pb

Pr

COAXIALCOAXIAL
DIGITAL AUDIOVIDEO

COMPONENT OUT SCART INSCART OUT

1 SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL

2 RF IN (RF VSTUP)

3 RF LOOP THROUGH (RF PRŮCHOZÍ 

SMYČKA)

4 Výstup 5.1kanálového zvuku (FL, FR, SL, 

SR, CEN, SW)

5 Výstupní konektor CVBS

6 Výstupní konektor S-VIDEO

7 Komponentní video výstup (Y, Pb, Pr)

8 Konektor digitálního KOAXIÁLNÍHO audio 

výstupu

9 SCART OUT (VÝSTUP SCART)

q; SCART IN (VSTUP SCART)

Připojení k televizoru

SCART

100-240V~
50/60Hz

FL CVBS

S-VIDEO
VIDEO OUT5.1CH AUDIO OUT

FR

SL

SR

CEN

SW

Y

Pb

Pr

COAXIAL
DIGITAL AUDIOVIDEO

COMPONENT OUT SCART INSCART OUT

Televizní 
anténa

ČERVENÁ BÍLÁ

S-VIDEO ŽLUTÁ

Kompozitní 
video

AUDIO 
VSTUP

VIDEO VSTUP
Externí zařízení
Příklad: Videorekordér

Komponentní video 
(pro progresivní snímkování) 

VIDEO VSTUP

Poznámky:

Existuji čtyři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru:

1. S-video kabel a levý/pravý audio kabel [nastavte položku (Video) na 

(S-Video)].

2. Kompozitní video kabel a levý/pravý audio kabel.

3. Komponentní video kabel a levý/pravý audio kabel [nastavte položku (Video) 

na (INTERLACE-YUV nebo P-SCAN Y, Pb, Pr)].

4. Pomocí kabelu SCART [nastavte typ výstupního videosignálu (video type) na 

TV-RGB].
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Připojení k AV zesilovači s 5.1kanálovým analogovým audio vstupem

VIDEO

BASS TREBLE ECHO

DOWN UP

VOLUME
INPUT  SELECTOR

MUTEKARAOKECHANNELTESTMODE3 STEREOPRO LOGICBYPASS

EXCITE

POWER

MIC 21 1 MIC VOL 2
MIC

100-240V~
50/60Hz

FL CVBS

S-VIDEO
VIDEO OUT5.1CH AUDIO OUT

FR

SL

SR

CEN

SW

Y

Pb

Pr

COAXIAL
DIGITAL AUDIOVIDEO

COMPONENT OUT SCART INSCART OUT

BÍLÁ ČERVENÁ

ŽLUTÁ

VIDEO 

VSTUP

Zesilovač

DVD VSTUP

PŘEDNÍ-PRAVÝ

PROSTOROVÝ-PRAVÝ

SUBWOOFER

PŘEDNÍ-LEVÝ

PROSTOROVÝ-LEVÝ

STŘEDOVÝ

Poznámky:

1. Nastavte televizor na AV vstup připojený k DVD přehrávači.

2. Nastavte zesilovač na AV vstup připojený k DVD přehrávači.

Připojení k AV zesilovači s digitálním audio vstupem

100-240V~
50/60Hz

FL CVBS

S-VIDEO
VIDEO OUT5.1CH AUDIO OUT

FR

SL

SR

CEN

SW

Y

Pb

Pr

COAXIAL
DIGITAL AUDIOVIDEO

COMPONENT OUT SCART INSCART OUT

BASS TREBLE ECHO

DOWN UP

VOLUME
INPUT  SELECTOR

MUTEKARAOKECHANNELTESTMODE3 STEREOPRO LOGICBYPASS

EXCITE

POWER

MIC 21 1 MIC VOL 2
MIC

K
o
a
x
iá

ln
í k

a
b
e
l

Koaxiální

Digitální zesilovač

Poznámky:

1. Zvolte koaxiální digitální audio výstup.

2. Nastavte audio výstup přehrávače do režimu Raw nebo PCM.

3. Nastavte digitální zesilovač na AV vstup připojený k DVD přehrávači.
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Čtečka kart 3 v 1 a port USB

Jak přepnout přístroj do režimu USB/čtečky kart?

Mačkejte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači tak dlouho, dokud se 

nepřepnete do režimu USB/čtečka kart.

Funkce čtečky kart 3 v 1

Tento přístroj je vybaven konektorem čtečky kart 3 v 1, který můžete použít, když 

není v přehrávači žádný disk. Prostřednictvím portu pro kartu můžete vložit tři 

druhy kart (MMC, SD, MS) a přehrávat hudbu ve formátu MP3, fi lmy ve formátu 

MPEG4 nebo soubory JPEG. Všechno funguje stejně jako při přehrávání disku.

Rozhraní USB
Tento přístroj je vybaven konektorem USB. Pokud v přehrávači není žádný disk, 
můžete vložit USB DISK nebo MP3 přehrávač s rozhraním USB pro přehrávání 
hudby ve formátu MP3  nebo souborů JPEG. Všechno funguje stejně jako při 
přehrávání disku.

Maximální podporovaný datový tok v jednotlivých případech:

SD
MS

MMC

SD: 6 Mbps

MS: 5 Mbps

MMC: 5 Mbps

USB: 4 Mbps

POZNÁMKA: Když se používá port USB nebo čtečka kart, nemanipulujte s USB 
zařízením nebo kartou ve čtečce kart!

LED displej

1 DISK DVD 2 DISK VCD 3 PŘEHRÁVÁNÍ

4 PAUZA 5 PŘEHRÁVÁNÍ DISKU  6 DOBA PŘEHRÁVÁNÍ

7 OPAKOVÁNÍ 8 DISK MP3 9 PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ)

q; DOLBY DIGITAL

Poznámka:

V režimu DVB se číslo kanálu a čas (HODINY:MINUTY) zobrazují v oblasti 6.

Dálkový ovladač

qf TV/RADIO (TELEVIZE/ROZHLAS)

qg NEXT (DALŠÍ) 

qh PREV (PŘEDCHOZÍ)

qj VIDEO (OBRAZ) 

qk ZOOM (ZMĚNA VELIKOSTI)

ql P/N (Přepínání výstupního formátu televizního 

signálu)

w; L/R (Levý/Pravý audio kanál)

wa SLOW (ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ)

ws ANGLE (ÚHEL ZÁBĚRU)

wd OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT)

wf NUMERICKÁ TLAČÍTKA 0-10+

wg EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ 

PRŮVODCE)

wh INFO (INFORMACE)

wj PAUSE (PAUZA)

wk SETUP (NASTAVENÍ)

wl SMĚROVÉ ŠIPKY (▲,▼,◄, ►)

e; SOURCE (ZDROJ)

ea REV (ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ DOZADU)

es FWD (ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ DOPŘEDU)

ed PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ)

ef SUBTITLE (TITULKY)

eg PROGRAM (PROGRAMOVÁNÍ)

eh LANGUAGE (JAZYK)

ej REPEAT (OPAKOVÁNÍ)

ek A-B (OPAKOVÁNÍ ÚSEKU A-B)

Poznámka:

1. Pro znázornění jednotlivých NAVIGAČNÍCH 

ŠIPEK na dálkovém ovladači jsou v tomto 

návodu použity symboly .

2. Abyste mohli používat jakoukoli funkci dálkové-

ho ovladače, musíte nejprve stisknout tlačítko 

Power na DVD přehrávači.

