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Další schémata zapojení najdete v přiložené uživatelské příručce.

Připojení 
Při připojování televizoru postupujte podle pokynů níže.1
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1 Odpojte všechny přístroje od napájení. Připojte je k napájení teprve poté, co dokončíte
zapojování. Nikdy neměňte stávající připojení ani neprovádějte nové, když je zařízení připojeno
k napájení.

2 Připojte konektor EURO AV1 AUDIO/VIDEO na zadním panelu přehrávače ke vstupní zdířce
SCART na TV pomocí kabelu SCART (není součástí dodávky).

3 Připojte kabel RF, který vede TV signál od televizní antény, přímo ke konektoru AERIAL na
zadní straně přehrávače. Pokud máte dekodér kabelové televize nebo přijímač satelitní
televize, připojte konektor OUT přijímače kabelové/satelitní TV ke konektoru AERIAL na
přehrávači pomocí koaxiálního kabelu RF (není součástí dodávky).

4 Připojte dodaný černý kabel RF ke konektoru RF-OUT na přehrávači a vstupnímu konektoru
antény na vašem televizoru. Vstupní konektor antény na televizoru může být označen jako 
75-ohm, TV IN nebo RF IN. Podrobnosti najdete v příručce k televizoru.

5 Připojte napájecí kabely přehrávače, televizoru a dekodéru (používáte-li jej) k síťové zásuvce.

6 Zapněte televizor. Přepněte televizor na kanál pro video. (Podrobnosti najdete v přiložené
uživatelské příručce k přehrávači DVD a VHS.) 

7 Zapněte přehrávač DVD a VHS stiskem tlačítka STANDBY-ON 1 na přehrávači nebo na jeho
dálkovém ovládání. Po prvním zapnutí přehrávače byste měli provést nastavení pro přehrávání
videokazet. Podrobnosti najdete na další straně tohoto Průvodce.



Nastavení 2
Úvodní nastavení - DVD 

JAZYK 

1 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
DVD.

2 Stiskněte SETUP a objeví se hlavní
nabídka.

Zvýrazněte a stiskněte tlačítko B.

• výběr jazyka nabídek.

• výběr výchozího jazyka zvuku disku.

• výběr výchozího jazyka titulků disku.

• výběr výchozího jazyka nabídky disku.

Úvodní nastavení - VHS 

Úvodní nastavení pro přehrávání
videokazet 

1 Zapněte televizor a nastavte jej na externí
kanál videa (SCART).

2 Stiskem tlačítka STANDBY-ON 1 zapněte
přehrávač a poté stiskněte tlačítko VCR.

3 Stiskem tlačítka OK zahájíte automatické
ladění. Uložené televizní stanice se mohou
lišit v závislosti na oblasti, v níž se
nacházíte.

4 Stiskem tlačítka SETUP skryjete nabídky.

Vložení baterií

Dodržujte správnou orientaci kladných a záporných pólů

Zadní strana 
dálkového ovladače

Menu Language
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Disc Subtitle   

Disc Menu
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LANGUAGE

OK i
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Přehrávání disku 

1 Zapněte televizor i přehrávač a stiskem
tlačítka DVD přepněte přehrávač na režim
DVD.

2 Stiskem tlačítka Z OPEN/CLOSE otevřete
zásuvku mechaniky. Vložte do zásuvky
disk potištěnou stranou nahoru a lesklou
stranou dolů. Opětovným stiskem tlačítka
Z OPEN/CLOSE zavřete zásuvku
mechaniky.

3 Přehrávání se může spustit automaticky.
Pokud ne, stiskněte tlačítko NN PLAY.
Pokud se objeví nabídka disku DVD,
můžete pomocí tlačítek v/V/b/B, OK a
číselných tlačítek vybrat film nebo spustit
přehrávání. Řiďte se pokyny nabídky.

4 Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko
xx STOP.

Přehrávatelné disky 

Přehrávač DVD v tomto přístroji dokáže
přehrávat disky s níže zobrazenými logy.

Disky DVD musí mít kód oblasti ALL nebo 2.

Potřebujete pomoc? 
Uživatelská příručka 
Nahlédněte do uživatelské příručky, která je
přiložena k vašemu přehrávači DVD a VHS
Philips 

Online 
Navštivte stránku www.philips.com/welcome 
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