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• Toto zariadenie chráňte pred priamym 
slnečným svetlom, otvoreným ohňom 
alebo zdrojom tepla. 

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na zariadenie žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Tam, kde ako odpájacie zariadenie 
slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie 
zariadenie, musí zostať toto odpájacie 
zariadenie ľahko prístupné pre okamžité 
použitie.

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia. 
 • Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
 • Zariadenie umiestnite na plochý, pevný a 
stabilný povrch.

 • Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné 
elektrické zariadenie.

 • Toto zariadenie používajte len v interiéri. Toto 
zariadenie chráňte pred vodou, vlhkosťou a 
inými predmetmi naplnenými kvapalinou.

 • Toto zariadenie chráňte pred priamym 
slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo 
zdrojom tepla. 

 • Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri 
zariadenia.

Výstraha

 • Používanie iných ovládacích prvkov alebo 
vykonávanie úprav a iných postupov, než sú 
uvedené v tomto dokumente, môže mať za 
následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu 
alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie
Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na 
primeranú hodnotu.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti 

môže poškodiť váš sluch. Tento produkt 
môže vytvárať zvuky v decibelových 
rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby 

1 Dôležité

Význam týchto 
bezpečnostných symbolov
Význam týchto bezpečnostných symbolov 

  
 
Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný 
materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom. V záujme 
bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti 
neodstraňujte kryt produktu. 
„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade 
ktorých by ste si mali pozorne preštudovať 
priloženú literatúru, aby ste predišli 
problémom s prevádzkou a údržbou. 
VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru 
alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť 
tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani 
vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať 
predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. 
vázy. 
POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým 
prúdom, nasaďte široký kolík zástrčky do 
širokej štrbiny a zasuňte ho až nadoraz. 

Dôležité bezpečnostné 
pokyny
• Používajte len nástavce/príslušenstvo 

špecifikované výrobcom.
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Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene 
povolené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
používať toto zariadenie.

 
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

  
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 
možno recyklovať a znova využiť. 

  
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme 
separovaného zberu pre elektrické a 
elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domáceho 
odpadu. Správnou likvidáciou starého 
produktu pomôžete zabrániť možným 
negatívnym následkom pre životné prostredie 
a ľudské zdravie.

spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri 
vystavení kratšom ako jedna minúta. 
Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú 
pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už 
čiastočne znížená.

• Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa 
„pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí 
vyšším hlasitostiam zvuku. Takže 
po dlhodobom počúvaní to, čo znie 
„normálne“, môže byť v skutočnosti príliš 
hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa 
pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na 
bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch 
prispôsobí, a nechajte nastavenú túto 
hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke 

nastavenie. 
• Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete 

počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj 

pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, 
môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

• Vždy používajte zariadenie rozumne a 
doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite 
dodržiavať nasledujúce pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach 

hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali 

hlasitosť, ako sa váš sluch postupne 
prispôsobuje.

• Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú 
úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje 
okolo vás.

• V potenciálne nebezpečných situáciách 
by ste mali byť opatrní alebo dočasne 
prerušiť používanie. Nepoužívajte 
slúchadlá počas riadenia motorového 
vozidla, bicyklovania, skateboardovania 
atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná 
situácia v cestnej premávke a na mnohých 
miestach je to protizákonné.
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„DVD Video“ je registrovaná obchodná 
známka spoločnosti DVD Format/Logo 
Licensing Corporation.

ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny 
formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, 
Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou 
pre formát DivX, ktoré prehráva video vo 
formáte DivX. Navštívte lokalitu www.
divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a 
softvérové nástroje na konverziu súborov do 
formátu videa DivX.
ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto 
zariadenie s certifikáciou DivX Certified® je 
potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať 
obsah vo formáte DivX Video-on-Demand 
(VOD). Ak chcete vytvoriť registračný kód, 
nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení 
zariadenia. S týmto kódom prejdite na 
lokalitu vod.divx.com, kde dokončíte proces 
registrácie a získate ďalšie informácie o videu 
vo formáte DivX VOD.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú 
registrované ochranné známky spoločnosti 
DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane 
zariadenia.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a 
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a 
kvapkajúcou vodou!

  
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno 
likvidovať spolu s bežným domovým 
odpadom.Informujte sa o miestnych pravidlách 
separovaného zberu batérií, pretože 
správna likvidácia pomáha zabrániť možným 
negatívnym následkom na životné prostredie a 
ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová 
pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, 
ochranná penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce 
sa likvidácie obalových materiálov, vybitých 
batérií a starého vybavenia.

Upozornenie o ochrane autorských 
práv

 
Tento produkt obsahuje technológiu ochrany 
proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi 
USA a inými právami týkajúcimi sa duševného 
vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. 
Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané. 