3. Některá z tlačítek mají několik funkcí. Funkci 

před symbolem/ lze používat v DVD režimu; 

funkci za symbolem / lze používat v režimu DVB.

1 POWER (NAPÁJENÍ)

2 MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU)

3 TITLE/TTX (TITUL/TELETEXT)

4 MENU (NABÍDKA)

5 FAVORITE (OBLÍBENÉ)

6 GOTO (SKOK NA VYBRANÉ MÍSTO)

7 VOL+/VOL- (HLASITOST+/-)

8 STOP (ZASTAVENÍ)

9 PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)

q; RETURN (ZPĚT)

qa CH+ (KANÁL+)

qs ENTER (POTVRZENÍ)

qd CH- (KANÁL-)
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Vložení baterií

1

2

3

1. Otevřete kryt.

2. Vložte baterie.

Zajistěte, aby polarita baterií (značky „+“ a „-“ ) odpovídala značkám uvnitř 

prostoru pro baterie.

3. Uzavřete kryt.

Poznámky:

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi.

Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

● Nevkládejte baterie v nesprávném směru.

● Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.

● Nevhazujte baterie do ohně.

● Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.

● Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

● Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste 

zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.

● Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, 

vyměňte všechny baterie za nové.

● Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte 

nové baterie.

Používání dálkového ovladače

Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání.

(Níže uvedené obrázky slouží pouze jako příklad.)

Poznámky: 

Nevystavujte senzor dálkového ovládání DVD přehrávače silnému zdroji světla, 

jako je přímé sluneční světlo.

Poznámky:

● Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovládání na 

přehrávači.

● Dálkový ovladač nenechávejte v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.

● Dálkový ovladač nepolévejte vodou ani na něj nepokládejte žádné vlhké 

předměty.

● Životnost baterií je za běžných podmínek asi 1 rok.
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Popis dálkového ovladače

Tlačítka dálkového ovladače:

1. POWER (NAPÁJENÍ)

Softwarový vypínač napájení. Stisknutím tlačítka <POWER> se přístroj zapíná, 

je-li vypnutý, a vypíná, je-li již zapnutý.

2. MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU)

Stisknutím tlačítka <MUTE> se ztlumí zvuk a na displeji se zobrazí symbol „  “. 

Opakovaným stisknutím tlačítka < MUTE> můžete režim ztlumení zvuku zrušit.

3. TITLE/TTX (TITUL/TELETEXT)

V režimu DVD návrat k titulu disku. V režimu DVB zobrazení informací teletextu.

4. MENU (NABÍDKA) Nabídka/Ovládání přehrávání (PBC)

Stisknutím tlačítka <MENU> v režimu DVD se přehrávač vrátí do nabídky disku. 

V režimu DVB se tímto tlačítkem zobrazuje nabídka DVB Menu. Stisknutím 

tlačítka <RETURN>,<MENU> nebo <SETUP> se přístroj vrátí do režimu 

přehrávání kanálů.

5. FAVORITE (OBLÍBENÉ)

Stisknutím tlačítka <FAVORITE> v režimu DVB se zapínají skupiny oblíbených 

kanálů (Channel Groups). Dalším stisknutím tlačítka <FAVORITE> můžete 

skupiny oblíbených kanálů vypnout.

POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <FAVORITE> neúčinné.

6. GOTO (SKOK NA VYBRANÉ MÍSTO)

V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka 

<GOTO> otevřít nabídku Goto, ve které lze 

pomocí směrových a numerických tlačítek 

vybrat stopu (Track), titul (Title), kapitolu 

(Chapter) a čas (Time). 

Použijte numerická tlačítka pro zadání 

požadovaného času, titulu nebo kapitoly, poté 

stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

7. VOL+/- (HLASITOST+/-)

V režimu DVD i DVB se stisknutím tlačítka <VOL+> zvyšuje hlasitost a stisknutím 

tlačítka <VOL-> se hlasitost snižuje. Na obrazovce se zobrazí lišta hlasitosti.

8. STOP (ZASTAVENÍ)

Jedním stisknutím tlačítka <STOP> během přehrávání se přehrávání pozastaví.

Po stisknutí tlačítka <PLAY> pokračuje přehrávání od místa, ve kterém bylo 

stisknuto tlačítko STOP.

Dvojím stisknutím tlačítka <STOP> se přehrávání zcela zastaví.

POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <STOP> neúčinné.

9. PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)

Stiskem tlačítka <PLAY> z režimu zastavení můžete spustit přehrávání.

10. RETURN (ZPĚT)

Stisknutím tlačítka <RETURN> v nastavovací nabídce se přechází o jednu úroveň 

nabídky výše. Při přehrávání DVB v celoobrazovkovém režimu se můžete stiskem 

tlačítka <RETURN> přepnout na kanál uložený v paměti.

11. CH+ (KANÁL+)

V režimu DVB můžete tlačítko <CH+> používat ke změně kanálů ve vzestupném 

pořadí.

12. ENTER (POTVRZENÍ)

Stisknutím tlačítka <ENTER> se potvrzuje výběr položky v nabídce.

13. CH- (KANÁL-)

V režimu DVB můžete tlačítko <CH-> používat ke změně kanálů v sestupném pořadí.

14. TV/RADIO (TELEVIZE/ROZHLAS)

V režimu DVB se stisknutím tlačítka <TV/RADIO> přepíná mezi režimy televize 

a rádia. POZNÁMKA: V režimu DVD je toto tlačítko neúčinné.

15.NEXT (DALŠÍ)

V režimu DVD stiskněte tlačítko <NEXT> pro přeskočení na další kapitolu nebo stopu.

V režimu DVB má tlačítko <NEXT> stejnou funkci jako tlačítko <CH+>.

16. PREV (PŘEDCHOZÍ)

V režimu DVD stiskněte tlačítko <PREV> pro přeskočení na předchozí kapitolu 

nebo stopu.

V režimu DVB má tlačítko <PREV> stejnou funkci jako tlačítko <CH->.

17. VIDEO (OBRAZ)

Stisknutím tlačítka <VIDEO> se mění výstupní formát videosignálu.

 

     S-VIDEO->RGB->P-SCAN->YUV
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18. ZOOM (ZMĚNA VELIKOSTI)

Opakovaným stisknutím tlačítka <ZOOM> lze zvětšovat obraz v tomto pořadí: X1, 

X2, X4. OSD nabídka bude zobrazovat aktuální režim zoomu. V režimu ZOOM 

pak můžete zvětšený obraz posouvat pomocí tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, 

<DOLEVA> a <DOPRAVA>.

19. P/N (Přepínání výstupního formátu televizního signálu)

Stisknutím tlačítka <P/N> se přepíná mezi výstupními formáty televizního signálu 

PAL a NTSC. Dostupné formáty jsou NTSC, PAL a AUTO.

20 L/R (Levý/Pravý audio kanál)

Stisknutím tlačítka <L/R> se provádí přepínání mezi levým 

a pravým audio kanálem. Při přehrávání disku DVD je toto 

tlačítko neúčinné. V režimu DVB se stisknutím tlačítka 

<L/R> zobrazí zvukový kanál. V nabídce možností Audio 

Channel (Zvukový kanál) můžete pomocí navigačních 

tlačítek (šipek) zvolit režim RR, LR nebo LL. Viz následující ilustrace:

21. SLOW (ZPOMALENÉ PŘEHRÁVÁNÍ)

V režimu DVD můžete pomocí tlačítka <SLOW > zpomalit přehrávání a cyklicky 

přepínat mezi různými rychlostmi zpomaleného přehrávání. K dispozici jsou 

rychlosti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 a normální rychlost.