Poznámka k obchodnej známke

 
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti 
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého 
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby 
Laboratories.
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Čo je v škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka
• 2 x reproduktory
• Diaľkové ovládanie
• Videokábel
• Anténa FM
• Návod na používanie

2 Blahoželáme
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. 
Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory 
poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte 
svoj produkt na lokalite www.philips.com/
welcome.
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť 
Philips, pripravte si číslo modelu a sériové 
číslo produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú 
uvedené na zadnej strane hlavnej jednotky. Tieto 
čísla si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________

Úvodné informácie o 
funkciách
Pomocou tohto zariadenia môžete 
• prehrávať video, zvuk a zobrazovať 

obrázky z diskov a pamäťových zariadení 
USB

• prehrávať zvuk zo zariadení iPod, iPhone 
alebo iPad

Podrobné informácie o podporovaných 
médiách nájdete v časti „Technické údaje“. 

  
SK

MCD2010_12_UM_Book2_V3.2.indb   201 8/10/2012   9:36:01 AM



202

f Infračervený snímač
• Slúži na zaznamenanie signálov 

z diaľkového ovládania. Diaľkový 
ovládač vždy namierte na 
infračervený snímač.

g SOURCE
• Výber zdroja.

h  TUNING 
• Otočenie fotografie.
• Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo 

dopredu.

i 
• Spustenie alebo prerušenie 

prehrávania.

Hlavná jednotka - prehľad

Hlavná jednotka - prehľad

 
a Priečinok na disk

• Priestor na vloženie disku.

b 
• Zásuvka USB.

c MP3 LINK
• Pripojenie externého zvukového 

zariadenia.

d 
• Zásuvka na slúchadlá.

e 
• Zapnutie zariadenia, prepnutie 

do pohotovostného režimu alebo 
do úsporného pohotovostného 
režimu Eco Power.

a

b

c

d

e

f

g

h i j

n

m

l

k
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• Pripojenie externého zvukového 

zariadenia.

j 
• Zastavenie prehrávania.
• Vymazanie programu.

k  PRESET 
• Preskočenie na predchádzajúcu/

nasledujúcu skladbu, titul alebo 
súbor.

• Výber naprogramovanej rozhlasovej 
stanice.

l Panel displeja
• Zobrazenie aktuálneho stavu.

m 
• Otvorenie alebo zatvorenie 

priečinka na disk.

n VOLUME
• Nastavenie hlasitosti.
• Nastavenie času.

Pohľad zozadu

  
a SPEAKER OUT

• Pripojenie reproduktorov.

a

b

g

f

d

e

c
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Diaľkové ovládanie – prehľad

 
a 

• Zapnutie/vypnutie mikrosystému.

a

b

d

e

f

g

h

j

i

k

m

l

c

r

q

n

p

o

c AC MAIN~
• Pripojenie cez sieťový napájací kábel.

d FM AERIAL
• Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.

e VIDEO OUT
• Konektor výstupu obrazu.

f AUDIO OUT L/R
• Konektor výstupu zvuku.

g COAXIAL
• Koaxiálny konektor.
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k VOL +/-
• Nastavte hlasitosť.

l Číselné tlačidlá
• Výber titulu/kapitoly/skladby na 

prehrávanie.

m PROG/CLOCK SET
• Programovanie staníc rádia.
• Nastavenie hodín.

n TIMER/SLEEP
• Nastavenie časovača vypnutia.
• Nastavenie časovača budíka.

o 
• Vypnutie zvuku.

p 
• Zastavenie prehrávania.
• Vymazanie naprogramovanej 

rozhlasovej stanice.
• Zapnutie alebo vypnutie režimu 

ukážky.

q DSC/DBB
• Výber predvoleného zvukového 

nastavenia.
• Zapnutie alebo vypnutie 

dynamického zvýraznenia basov.

r MODE/OPTIONS
• Výber opakovaného prehrávania 

alebo prehrávania s náhodným 
výberom skladieb.

• Slúži na prístup k možnostiam pre 
aktuálnu činnosť alebo výber.

b DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 
LINK
• Výber zdroja.

c 
• Prístup do domovskej ponuky.

d RDS/INFO
• Zobrazenie informácií o disku, ako 

napríklad titulu, kapitoly, uplynutého 
času, celkového času a pod.

• Zobrazenie informácií o staniciach 
RDS (ak sú dostupné).

e  AUDIO /  SUBTITLE
• Pri ponukách: pohyb nahor/nadol.
• Obrátenie obrázka. 
•  AUDIO: Prepínanie medzi 

stereofónnym alebo monofónnym 
zvukom.

•  SUBTITLE: Výber jazyka titulkov 
pre video.

f OK
• Potvrdenie výberu.

g  /  
• Vyhľadávanie v rámci skladby alebo 

disku.
• Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo 

dopredu.
• Pri ponukách: pohyb vľavo/vpravo.
• Otočenie obrázka.

h 
• Návrat do predchádzajúcej ponuky 

na obrazovke.

i 
• Spustenie, pozastavenie alebo 

obnovenie prehrávania.

j  / 
• Preskočenie na predchádzajúcu/

nasledujúcu skladbu, titul alebo 
súbor.