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <SLOW> neúčinné.

22. ANGLE (ÚHEL ZÁBĚRU)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <ANGLE> mění úhel záběru, pokud vložený 

disk DVD tuto funkci podporuje. POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <ANGLE> 

účinné pouze při přehrávání disků DVD se speciálním obsahem. 

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <ANGLE> neúčinné.

23. OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT)

V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka <OPEN/CLOSE> okamžitě vysunout 

nebo uzavřít přihrádku pro disk. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <OPEN/

CLOSE> neúčinné.

24. Číslo

V režimu DVD volíte stisknutím numerického tlačítka titul nebo stopu. Numerická 

tlačítka jsou také používána pro zadávání hesla. Pro volbu stopy od 0 až 9 

stiskněte přímo tlačítko <0> až <9>. Abyste mohli zvolit stopu 10 nebo vyšší, 

nejprve stiskněte tlačítko <10+>. V režimu DVB použijte tlačítko <0> až <9> 

pro přímé zadání dvoumístného čísla kanálu. Tlačítko <10+> je v tomto režimu 

neúčinné.

25. EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ 

PRŮVODCE)

V režimu DVB zobrazíte stisknutím tlačítka 

<EPG> funkci Elektronický programový 

průvodce. Následným stisknutím tlačítka 

<DOPRAVA> zobrazíte další podrobnosti.

Viz následující ilustrace:

POZNÁMKA: V režimu DVD je tlačítko <EPG> 

neúčinné.

26. INFO (INFORMACE)

V režimu DVD lze stisknutím tlačítka <INFO> vyvolat informační nabídku 

a pomocí tlačítek se směrovými šipkami a numerických tlačítek zvolit stopu 

(Track), titul (Title), kapitolu (Chapter) a čas (Time). Viz následující ilustrace:

V režimu DVB se stisknutím tlačítka <INFO> 

zobrazují doplňující informace o programu. 

Zobrazení nabídky INFO lze ukončit stisknutím 

tlačítka <RETURN>. Viz následující ilustrace:

27. PAUSE (PAUZA)

V režimu DVD lze stisknutím tlačítka <PAUSE> pozastavit přehrávání. V tomto 

stavu můžete stiskem tlačítka <PAUSE> posouvat obraz po jednotlivých snímcích 

dopředu. Pro výhradně hudební média: dalším stisknutím tlačítka <PAUSE> 

obnovíte přehrávání.

28. SETUP (NASTAVENÍ)

V režimu DVD můžete stisknutím tlačítka <SETUP> otevřít nabídku nastavení 

DVD. V režimu DVB můžete stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazit hlavní nabídku 

DVB. Dalším stisknutím tlačítka <SETUP> ukončete nastavovací nabídku.

Audio Channel

 Channel

 Sound Mode

 eng

LR

Audio PID:102



CZ 11

29. NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA

Používá se pro navigaci v nabídce. Není-li zobrazena nabídka, existuje také 

specifi cké použití každého tlačítka v režimu DVB. V režimu DVB přejdete 

stisknutím tlačítka <NAHORU>/<DOLŮ> na další/předchozí kanál v seznamu 

všech kanálů.

30. SOURCE (ZDROJ)

Stisknutím tlačítka< SOURCE> se provádí 

přepínání mezi režimy DVD, DVB, USB nebo 

CARD (Karta). Viz následující ilustrace:
USB or CARD

DVB

DVD-ROM Drive

31. REV (ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ DOZADU)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <REV> aktivuje zrychlené přehrávání 

dozadu. Opakovaným stisknutím téhož tlačítka lze zvyšovat rychlost přehrávání, 

a to v pořadí X2, X4, X8, X16 až X32. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko 

<REV> neúčinné.

32. FWD (ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ DOPŘEDU)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <FWD> aktivuje zrychlené přehrávání 

dopředu. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka lze zvyšovat rychlost přehrávání, 

a to v pořadí X2, X4, X8, X16 až X32.

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <FWD> neúčinné.

33. PBC (OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ)

V režimu DVD se používá funkce PBC (Ovládání přehrávání).

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <PBC> neúčinné.

34. SUBTITLE (TITULKY)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka 

<SUBTITLE> zobrazují titulky. POZNÁMKA: 

V režimu DVD je tlačítko <SUBTITLE> účinné 

pouze při přehrávání disků DVD, které obsahují 

titulky. V režimu DVB se stisknutím tlačítka 

<SUBTITLE> zobrazují možnosti nastavení 

jazyka. Viz následující ilustrace:

Eng

Off

Subtitle Language

35. PROGRAM (PROGRAMOVÁNÍ)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka 

<PROGRAM> zobrazují možnosti nastavení 

funkce PROGRAM. Viz následující ilustrace:

POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko 

<PROGRAM> neúčinné.

36. LANGUAGE (JAZYK)

V režimu DVD se stisknutím tlačítka <LANGUAGE> přepíná mezi různými jazyky 

zvukového doprovodu, pokud jsou přehrávána média ve formátu DVD nebo AVI. 

Toto tlačítko nemá žádný vliv na média VCD/CD/MP3/WMA/JPG. V režimu DVB 

použijte toto tlačítko pro volbu různých jazyků na aktuálním kanálu.

37. REPEAT (OPAKOVÁNÍ)

V režimu DVD a DVB stiskněte tlačítko <REPEAT> pro volbu režimu opakování. 

Několikrát jej stiskněte pro cyklus mezi Title Repeat (opakování titulu), Chapter 

Repeat (opakování kapitoly) a Repeat Off (opakováni vypnuto).

38. A-B (OPAKOVÁNÍ ÚSEKU A-B)

Opakování úseku v režimu DVD. Jedním stisknutím tlačítka <A-B> nastavíte 

počátek opakovaně přehrávaného úseku. Dalším stisknutím nastavíte konec 

úseku a přehrávač bude tento úsek opakovaně přehrávat od počátečního do 

koncového bodu. Pokud toto tlačítko stisknete ještě jednou, ukončíte režim 

opakování. POZNÁMKA: V režimu DVB je tlačítko <A-B> neúčinné.

Systém nastavovacích nabídek---Část DVD

POZNÁMKA: Týká se nabídky pro nastavení DVD (DVD Setup) a nabídky pro 

systémová nastavení (System Setting). Přejdete-li během přehrávání disku 

stisknutím tlačítka <SETUP> do nabídky DVD Setup nebo nabídky System Setting, 

nejsou některé volitelné možnosti těchto nabídek 

účinné.

1. Základní kroky pro ovládání 

nastavovacích nabídek

V režimu DVD stiskněte tlačítko <STOP> nebo 

otevřete přihrádku pro disk a pak stisknutím 

tlačítka <Setup> zobrazte hlavní nastavovací 

nabídku DVD.

Main Menu

DVD Setup

DVB Menu

System Setting

Game

Exit

:Select :Confirm
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A. DVD Setup-Language Setup (Nastavení 

DVD - Nastavení jazyka)

Stiskem šipky nahoru nebo dolů se přesuňte 

na DVD Setup a tuto volbu potvrďte. Na 

obrazovce se zobrazí možnosti jazykového 

nastavení pro DVD Setup.