• Výber naprogramovanej rozhlasovej 
stanice.
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Pripojenie

Pripojenie reproduktorov
1 Drôty reproduktorov úplne zasuňte do 

vstupných zásuviek pre reproduktory na 
zadnej strane jednotky.

 
Poznámka

 • Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím 
dodaných reproduktorov.

 • Pripojte len reproduktory s impedanciou, 
ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných 
reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje 
v tejto príručke.

Pripojenie TV
Pripojte audio a video káble do výstupných 
zásuviek na zariadení a zodpovedajúcich 
vstupných zásuviek na televízore.
Vyberte to najkvalitnejšie video pripojenie, 
ktoré je možné využívať na vašom televízore. 

Zapojenie cez kompozitný video kábel

 

3 Pred použitím

Umiestnenie zariadenia

Poznámka

 • Riziko prehriatia! Zariadenie nikdy neinštalujte 
do obmedzeného priestoru. Okolo zariadenia 
vždy nechajte aspoň 10 cm (4 palce) voľného 
miesta na vetranie. Dbajte na to, aby závesy 
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory 
na zariadení.

 • Toto zariadenie umiestnite na plochý, pevný a 
stabilný povrch. 

 • Toto zariadenie nikdy neumiestňujte do 
uzavretej skrinky ani na iné elektrické 
zariadenie. 

 • Do vetracích ani iných otvorov nevkladajte 
žiadne predmety okrem predmetov určených 
na tento účel. 

 • Toto zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej 
zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej 
zástrčke.

 • Hlavnú jednotku ani reproduktory nikdy 
neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré 
vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť 
magnetického rušenia alebo neželaného šumu.

  
1 Zariadenie umiestnite do blízkosti 

televízora.
2 Reproduktory umiestnite do primeranej 

vzdialenosti od televízora tak, aby 
bol uhol medzi posluchovou zónou a 
reproduktormi približne 45°. 
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Z externého zariadenia môžete 
preniesť zvuk do tohto výrobku. 
Audio kábel zapojte do:
• zásuvky AUX IN L/R na tomto zariadení.
• zásuviek zvukového výstupu na 

externom zariadení (napríklad zvukovom 
prehrávači).

  
Pripojenie antény FM

Tip

 • Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a 
nastavte polohu antény.

 • Pre optimálny príjem stereo signálu v pásme 
FM pripojte vonkajšiu anténu FM do zásuvky 
FM AERIAL .

 • Toto zariadenie nepodporuje príjem 
rozhlasového vysielania v pásme MW.

1 Pripojte dodanú anténu FM do zásuvky 
FM AERIAL na hlavnej jednotke.

 

AUX OUT

Možnosť 2: Pripojenie pomocou 
komponentných video káblov

  
Vyššiu kvalitu videa dosiahnete, keď pripojíte 
televízor s progresívnym riadkovaním cez 
komponentné video káble.

Pripojenie napájania

Výstraha

 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu! 
Skontrolujte, či napätie zdroja napájania 
zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej 
alebo spodnej strane tohto zariadenia.

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! 
Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu 
vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy 
neťahajte za kábel.

 • Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že 
ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

1 Pripojte napájací kábel do sieťovej 
zásuvky.

 

Pr/Cr YPb/Cb 
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4 Úvodné pokyny

Zapnutie
1 Stlačte tlačidlo .

 » Zariadenie sa prepne na naposledy 
vybraný zdroj.

Poznámka

 • Ak sa počas 15 minút nespustí prehrávanie 
zo žiadneho zdroja, zariadenie sa prepne do 
pohotovostného režimu.

 • Ak sa počas 15 minút v pohotovostnom 
režime nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa 
prepne do pohotovostného režimu napájania 
Eco. 

 • Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie na 
zdroj, ktorý bol pred vypnutím aktívny ako 
posledný. 

Ukážka funkcií zariadenia

1 V pohotovostnom režime stlačte a 
podržte tlačidlo , až kým sa nezobrazí 
hlásenie „DEMO ON“ (Ukážka zapnutá).

 » Po jednej sa zobrazia dostupné funkcie 
tohto systému.

• Ak chcete ukážku vypnúť, znovu 
stlačte tlačidlo .

Nastavenie hodín
Zariadenie používa 24-hodinový alebo 
12-hodinový formát času. 
1 V pohotovostnom režime stlačte a 3 

sekundy podržte tlačidlo PROG/CLOCK 
SET. 

 » Na displeji sa zobrazí hlásenie „CLOCK 
SET“. Potom sa zobrazí formát času 
[24H] alebo [12H]. 