DVD Setup-Language Setup

:Select :Confirm

Ae Menu
Audio
Subtitle
External Subtitle

V nabídce DVD Setup-Language Setup můžete nastavit položky Menu (Nabídka), 

Audio (Zvuk), Subtitle (Titulky) a External subtitle (Externí titulky). Stisknutím 

tlačítka se šipkou <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> nebo <DOPRAVA> 

zvýrazněte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím 

tlačítka se šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například provést 

nastavení zvukového doprovodu, zvýrazněte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost 

Audio. Na obrazovce se zobrazí stránka Audio Setup (Nastavení zvuku).

1). MENU (NABÍDKA)

Zvýrazněte možnost MENU a pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný 

jazyk nabídek. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení - pokud je na 

přehrávaném disku požadovaný jazyk k dispozici, zobrazí se nabídka v tomto 

jazyce.

Poznámky:

Pokud vámi preferovaný jazyk není k dispozici, 

bude přehráván výchozí jazyk disku.

2). AUDIO (ZVUK)

Zvýrazněte možnost AUDIO a stisknutím 

tlačítek se šipkami vyberte požadovaný jazyk 

zvukového doprovodu. Stiskněte tlačítko 

<ENTER> pro potvrzení. Pokud přehrávaný 

disk obsahuje vybraný jazyk, bude zvukový 

doprovod přehráván v tomto jazyce.

DVD Setup-Language Setup

:Select :Confirm

Ae Menu
Audio
Subtitle
External Subtitle

English

German

Spanish

French

Italian

DVD Setup-Language Setup

:Select :Confirm

Ae Menu
Audio
Subtitle
External Subtitle

English

German

Spanish

French

Italian

3). SUBTITLE (TITULKY)

Zvýrazněte možnost SUBTITLE a stisknutím 

tlačítek se šipkami vyberte požadovaný 

jazyk titulků. Stiskněte tlačítko <ENTER> 

pro potvrzení. Pokud je vybraný jazyk na 

přehrávaném disku k dispozici, zobrazí se 

titulky v tomto jazyce.

4). EXTERNAL SUBTITLE (EXTERNÍ TITULKY)

Zvýrazněte možnost EXTERNAL SUBTITLE 

a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte 

podporovaný jazyk, ve kterém se budou 

zobrazovat titulky při přehrávání disků ve 

formátu MPEG4.

B. DVD Setup-Audio Setup (Nastavení DVD 

- Nastavení zvuku)

DVD Setup-Language Setup

:Select :Confirm

Ae Menu
Audio
Subtitle
External Subtitle

English

German

Spanish

French

Italian

DVD Setup-Language Setup

:Select :Confirm

Ae Western European

Central European

Menu
Audio
Subtitle
External Subtitle

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte na obrazovce možnost Audio Setup.

V nabídce DVD Setup-Audio Setup můžete 

nastavovat tyto položky: Digital Out (Digitální 

výstup), Analog Out (Analogový výstup), 

Downmix (Sloučení kanálů), Center (Středový 

kanál), Rear (Zadní kanál), Subwoofer. 

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, 

<DOLEVA> nebo <DOPRAVA> zvýrazněte 

ikonu požadované stránky a poté tuto stránku 

aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> 

nebo <DOPRAVA>.

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

Chcete-li například provést nastavení zadního zvukového kanálu, zvýrazněte 

stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Rear. Na obrazovce se zobrazí stránka Rear 

Setup (Nastavení zadního zvukového kanálu).

1). DIGITAL OUT (DIGITÁLNÍ VÝSTUP)

Zvýrazněte možnost DIGITAL OUT 

a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte 

požadovaný režim zvukového výstupu. 

Potvrďte stisknutím tlačítka Enter. K dispozici 

jsou 3 režimy zvukového výstupu: SPDIF/RAW, 

SPDIF/PCM a OFF (Vypnuto).

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

SPDIF/PCM
SPDIF/RAW
Off
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Poznámky:

Pokud se digitální výstup NEPOUŽÍVÁ, doporučujeme nastavit tuto položku na 

„OFF“ (Vypnuto), aby nedocházelo k rušení obvodů.

2). ANALOG OUT (ANALOGOVÝ VÝSTUP)

Zvýrazněte možnost ANALOG OUT 

a stisknutím tlačítek se šipkami vyberte 

požadovaný režim zvukového výstupu. 

Stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení.

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

2 Channel
5.1 Channel
Off

POZNÁMKA: Zvolíte-li možnost OFF (vypnuto), analogový zvukový výstup bude 

odpojen. 

3). DOWNMIX (SLOUČENÍ KANÁLŮ)

K dispozici jsou dva režimy: LO/RO 

(Pouze levý/pravý kanál) a LT/RT 

(Všechny kanály).

4). Center (Středový kanál)

K dispozici jsou dva režimy: 

On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

Lo/Ro
Lt/Rt

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

On
Off

5). Rear (Zadní kanál)

K dispozici jsou dva režimy: 

On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

6). Subwoofer

K dispozici jsou dva režimy: 

On (Zapnuto) a Off (Vypnuto).

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae Digital Out
Analog Out
Downmix
Center
Rear

On
Off

DVD Setup-Audio Setup

:Select :Confirm

Ae
Analog Out
Downmix
Center
Rear
Subwoofer

On
Off

C. DVD Setup-Custom Setup (Nastavení DVD - Vlastní nastavení) 

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte na 

obrazovce možnost Custom Setup.

V nabídce DVD Setup-Custom Setup můžete 

nastavovat položky Parental Ctrl (Rodičovský 

zámek) a Angle Mark (Značka úhlu záběru). 

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, 

<DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazněte ikonu 

požadované stránky a poté tuto stránku 

aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou <DOLŮ> 

nebo <DOPRAVA>.

DVD Setup-Custom Setup

:Select :Confirm

Ae Parental Ctrl
Angle Mark

Chcete-li například nastavit značku úhlu záběru, zvýrazněte stisknutím tlačítka 

<DOLŮ> možnost Angle Mark. Na obrazovce se zobrazí stránka Angle Mark 

Setup (Nastavení značky úhlu záběru).

1). PARENTAL CTRL (RODIČOVSKÝ ZÁMEK)

Rodičovský zámek má osm úrovní nastavení: 

1, 2:G, 3:G, 4:PG13, 5, 6:R, 7:NC17 a 8.

Disky s první úrovní ochrany jsou určené 

pro všechny věkové kategorie, zatímco disky 

s osmou úrovní hodnocení jsou vhodné pouze 

pro dospělé. 

Chcete-li nastavení rodičovského zámku 

změnit, vyberte požadovanou úroveň a pak 

zadejte čtyřciferné heslo. 

DVD Setup-Custom Setup

:Select :Confirm

Ae
4

5

6

7

8

Parental Ctrl
Angle Mark

Výchozí heslo je 6666 (používáte-li přehrávač poprvé, zadejte tento kód). 

Po potvrzení vstupního kódu se zobrazí nabídka pro nastavení úrovně.

Přesuňte kurzor na předpokládanou úroveň a stisknutím tlačítka <ENTER> volbu 

potvrďte a uložte do paměti. Přesuňte kurzor na položku „ENTER“ (Potvrdit) a pak 

stiskněte tlačítko <ENTER> pro potvrzení a přechod do nabídky uživatelského 

nastavení, nebo stiskněte přímo tlačítko <ENTER> pro ukončení této operace.