2 Stlačením tlačidla  /  vyberte formát 
času. Stlačením tlačidla PROG/CLOCK 
SET uložte nastavenie. 

 » Číslice hodín blikajú.

Vloženie/výmena batérie 
diaľkového ovládania

Výstraha

 • Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte 
mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia 
a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

 • Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické a pod.).

 • Ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu 
používať, vyberte batériu.

1 Zatlačením otvorte kryt priestoru pre 
batérie.

2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou 
polaritou (+/-) podľa označenia.

3 Zatvorte kryt.
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Poznámka

 • Informácie o prepínaní medzi vstupnými video 
kanálmi nájdete v návode na používanie vášho 
televízora.

Výber správneho systému TV
Toto zariadenie je kompatibilné so systémami 
NTSC aj PAL. Ak sa pri predvolených 
nastaveniach obraz zobrazuje neštandardne, 
vyberte TV systém, ktorý je vhodný pre váš 
televízor. (Podrobnosti nájdete v položke 
„Setup“ (Nastavenia) > „Video Setup“ 
(Nastavenia obrazu) > pre [TV norma].) 

Výber jazyka pre ponuku na 
obrazovke
Pre toto nastavenie je ako predvolená možnosť 
nastavený jazyk angličtina. (Pozrite si časť 
„Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ > 
[JAZYK OSD]) 

3 Stlačením tlačidiel  /  nastavte hodinu. 
Stlačením tlačidla PROG/CLOCK SET 
uložte nastavenie. 

 » Číslice minút blikajú.

4 Stlačením tlačidla PROG/CLOCK SET 
potvrďte nastavenie.

Poznámka

 • Numerické tlačidlo na diaľkovom ovládaní sa v 
tomto režime deaktivuje.

Automatické uloženie 
rozhlasových staníc
Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice, 
zariadenie ich dokáže uložiť automaticky.
1 Zapnite zariadenie. 
2 Stlačte tlačidlo FM.

 » Zobrazí sa hlásenie [AUTO INSTALL 
-- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] 
(stlačením tlačidla  spustíte 
automatickú inštaláciu alebo ju 
stlačením tlačidla  zrušíte). 

3 Stlačte tlačidlo .
 » Zariadenie automaticky uloží 

rozhlasové stanice s dostatočnou 
intenzitou signálu.

 » Po uložení všetkých dostupných 
rozhlasových staníc sa automaticky 
spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

Vyhľadanie správneho 
vstupného video kanála
1 Zapnite zariadenie.
2 Stlačením tlačidla DISC zvoľte ako zdroj 

disk.
• Zapnite televízor a prepnite ho na 

správny vstupný video kanál. 

SK

MCD2010_12_UM_Book2_V3.2.indb   209 8/10/2012   9:36:10 AM



210

• Ak chcete spustiť prehrávanie 
manuálne, stlačte tlačidlo .

• Ak chcete prehrať disk DVD, ktorý 
má úroveň prístupnosti vyššiu ako 
vaše nastavenie, najskôr zadajte 
6-ciferné heslo (136900). 

Výber jazyka titulkov
Môžete si vybrať jazyk titulkov pre video na 
disku DVD alebo video DivX (Ultra).
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte 

tlačidlo SUBTITLE.

Poznámka

 • Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť 
len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla DISC 
MENU vstúpite do ponuky.

Prehrávanie nahratých 
súborov
Môžete prehrávať súbory DivX/MP3/WMA/
JPEG, ktoré sú skopírované na disk CD-R/
RW, zapisovateľný disk DVD alebo pamäťové 
zariadenie USB. 

Poznámka

 • Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré sú 
zapožičané alebo zakúpené s registračným 
kódom DivX® tohto zariadenia. (Pozrite si 
časť „Nastavenie“ > „Všeobecné nastavenie“ 
> [DivX(R) VOD Code])

 • Podporované sú súbory titulkov so súborovými 
príponami .srt, .smi, .sub, .ssa a .ass, ale 
nezobrazia sa v zozname súborov.

 • Názov súboru titulkov sa musí presne 
zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem 
súborovej prípony).

 • Súbor videa DivX a súbory titulkov musia byť 
uložené v rovnakom adresári. 

5 Prehrávanie 
disku/USB

Výstraha

 • Riziko poškodenia zariadenia! Nikdy 
nepresúvajte zariadenie počas prehrávania.

 • Do priečinka na disk nikdy nevkladajte iné 
predmety ako disk. 

 • Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri 
zariadenia.

 • Nikdy neprehrávajte disky spolu s 
príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami 
alebo prípravkami na ošetrenie diskov. 

Základná obsluha
Uvedené operácie platia pre všetky 
podporované médiá. 

Funkcia Postup
Zastavenie prehrávania Stlačte 

tlačidlo .
Pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania

Stlačte 
tlačidlo .

Preskočenie na predchádzajúci/
nasledujúci titul, kapitolu, 
skladbu alebo súbor

Stlačte 
tlačidlo  
/ .

Prehrávanie disku

1 Stlačením tlačidla DISC zvoľte ako zdroj 
disk.

2 Priečinok na disk vysuňte stlačením 
tlačidla  na hlavnej jednotke. 

3 Do priečinka na disk vložte disk 
potlačenou stranou smerom nahor a 
stlačte tlačidlo . 

4 Zariadenie automaticky spustí 
prehrávanie. 
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Prehrávanie súboru
1 Aktivujte zvolený priečinok. 
2 Stlačením tlačidla  /  zvýraznite názov 

zvoleného súboru. 
3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 

 » Zvolený súbor sa začne prehrávať. 
 » Zariadenie automaticky zastaví 

prehrávanie na konci posledného 
súboru rovnakej kategórie. 

Ovládanie prehrávania

Zobrazenie informácií o prehrávaní
1 Počas prehrávania stlačením tlačidla 

INFO/RDS zobrazíte informácie o 
prehrávaní v TV.

Vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu
1 Rýchlosť vyhľadávania nastavíte 

opakovaným stláčaním tlačidiel  /  
počas prehrávania videa/zvuku.
• Na obnovenie normálnej rýchlosti 

prehrávania stlačte tlačidlo .

Ponuka PBC
1 Počas prehrávania videa stlačením tlačidla 

OPTIONS vstúpite do ponuky PBC.

Pripojenie pamäťového zariadenia 
USB

  
1 Stlačením tlačidla USB vyberte zdroj pre 

úložné zariadenie USB.
2 Vložte úložné zariadenie USB. 

 » Zariadenie automaticky spustí 
prehrávanie. 

 » Zobrazí sa používateľské rozhranie. 

  
• Naľavo: zdroj informácií.
• V strede: zoznam priečinkov a 

súborov.
• Napravo: podrobné informácie, 

uplynutý čas, celkový čas audia/videa.

Aktivácia priečinka
1 Stlačením tlačidla  /  zvýraznite názov 

zvoleného priečinka.
2 Zvýraznite položku [Previous] a stlačením 

tlačidla OK sa vrátite do ponuky 
poslednej úrovne.

MP3

WMA

Picture

Title:
Artist:
Album:

00:13/ 01:19

000001

000002

000001
000022

SK

MCD2010_12_UM_Book2_V3.2.indb   211 8/10/2012   9:36:11 AM



212

Vyhľadávanie podľa času alebo čísla 
titulu/kapitoly/skladby
1 Počas prehrávania stlačením tlačidla 

OPTIONS vstúpite do ponuky PBC. 
2 Tlačidlom  /  zvýraznite možnosť 

[Goto] (Prejsť).
3 Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky.
4  Stlačením tlačidla  /  zvýraznite číslo 

titulu, číslo kapitoly, číslo skladby alebo 
časové pole. 

5 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
 » zobrazí sa zvolený segment.
 » Prehrávanie sa spustí automaticky. 

Možnosti prezerania 
obrázkov

Ovládanie prehrávania obrázkov
1 Stlačením tlačidla OPTIONS vstúpite do 

ponuky možností obrázka.

  
2 Stlačením tlačidiel   zvýrazníte 

požadovanú možnosť.
• [Farba]
• [Priblížiť]
• [Ukážka fotografie]

Color
Zoom
Photo Preview

  
2 Stlačením tlačidiel   zvýrazníte 

požadovanú možnosť.
• [Obrazovka TV]
• [Priblížiť ]
• [Uhol]
• [Opakov.]
• [Prejsť na]
• [Pomaly vpred]
• [Pomaly vzad]

3 Stlačením tlačidla  vstúpte do ponuky 
možností titulkov a tlačidlom  /  
vyberte správne titulky.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Pomalé prehrávanie dopredu/dozadu
1 Počas prehrávania videa stlačením tlačidla 

OPTIONS vstúpite do ponuky PBC.
2 Tlačidlom  /  zvýraznite možnosť 

pomalého prehrávania dopredu alebo 
dozadu.

3 Stačte  a tlačidlom  /  vyberte 
správny pomer.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

PBC
TV Display
Zoom

Slow Forward
Goto

Slow Backword

Repeat
Angle
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Nastavenie zvuku
Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť 
pomocou nasledujúcich operácií.

Tlačidlo Funkcia
VOL +/- Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Stlmenie/obnovenie zvuku.
DBB/DSC Výber požadovaného zvukového 

efektu:
[POP] (pop)
[ JAZZ] (džez)
[ROCK] (rock)
[CLASSIC] (klasika)
[DBB] (dynamické zosilnenie 
basov)
[FLAT] (neutrálny)

3 Stlačte  a tlačidlom   vyberte 
správne titulky.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Otočenie obrázka
1 Na otočenie obrázka v smere/proti 

smeru pohybu hodinových ručičiek stlačte 
tlačidlo  / .