2). ANGLE MARK (ZNAČKA ÚHLU ZÁBĚRU)

Tato položka má dvě možnosti: On (Zapnuto) 

a Off (Vypnuto). Pokud zvolíte režim ON 

a budete přehrávat disk, který obsahuje scény 

natočené pod různými úhly záběru, budete si 

moci pomocí tlačítka <ANGLE> na dálkovém 

ovladači vychutnávat scénu z různých úhlů.

DVD Setup-Custom Setup

:Select :Confirm

Ae On

Off

Parental Ctrl
Angle Mark
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D. DVD Setup-Exit (Nastavení DVD-Konec) 

Stiskněte tlačítko šipky <DOLŮ>, aby se na 

obrazovce zvýraznila možnost <EXIT>.

Zvolíte-li v nabídce DVD Setup-Exit možnost 

Exit (Konec), vrátíte se do hlavní nabídky DVD 

Setup.

2. Nastavení systému v režimu DVD

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVD. 

Poté stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte 

možnost System Setting (Nastavení systému).

A. Nabídka System Setting-Language Setup 

(Nastavení systému - Nastavení jazyka)

Stisknutím tlačítka <NAHORU> nebo <DOLŮ> 

přejdete na položku System Setting a stiskněte 

tlačítko Enter. Na obrazovce se zobrazí 

nabídka System Setting - Language Setup.

V nabídce System setting - Language Setup 

(Nastavení systému - Nastavení jazyka) 

můžete provést nastavení funkcí OSD nabídky.

1.) OSD LANGUAGE (JAZYK OSD NABÍDEK)

Zvýrazněte možnost OSD LANGUAGE 

a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte 

požadovaný jazyk OSD nabídek. Nastavení 

potvrďte stisknutím tlačítka <ENTER> - OSD 

nabídky se budou zobrazovat ve vybraném 

jazyce.

DVD Setting Menu-Language Setup

:Select :Confirm

Ae OSD English
German
Spanish
French

Italian

DVD Setup-Exit

: Select : Confirm

Ae

Main Menu

DVD Setup

DVB Menu

System Setting

Game

Exit

:Select :Confirm

DVD Setup Menu-Language Setup

: Select : Confirm

Ae OSD

B. Nabídka System Setting-Display Setup (Nastavení systému - Nastavení 

zobrazení)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte na 

obrazovce možnost Setup (Nastavení).

V nabídce System Setting-Display Setup můžete 

nastavovat možnosti TV Standard (TV norma), 

Display Type (Typ zobrazení), Video Output 

(Video výstup), Brightness (Jas) a Contrast 

(Kontrast).

DVD Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazněte 

ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se 

šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například provést nastavení 

kontrastu, zvýrazněte stisknutím tlačítka <DOLŮ> možnost Contrast. Na 

obrazovce se zobrazí stránka Contrast Setup (Nastavení kontrastu).

1). TV Standard (TV norma)

TV normu můžete zvolit podle systému 

zpracování barev, kterým je vybaven 

váš televizor.

2). Display type (Typ zobrazení)

Podle typu obrazovky televizoru 

můžete zvolit nastavení 4:3PS, 4:3LB 

nebo 16:9.

System Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

NTSC
PAL
AUTO

System Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

4:3 PS
4:3 LB
16:9

3). VIDEO OUTPUT (VIDEO VÝSTUP)

Podle výstupního konektoru televizoru můžete 

vybrat nastavení CVBS+S-VIDEO, CVBS+RGB, 

CVBS+YUV nebo YUV+ P-SCAN.

System Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

CVBS+S-Video
CVBS+RGB
CVBS+YUV
YUV+P-SCAN
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4). BRIGHTNESS (JAS)

K dispozici jsou tři úrovně nastavení 

jasu: Normal (Normální), 

Bright (Jasný) nebo Soft (Jemný).

5). CONTRAST (KONTRAST)

Pomocí tlačítek se šipkami <NAHORU> 

nebo <DOLŮ> přejděte na požadovanou 

úroveň a nastavte kontrast.

System Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

Normal
Bright
Soft

System Setting Menu-Display Setup

:Select :Confirm

Ae TV Standard

Display Type

Video Output

Brightness

Contrast

-4
-3
-2
-1
0

C. Nabídka System Setting-Preference (Nastavení systému - Preference)

Stisknutím tlačítka DOLŮ zvýrazněte na 

obrazovce možnost Preference (Preference).

V nabídce System Setting -Preference Setup 

můžete nastavovat tyto položky: UI Style (Styl 

uživatelského rozhraní), Change PIN (Změna 

kódu PIN), Default Type (Výchozí typ) a Default 

(Výchozí nastavení). 

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style
Change PIN
Default Type
Default
System Info

Stisknutím tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazněte 

ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se 

šipkou <DOLŮ> nebo <DOPRAVA>. Chcete-li například obnovit tovární nastavení, 

zvýrazněte stisknutím tlačítka DOLŮ možnost Default. Na obrazovce se zobrazí 

stránka Default Setup (Výchozí nastavení).

1). UI Style (Styl uživatelského rozhraní)

Můžete vybírat ze čtyř stylů uživatelského 

nastavení: Style1, Style2, Style3, Style4.

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style
Change PIN
Default Type
Default
System Info

UI Style  1
Ul Style  2
UI Style  3
UI Style  4

2). Change PIN (Změna kódu PIN)

Výchozí heslo je 6666.

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style
Change PIN
Default Type
Default
System Info

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style
Change PIN
Default Type
Default
System Info

Change PIN

Old PIN:
New PIN:

Confirm New PIN:

CancelOK

3). Default Type (Výchozí typ)
V nabídce Default Type můžete vybírat z následujících režimů: DVD, DVB, USB, 

CARD (Karta), User Select (Režim vybraný uživatelem) a Last Operation Type 

(Poslední použitý typ funkčního režimu).

POZNÁMKA: Zvolíte-li v nabídce Default Type 

(Výchozí typ) režim DVB, přepne se přehrávač 

při příštím zapnutí napájení přímo do režimu 

DVB a seznam SOURCE (Zdroj) se již znovu 

nezobrazí.

4). Default (Výchozí nastavení)

V této nabídce můžete obnovit výchozí tovární 

nastavení od výrobce a nechat tak přehrávač 

pracovat ve výchozím stavu.

5). System Info (Systémové informace)

Systémové informace zahrnují informace 

o modelu, hardwaru, softwaru a datu.

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style

Change PIN

Default Type

Default

System Info

DVD

DVB

USB or CARD

User Select

Last Operating Type

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style

Change PIN

Default Type

Default

System Info

Read

System Setting Menu-Preference

:Select :Confirm

Ae UI Style

Change PIN

Default Type

Default

System Info

Model:

HW:

SW:

Date:
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3. Možnosti nabídky Game (Hry)

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVD. 

Pak stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte 

možnost Game (Hry).

A. Stisknutím tlačítka se šipkou <NAHORU> 

a <DOLŮ> se přesuňte na nastavení DVD 

a pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro 

potvrzení možnosti Main Menu-Game (Hlavní 

nabídka-Hry), která se zobrazí na obrazovce.

V nabídce Main Menu-Game můžete vybírat 

ze čtyř druhů her: Mine (Miny), Tetris, Rush 

Hour (Dopravní špička) a Calendar (Kalendář). 

Například:

Main Menu

DVD Setup

DVB Menu

System Setting

Game

Exit

:Select :Confirm

Main Menu - Game

Mine

Tetris

Rush Hour

Calendar

Exit

:Select :Confirm

Chcete-li si zahrát hru Mine, stiskněte tlačítko <DOLŮ> pro zvýraznění možnosti 

Mine. Hru pak spustíte stisknutím tlačítka <ENTER>. Viz následující ilustrace:

Ostatní hry se ovládají stejně jako hra Mine.