Súčasné prehrávanie 
prezentácie a hudby

Poznámka

 • Pamäťové zariadenie USB alebo disk musí 
obsahovať súbory WMA/MP3 aj fotografie 
JPEG. 

1 Spustite prehrávanie súboru WMA/MP3.
2 Aktivujte priečinok fotografií. 
3 Vyberte súbor fotografie.
4 Stlačením tlačidla OK spustite 

prezentáciu. 
• Prezentácia sa zastaví, keď sa všetky 

fotografie zobrazia raz. 
• Ak chcete zastaviť prezentáciu, 

stlačte tlačidlo . 

Poznámka

 • Táto funkcia je dostupná, iba keď vyberiete ako 
zdroj prehrávania priečinok.

 • Toto zariadenie dokáže zobrazovať obrázky 
z digitálneho fotoaparátu len vo formáte 
JPEG-EXIF, čo je najčastejšie požívaný formát 
v digitálnych fotoaparátoch. Nedokáže 
zobrazovať formát Motion JPEG ani obrázky 
v iných formátoch ako JPEG. Nie je možné 
zobrazovať ani zvukové klipy pripojené k 
obrázkom.

 • Ak fotografia JPEG nie je zaznamenaná 
s typom súboru „exif “, zobrazí sa ako 
miniatúra obrázka „modrá fontána“.
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 » Zobrazí sa hlásenie [AUTO] 
(automaticky).

 » Zariadenie automaticky uloží všetky 
rozhlasové stanice pásma FM a začne 
vysielať prvú predvolenú rozhlasovú 
stanicu.

Ručné programovanie 
rozhlasových staníc

Poznámka

 • Môžete naprogramovať maximálne 20 
predvolieb rozhlasových staníc.

1 Nalaďte rozhlasovú stanicu.
2 Stlačením tlačidla PROG/CLOCK SET 

aktivujte režim programovania.
3 Stlačte tlačidlo  /  a vyberte číslo od 

1 do 20 pre túto rozhlasovú stanicu a 
potom pomocou tlačidla PROG/CLOCK 
SET naprogramujte aktuálnu rozhlasovú 
stanicu.

 » Zobrazí sa číslo predvoľby a frekvencia 
predvolenej rozhlasovej stanice.

4 Opakovaním krokov 2 až 3 
naprogramujte ďalšie stanice.

Poznámka

 • Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, 
uložte na jej miesto inú stanicu.

Naladenie predvoľby 
rozhlasovej stanice
1 Stlačte tlačidlo FM.
2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo 

predvoľby.

6 Počúvanie 
rozhlasového 
vysielania v 
pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc 
pásma FM

Poznámka

 • Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli 
dodávanú anténu FM.

1 Stlačte tlačidlo FM.
2 Stlačením a podržaním tlačidla  /  

nalaďte rozhlasovú stanicu.
3 Keď sa frekvencia začne meniť, tlačidlo 

uvoľnite.
 » Rádioprijímač FM automaticky naladí 

stanicu so silným príjmom.

4 Opakovaním krokov 2 až 3 môžete 
nastaviť ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom: 
Opakovane stláčajte tlačidlo  / , kým 
nevyladíte optimálny príjem.

Automatické programovanie 
rozhlasových staníc

Poznámka

 • Môžete naprogramovať maximálne 20 
predvolieb rozhlasových staníc.

1 V režime rádioprijímača FM stlačením a 
podržaním tlačidla PROG/CLOCK SET 
po dobu 3 sekúnd aktivujte automatické 
programovanie.
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7 Nastavenie
1 Po stlačení tlačidla .

 » Zobrazí sa domovská ponuka. 

  
2 Stlačením tlačidla  vstúpite do 

systémovej ponuky.

  
Poznámka

 • Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú 
sivou farbou.

 • Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej 
ponuky, stlačte tlačidlo . Ponuku ukončíte 
opätovným stlačením tlačidla .

Všeobecné nastavenie
1 Stlačte tlačidlo .
2 Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky 

nastavení.
3 Výberom položky  aktivujete možnosti 

[Všeobecné nastavenie].

USBDisc Setup

General Disc Lock
OSD Language English

Off
Register

Sleep 

DivX(R) VOD Code
Video

Audio

Preference

Zobrazenie informácií RDS
RDS (Radio Data System) predstavuje službu, 
ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať 
dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu so 
signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov 
stanice.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom 

RDS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel 

RDS/INFO prechádzajte cez nasledujúce 
informácie (ak sú dostupné):

 » Názov stanice
 » Typ programu, ako napr. [NEWS] 

(správy), [SPORT] (šport), [POP M] 
(populárna hudba)...

 » Frekvencia

Synchronizácia hodín so stanicou RDS
Čas zobrazený na zariadení môžete 
synchronizovať so stanicou RDS.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom 

RDS, ktorá vysiela časové signály.
2 Stlačte tlačidlo RDS/INFO na minimálne 

2 sekundy.
 » Zobrazí sa [CT SYNC] a zariadenie 

automaticky načíta čas signálu RDS.
 » Ak sa neprijme žiadny časový signál, 

zobrazí sa [NO CT].

Poznámka

 • Presnosť vysielaného času závisí od stanice 
s RDS, ktorá časový signál vysiela.
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3 Výberom položky  aktivujete možnosti 
[Nastavenie zvuku].
• [Analógový výstup]: výber 

analógového nastavenia zvuku 
na základe zvukového zariadenia, 
ktoré je pripojené do analógových 
konektorov zvuku.

• [Digitálny zvuk]: výber zvukových 
formátov, ktoré pripojené zariadenie 
podporuje.

• [Režim zvuku]: výber predvolieb 
zvukových efektov na zvýraznenie 
zvukového výstupu.

• [Nočný režim]: Výber tichého alebo 
úplne dynamického zvuku. Nočný 
režim znižuje hlasitosť hlasných 
zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších 
zvukov (napr. rozhovoru).

Nastavenie predvolieb
1 Stlačte tlačidlo .
2 Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky 

nastavení.
3 Výberom položky  aktivujete možnosti 

[Nastavenie predvolieb].
• [Zvuk]: Výber jazyka zvuku pre 

video.
• [Titulky]: Výber jazyka titulkov pre 

video.
• [Ponuka disku]: Výber jazyka ponuky 

pre video disk.
• [Rodič. kontrola]: Nastavenie úrovne 

prístupnosti disku. Obmedzenie 
prístupu k diskom nahratým s 
hodnotením prístupnosti Tieto disky 
musia byť zaznamenané s úrovňami 
prístupnosti.

• [PBC]: Zobrazenie alebo vynechanie 
ponuky s obsahom na diskoch VCD 
a SVCD.

• [Heslo]: Nastavenie alebo zmena 
hesla na prehrávanie diskov s 
obmedzeným prístupom. 

• [Pomer strán]: Zapnutie uzamknutia 
disku.

• [Jazyk OSD]: Výber jazyka ponúk na 
obrazovke.

• [Časov.rež.spán.]: Nastaví časovač 
vypnutia, ktorý po určenom 
čase prepne domáce kino do 
pohotovostného režimu.

• [Kód DivX(R) VOD]: Získanie 
registračného kódu na registráciu 
služby DivX Video On Demand.

Poznámka

 • Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom 
disku dostupný, toto zariadenie použije 
predvolený jazyk disku.

Nastavenie obrazu
1 Stlačte tlačidlo .
2 Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky 

nastavení.
3 Výberom položky  aktivujete možnosti 

[Nast. videa]. 
• [TV norma]: Vyberie televízny 

systém, ktorý je kompatibilný s 
televízorom.

• [Obrazovka TV]: Slúži na nastavenie 
formátu zobrazenia na obrazovke 
(Pan Scan, Letter Box alebo 
Širokouhlý).

• [Progresívne]:Zapne alebo vypne 
režim progresívneho riadkovania.

• [Nast. obrazu]: Slúži na výber 
preddefinovaného nastavenia farby 
alebo manuálneho nastavenia farby.

Nastavenie zvuku
1 Stlačte tlačidlo .
2 Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky 

nastavení.
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8 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka
Toto zariadenie je možné použiť ako budík. 
Ako zdroj budíka môžete vybrať disk DISC, 
rádioprijímač TUNER alebo zariadenie USB.

Poznámka

 • Uistite sa, že ste správne nastavili čas.

1 V pohotovostnom režime stlačte a tri 
sekundy podržte tlačidlo SLEEP/TIMER.

 » Na displeji sa zobrazí hlásenie  [TIMER 
SET] (nastaviť časovač).

 » Na displeji sa zobrazí hlásenie [SELECT 
SOURCE] (výber zdroja).

2 Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE  
vyberte zdroj: DISC, USB alebo TUNER.

3 Stlačením tlačidla SLEEP/TIMER 
nastavenie potvrďte.

 » Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.

4 Opakovaným stláčaním tlačidla  /  
nastavte hodinu a potom opätovným 
stlačením tlačidla SLEEP/TIMER potvrďte 
nastavenie.

 » Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.

5 Stlačením tlačidla  /  nastavte minúty a 
potvrďte stlačením tlačidla SLEEP/TIMER.

 » Zobrazí sa VOL (hlasitosť) a začne 
blikať.

6 Stlačením tlačidla  /  upravte 
hlasitosť a potvrďte stlačením tlačidla 
SLEEP/TIMER.

 » Zobrazí sa položka .
 » Ak chcete deaktivovať časovač budíka, 

znova stlačte tlačidlo SLEEP/TIMER.

• [Titulky DivX]: Výber jazyka v 
súboroch DivX.

• [Info. o verzii]: Zobrazenie verzie 
softvéru zariadenia.

• [Predvolené]: Obnovenie 
predvolených nastavení domáceho 
kina naprogramovaných od výroby.