Přehrávání MP3

Je-li vložen disk MP3, zobrazí se na obrazovce následující údaje:

Název aktuálního 

adresáře Název aktuálního 

souboru MP3/JPEG. 

Pokud je přehráván 

soubor JPEG, měl 

by mít název příponu 

JPEG. 

Po zobrazení kurzoru v okně se soubory vyberte požadovaný soubor stisknutím 

tlačítka .

Stisknutím tlačítka Select spusťte přehrávání souboru vybraného pomocí kurzoru.

Pro přepnutí mezi oknem adresářů a oknem souborů stiskněte tlačítko .

Poznámka: Za následujících podmínek nebude přehrávač fungovat správně:

1. Disk je značně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.

2. Disk není fi nalizován.

3. Formát záznamu není přehrávačem podporován.
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Přehrávání disků Kodak Picture CD
Představení disků KODAK Picture CD
Kodak Picture CD má velikost a tvar běžného disku CD. KODAK Picture CD si můžete jednoduše objednat 
zaškrtnutím políčka na obálce s objednávkou na vyhotovení fotografi í, když si necháte vyvolat fi lm (35 mm barevný 
fi lm nebo barevný fi lm s pokročilým foto systémem (APS - Advanced Photo System)) v obchodě Kodak Express 
označeném značkou „Kodak Picture CD“. Po vyřízení vaší objednávky dostanete vaše fotografi e, negativy a obrázky 
bezpečně uložené na disku KODAK Picture CD. Každý disk KODAK Picture CD vám přináší nástroje pro vylepšení, 
sdílení a správu obrázků ve vašem počítači. JPEG obrázky si můžete také sami zaznamenat na disk CD-R nebo 
CD-RW pomocí vypalovačky.

Poznámka: 1. Maximální podporovaná velikost obrázků ve formátu JPEG je: 3840x3840 pixelů
 2.  JPEG znamená Joint Picture Experts Group. Je to první mezinárodní standard pro kompresi 

statických snímků:
   : IS010918-1, ustanovený výborem pro ISO normy na kompresi statických snímků (Committee on 

Still Picture Compressing Standard of ISO). Obrázky na disku KODAK Picture CD jsou uloženy 
v tomto formátu (JPEG). Tento přehrávač umí dekódovat obrázky ve formátu JPEG na discích 
KODAK Picture CD a přehrávat je v různých režimech.

   Nyní můžete na tomto přehrávači přehrávat disky Kodak Picture CD a sledovat vaše báječné 
fotografi e prostřednictvím televizoru v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

   Je-li do přehrávače vložen disk Kodak Picture CD, automaticky se spustí prezentace (slide show). 
Každý obrázek na disku Kodak Picture CD bude postupně zobrazen v prezentaci a bude upraven 
tak, aby se vešel na obrazovku televizoru.

Všeobecné funkce:

● Můžete nastavit režimy přechodů mezi jakýmikoli obrázky použitými v prezentaci.

● Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE.

● Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte předchozí resp. další obrázek.

● Chcete-li pokračovat v prezentaci, stiskněte tlačítko PLAY.

● Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do kořenové nabídky.

OTOČENÍ OBRÁZKU

● Pro otočení obrázku do požadované polohy stiskněte SMĚROVÉ tlačítko 

(� � � �).

Funkce zoomu:

Tento přehrávač poskytuje funkce pro přiblížení/oddálení a posouvání 

zvětšeného obrazu. Mačkejte opakovaně tlačítko ZOOM - obrázek se bude 

zvětšovat/zmenšovat následujícím způsobem:

Q2 Q3 Q4 Q1/2 Q1/3 Q1/4

QOFF

Poznámka:  Během použití funkce ZOOM jsou prezentace a rotace obrázku 

deaktivovány.

   Q off (vypnuto): uzavřete zoom a znovu stiskněte tlačítko PLAY pro 

návrat do režimu prezentace.

Systém nastavovacích nabídek---Část DVB

1. První instalace

Po řádném provedení všech připojení zapněte televizor. Ujistěte se, že je přijímač 

připojen k síti a zapněte jej stisknutím tlačítka <POWER>. Pak stiskněte tlačítko 

<Source> pro přepnutí na příjem DVB. (Tlačítko <Source> umožňuje přepínání 

mezi režimy DVD, DVB, USB a CARD). Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí 

nabídka First Time Installation (První instalace), které vás povede při provádění 

počátečního nastavení. Nastavení dokončete pomocí dálkového ovladače.

A.  V nabídce First time installation (První 

instalace) vyberte možnost YES (Ano) 

a pokračujte stisknutím tlačítka <ENTER> 

na dálkovém ovladači.

B.  Proveďte příslušná regionální nastavení, 

včetně položek Country (Země), Language 

(Jazyk) a Time Zone (Časové pásmo). Poté 

pokračujte vybráním možnosti <NEXT> 

(Další).

C.  Vybráním možnosti Yes (Ano) spusťte 

automatické vyhledávání kanálů.

First Time Installation

Do you want to start first time

Installation Wizard?

Yes No

First Time Installation(1)

Back Next

Country

Language

Time Zone

England
Germany
Spain
France
Italy

First Time Installation(2)

Do you want to start Auto Search?

Previous channel list will be replaced.

Yes NoBack
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D.  Vyčkejte, než se vyhledají všechny programy. 

V případě, že chcete vyhledávání zastavit, 

stiskněte tlačítko <RETURN>. Doposud 

nalezené programy zůstanou uloženy.

E.   Po ukončení vyhledávání se všechny 

nalezené aktivní kanály automaticky uloží. 

Naladěn zůstane naposledy vyhledaný 

kanál.

2. Hlavní nabídka v režimu DVB

Stisknutím tlačítka <SETUP> zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku pro nastavení DVB. 

Pak stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte 

požadovanou položku nabídky DVB.

A.  Stisknutím tlačítka <NAHORU> nebo 

<DOLŮ> se přesuňte na hlavní nabídku pro 

nastavení DVB a stiskněte tlačítko Enter pro 

otevření možnosti DVB Menu-Program List 

(Nabídka DVB-Seznam programů), která se 

objeví na obrazovce.

DVB Menu-Program Searh-Automatic

Exit Save & Exit

Progress

Channel No

Frequency

TV List Music List

Main Menu

DVD Setup

DVB Menu

System Setting

Game

Exit

:Select :Confirm

DVB Menu-Program List

:Select :Confirm

TV Program

Music Program

Sort

V nabídce DVB Menu-Program list můžete nastavit tyto položky: TV Program 

(Televizní program), Music Program (Hudební program), Sort (Seřadit). Stisknutím 

tlačítek <NAHORU>, <DOLŮ>, <DOLEVA> a <DOPRAVA> zvýrazněte ikonu 

požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítka se šipkou 

<DOLŮ> nebo <DOPRAVA>.

Chcete-li například provést setřídění programů, zvýrazněte stisknutím tlačítka 

<DOLŮ> možnost Sort. Na obrazovce se zobrazí stránka nabídky Sort (Seřadit).

1). TV Program (Televizní program)

Stisknutím tlačítka <DOPRAVA> zvýrazněte 

položku TV Program a poté ji potvrďte 

stisknutím tlačítka <ENTER>. Na obrazovce se 

zobrazí možnosti nabídky TV Program.

Z aktivních kanálů uvedených v tabulce Program List (Seznam programů) 

můžete vytvořit vlastní skupinu oblíbených kanálů; kanály můžete také přesouvat 

a mazat.

Vytváření skupin oblíbených kanálů

Tato funkce umožňuje zařadit oblíbené programy do skupin. Při vytváření 

oblíbených skupin postupujte takto:

a.  Vyberte oblíbený kanál, který chcete přidat do skupiny a přejděte do sloupce 

Favor (Oblíbené).

b.  Po zvýraznění sloupce Favor (Oblíbené) vedle požadovaného kanálu se po stisku 

tlačítka <ENTER> zobrazí symbol v podobě červeného srdce.

Stisknete-li tlačítko <ENTER> znovu, bude 

kanál ze skupiny oblíbených programů 

odebrán.

c.  Jakmile je vytvořena skupina vašich 

oblíbených programů, můžete používat 

tlačítko <FAVORITE>, které umožňuje rychlý 

přístup k těmto programům (kanálům).

Přesunutí kanálu

a.  Vyberte požadovaný kanál přejděte do 

sloupce Move (Přesunout).

b.  Stiskněte tlačítko <ENTER> - zobrazí se 

symbol ↓↑.

c.  Pomocí tlačítek <NAHORU / DOLŮ> 

přesuňte kanál na požadované místo.

d.  Dalším stisknutím tlačítka <ENTER> 

ukončíte režim přesouvání kanálů.
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Smazání kanálu

a. Vyberte požadovaný kanál přejděte do 

sloupce Del (Smazat).

b. Stiskněte tlačítko <ENTER> - zobrazí se 

symbol X. Zopakujte tento krok u kanálu, 

který chcete smazat.

c. Označený kanál se smaže stisknutím tlačítka 

<SETUP> nebo <RETURN>.

d. Dalším stisknutím tlačítka <ENTER> ukončíte 

režim mazání kanálů.

2). Music Program (Hudební program)

Stiskněte tlačítko <DOLŮ> pro zvýraznění 

položky Music Program (Hudební program).

Pak stiskněte tlačítko <ENTER> pro otevření 

možností hudebního programu, které se zobrazí 

na obrazovce.

POZNÁMKA: Položky nabídky Music Program 

se ovládají stejným způsobem jako položky 

nabídky TV Program.

3). Sort (Seřadit)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte položku 

Sort (Seřadit). Poté můžete vybrat způsob seřazení 

kanálů. Například: Podle názvu (By Name), podle 

ID stanice (By Service ID), podle čísla kanálu (By 

Channel No), podle LCN (By LCN).

DVB Menu-Program List

:Select :Confirm

TV Program

Music Program

Sort

By Name
By Service ID
By Channel No..
By LCN

DVB Menu-Program List

:Select :Confirm

TV Program

Music Program

Sort

B.  Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů přejděte do nabídky DVB Menu-Program 

Search (Nabídka DVB-Vyhledávání programů), jejíž možnosti se zobrazí na 

obrazovce.

V nabídce DVB Menu-Program Search 

(Nabídka DVB-Vyhledávání programů) můžete 

vybrat položku Automatic Search (Automatické 

vyhledávání) nebo Manual Search (Ruční 

vyhledávání).

DVB Menu-Program Search

:Select :Confirm

Automatic Search

Manual Search

1). Automatic Search (Automatické vyhledávání)

Vyberte možnosti automatického vyhledávání 

- postup je stejný jako u nabídky First Time 

Installation (První instalace).

Viz část First Time Installation (První instalace).

2). Manual Search (Ruční vyhledávání)

Jestliže po automatickém vyhledání některý 

kanál chybí nebo chcete-li přidat do seznamu 

nově nabízené kanály, použijte funkci ručního 

vyhledávání Manual Search. Pro ruční 

vyhledání kanálu budete potřebovat znát jeho 

parametry, například číslo kanálu. Po nalezení 

se kanál doplní do stávajícího seznamu kanálů.

DVB Menu-Program Search

:Select :Confirm

Automatic Search

Manual SearchMessage

Do you want to start
Auto Search?

OK Cancel

DVB Menu-Program Search-Manual

:Select :Confirm

Channel No

Exit
48
49
50
51
52

Strength

Quality

57%

99%

Frequency

Bandwidth

474.0 MHz

8 MHz

a. Otevřete nabídku ručního vyhledávání: Main Menu> (Hlavní nabídka) - 

 Program Search> (Vyhledávání programů) - Manual Search (Ruční vyhledávání).

b. V poli Channel No (Číslo kanálu) zadejte stisknutím tlačítka <DOLŮ> nebo 

<NAHORU> číslo příslušného kanálu. Po vybrání čísla kanálu se automaticky 

změní údaje o vysílací frekvenci a šířce pásma.

c. Stisknutím tlačítka <ENTER> spusťte ruční vyhledávání.

d. Není-li program nalezen, zobrazí se příslušná zpráva. V opačném případě se 

kanál zařadí na konec stávajícího seznamu kanálů a uloží se.

C. Parental Control (Rodičovský zámek)

Tato funkce umožňuje zamezit tomu, aby pro-

gram na kanálech sledovaly děti nebo nepovo-

lané osoby.

1). V nabídce Main Menu (Hlavní nabídka) > 

vyberte položku Parental Control (Rodičovský 

zámek).Nejprve musíte po vyzvání zadat kód 

PIN. (Výchozí kód PIN je 6666.)
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2). Po správném zadání kódu PIN jsou 

k dispozici tyto možnosti:

Channel Lock (Uzamknutí kanálů): 

Umožňuje celkově aktivovat nebo deaktivovat 

funkci rodičovského zámku. Je-li nastaveno na 

YES (Ano), přístup k označeným programům 

bude zablokován.

Parental Setting (Nastavení rodičovského 

zámku): V seznamu kanálů vyberte kanál, 

který chcete zablokovat, a pak stiskněte 

tlačítko <ENTER>. Zobrazí se symbol visacího 

zámku. Chcete-li tento zámek odstranit, 

stiskněte znovu tlačítko <ENTER>.

Antenna Power (Aktivní anténa)

Výchozí nastavení je OFF (Vypnuto). Nastavte 

tuto možnost na ON (Zapnuto) tehdy, je-li tento 

přijímač připojen k externí aktivní anténě, která 

zesiluje přijímaný signál.

Tento přijímač může anténu napájet max. 

stejnosměrným napětím 5 V DC při 50 mA.

Upozornění: Používáte-li běžnou pasivní 

anténu, ujistěte se, že je tato funkce nastavena 

na OFF (Vypnuto).

2). Country (Země)

V nabídce Country (Země) můžete vybírat 

různé země.

Například: Anglie, Německo, Itálie, Francie, 

španělsko atd.

Parental Setting

Program Name LockNo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DIMO
FTV
FMTV
FTVN
TTV-1
TTV-2
HAKKA
CTS
CTS-IQ
CTS-EQ

DVB Menu-Program List

:Select :Confirm

Antenna Power

Country

Language

GMT  Usage

Time Zone

England
Germany
Spain
France
Italy

3). Language (Jazyk)

Stiskněte tlačítko <DOLŮ> pro zvýraznění

jazykových možností a pak stiskněte tlačítko 

<ENTER> pro otevření nastavení jazyka 

(Language).

1st /2nd Audio (1./2. jazyk zvukového 

doprovodu): Tato položka vám umožňuje 

výběr prvního a druhého jazyka zvukového 

doprovodu.

Jestliže se program v požadovaných jazycích 

nevysílá, automaticky se použije hlavní jazyk 

programu.

Subtitle (Titulky): Umožňuje výběr jazyka 

titulků. Pokud vámi vybraný jazyk není 

u vysílaného programu k dispozici, použije

se hlavní jazyk programu. 

Exit (Konec): Vybráním možnosti Exit (Konec) 

se vrátíte do nabídky pro nastavení systému.

4). GMT usage (Použití GMT):

Zde můžete zapnout/vypnout používání 

Greenwichského středního času (GMT).

Znáte-li rozdíl času oproti GMT nastavte 

položku GMT usage na ON (Zapnuto) 

a vyberte příslušné časové pásmo.

Chcete-li čas nastavit ručně, vyberte v nabídce 

GMT usage možnost OFF (Vypnuto) a poté 

ručně čas nastavte datum a čas.

5). Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte časové pásmo potřebné pro správné 

zobrazení místního času. Správné nastavení 

časového pásma je důležité pro funkci EPG 

a časovač systému.

DVB Menu-System Setting-Language

:Select :Confirm

1st Audio

2nd Audio

Subtitle

Exit

English
German
Spanish
French
Italian

DVB Menu-System Setting

:Select :Confirm

Antenna Power

Country

Language

GMT  Usage

Time Zone
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6). System Schedule (Časovač systému)

Stisknutím tlačítka <DOLŮ> zvýrazněte 

nabídku System Schedule a pak stiskněte 

tlačítko <ENTER> pro přechod do nastavení 

časovače systému.

Tato funkce umožňuje automatické zapnutí přijímače a naladění předem 

nastaveného kanálu v předem určeném čase. Naprogramovat lze až 10 úloh.

a. V podokně Schedule (Časový plán) vyberte pomocí tlačítek <NAHORU / 

DOLŮ> požadovanou úlohu a pak ji pomocí tlačítek <DOPRAVA / DOLEVA> 

přepněte do nastavení Inactive (Neaktivní) nebo Active (Aktivní).

b. Stisknutím tlačítka <ENTER> otevřete stránku s podrobnostmi.

c. Podle potřeby proveďte následující nastavení. Použijte tlačítko <NAHORU/

DOLŮ> pro přesun mezi položkami nastavení a tlačítko <DOPRAVA/DOLEVA> 

pro přepínání mezi dostupnými možnostmi výběru a numerická tlačítka pro 

zadávání numerických hodnot.

 Mode (Režim): Nastavte opakování úlohy s frekvencí Once (Jednou), Daily 

(Denně) nebo Weekly (Týdně). Volbou Stop můžete úlohu vypnout.

 Start and End Time (Čas začátku a konce): Zadejte čas automatického 

zapnutí a vypnutí přijímače. 

 Channel Type (Typ kanálu): Vyberte 

televizní nebo rozhlasový kanál. 

 Channel No (Číslo kanálu): Vyberte kanál, 

který se naladí v nastavenou dobu.

d. Po dokončení nastavení uložte změny 

stisknutím tlačítka <SETUP> nebo 

<RETURN>. 

2. DVB System Setting (Nastavení systému 

DVB)

Položky nabídky DVB System Setting 

(Nastavení systému DVB), které se používají 

v režimu DVB, se nastavují stejně jako 

v režimu DVD. Viz část Nastavení systému 

v režimu DVD.

3. DVB Game (Hry v režimu DVB)

Položky nabídky DVB Game (Hry v režimu 

DVB), která se používá v režimu DVB, se 

nastavují stejně jako v režimu DVD. Viz Hry 

v režimu DVD.

Poradce při potížích
Pokud máte jakékoli otázky, podívejte se prosím do níže uvedeného poradce při potížích.

NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ NEBO NENÍ 

SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK
ZOBRAZUJE SE ZPRÁVA BAD DISC

● Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko napájení.

● Zkontrolujte, zda funguje síťová zásuvka.

● Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel.

● Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka pevně připojena do 

zásuvky.

● Zkontrolujte, zda není disk zdeformovaný nebo 

poškozený.

● Zkontrolujte, zda není disk znečištěný nebo 

poškozený.

● Zkontrolujte, zda je formát disku podporovaný 

přehrávačem.

● Zkontrolujte prosím, zda jste se nepokusili přehrávat 

CD se softwarem. Pokud ano, restartujte prosím 

přehrávač.

NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ OBRAZ NEBO NENÍ 

SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK
DÁLKOVÝ OVLADAČ NEFUNGUJE

● Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny audio konektory.

● Zkontrolujte, zda není audio konektor poškozený.

● Zkontrolujte, zda není ztlumená hlasitost (nastavení 

VOL/CH).

● Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zvukové 

parametry přehrávače (AUDIO).

● Zkontrolujte, zda jste zadali správný AV vstup vašeho 

televizoru.

● Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk.

● Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko POWER na 

přístroji.

● Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém 

ovladači.

● Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor 

infračerveného dálkového ovládání na přehrávači.

● Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem 

a senzorem infračerveného dálkového ovládání.

JE SLYŠET ZVUK, ALE NEZOBRAZUJE SE ŽÁDNÝ 

OBRAZ
PŘÍSTROJ NEFUNGUJE

● Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny video konektory.

● Zkontrolujte, zda jste zadali správný AV vstup vašeho 

televizoru.

● Zkontrolujte, zda není poškozený video konektor.

● Zkontrolujte, zda jste správně nastavili obrazové 

parametry přehrávače (VIDEO).

● Vypněte napájení a poté jej opět zapněte.

NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK ZOBRAZUJE SE ZPRÁVA „NO DISC“

● Zkontrolujte, zda jste správně nastavili zvukové 

parametry přehrávače (AUDIO).

● Zkontrolujte, zda není disk poškrábaný nebo 

znečištěný.

● Zkontrolujte, zda není poškozený AV konektor nebo 

výstupní svorka.

● Zkontrolujte, zda jste do přihrádky pro disk vložili disk.

● Zkontrolujte, zda není disk vložen obráceně.

● Zkontrolujte, zda není disk zkroucený, znečištěný nebo 

poškrábaný.
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Technické údaje

Požadavky na napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 20 W

Video norma: NTSC/PAL/AUTO

Hmotnost přístroje: 2,0 kg

Rozměry (švh): 430 × 44 × 243 mm

Video výstup

Video výstup: 1,0 V (š-š)/75 Ω, synch., záporná polarita, konektor RCA pin x 1

Konektor výstupu S-video (oddělený Y, C konektor výstupního signálu):

Výstup Y: 1,0 V (š-š)/75 Ω, synch., záporná polarita

Výstup C: 0,286 V (š-š)/75 Ω

Audio výstup

5.1 kanálový výstup: Konektor RCA pin x 2

Koaxiální výstup: 0,5 V (š-š), 75 Ω, konektor RCA pin x 1

Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz

Poměr S/N (signál/šum): >90 dB

Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 %

[Příslušenství]

1 × video/audio kabel

1 × dálkový ovladač

1 × uživatelská příručka

2 × baterie

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Hmotnost a rozměry jsou pouze přibližné.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že 

s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. 

Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci 

elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie 

a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy 

pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. 

Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních 

rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným 

zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení 

přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará 

elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných 

informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany 

životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky 

sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické 

kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.