Poznámka

 • Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne 
zhoduje s názvom filmového súboru. Ak 
je napríklad názov filmového súboru „film.
avi“, tak textový súbor s titulkami musíte 
pomenovať „film.sub“ alebo „film.srt“. 
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9 Informácie o 
výrobku

Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Kód regiónu
Prehrávať môžete disky DVD označené 
nasledovným kódom regiónu.

Regionálny kód disku DVD Krajiny

 Európa

Technické údaje

Zosilňovač
Menovitý výstupný 
výkon

2 x 10 W RMS

Frekvenčná odpoveď 40 – 20000 Hz, 
±3 dB

Odstup signálu od šumu > 82 dB
Vstup Aux 1000 mV RMS 

22 kohmov

Disk
Typ lasera Polovodičový
Priemer disku 12 cm/8 cm
Dekódovanie videa MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC 12 bitov
Systém signálu PAL/NTSC
Formát videa 4:3/16:9

Poznámka

 • Časovač budíka nie je dostupný v režime MP3 
LINK.

 • Ak je zvolený zdroj DISC/USB a skladbu 
nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje 
tuner.

Nastavenie časovača vypnutia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla 

SLEEP/TIMER nastavte časový interval 
(v minútach). Jednotka musí byť pri 
nastavovaní zapnutá.

 » Ak je časovač vypnutia aktivovaný, 
zobrazí sa symbol .

 » Ak chcete deaktivovať časovač 
vypnutia, znova stláčajte tlačidlo 
SLEEP/TIMER, až kým z displeja 
nezmizne symbol .

Počúvanie cez slúchadlá
Slúchadlá pripojte do zásuvky s označením .

Počúvanie externého 
zvukového zariadenia
Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať 
aj obsah prehrávaný z externého zvukového 
zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.
1 Pripojte kábel MP3 link ku:

• zásuvky MP3 LINK
• výstupnému zvukovému konektoru 

(zvyčajne konektor slúchadiel) 
externého zariadenia.

2 Ako zdroj vyberte MP3 LINK.
3 Spustite prehrávanie z daného zariadenia.
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Výstup slúchadiel 2 x 15 mW, 
6 ohmov

USB Direct Verzia 2.0
Kompozitný video 
výstup

1,0 Vp-p, 75 ohmov

Koaxiálny výstup 0,5 Vpp ± 0,1 Vpp, 
75 ohmov

Rozmery
– Hlavná jednotka 
(Š x V x H)
– Skrinka reproduktora 
(Š x V x H)

200 x 118 x 210 mm

140 x 224 x 144 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora

1,2 kg
0,965 kg

Podporované formáty diskov
• Podporované video médiá:
• DivX Ultra
• DVD
• Picture CD
• VCD
• SVCD
• DVD-R/-RW
• MP3-CD
• CD-R/CD-RW
• DVD+R/+RW
• CD

Podporované formáty kompresie:
• MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra 

+ Addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), 
MPEG4, ASF

• Súbor JPEG

Podporovaný zvuk
• Podporované zvukové médiá
• CD
• CD-R/RW
• MP3-CD
• WMA-CD

Odstup signál/šum 
pri prehrávaní videa

> 57 dB

Audio DAC 24 bitov/96 kHz
Celkové 
harmonické 
skreslenie

< 1 % (1 kHz)

Frekvenčná 
odpoveď

4 Hz – 20 kHz 
(44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 24 kHz (96 kHz)

Odstup signálu od 
šumu

> 82 dBA

Tuner (FM)
Rozsah ladenia 87,5 - 

108 MHz
Ladiaca mriežka 50 kHz
Citlivosť – Mono, odstup 
signálu od šumu 26 dB

< 22 dBf

Citlivosť – Stereo, odstup 
signálu od šumu 46 dB

< 43 dBf

Citlivosť vyhľadávania < 28 dBf
Celkové harmonické 
skreslenie

< 2 %

Odstup signálu od šumu > 55 dB

Reproduktory
Impedancia 
reproduktorov

6 ohmov

Citlivosť 85 dB/m/W ±2 dB/
m/W

Všeobecné informácie
Sieťové napájanie AC 220 – 240 V, 

50/60 Hz
Prevádzková spotreba 
energie

13 W

Spotreba energie v 
pohotovostnom režime 
Eko

<0,5 W
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10 Riešenie 
problémov

Výstraha

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne napájanie
 • Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia 

je správne pripojená.
 • Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod 

prúdom.
 • V rámci funkcie zníženia spotreby energie 

sa systém automaticky vypína 15 minút 
po ukončení prehrávania skladieb, ak v 
tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z 
ovládacích prvkov.

Nebol rozpoznaný žiaden disk
 • Vložte disk.
 • Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
 • Počkajte na odparenie skondenzovanej 

vlhkosti zo šošovky.
 • Vymeňte alebo vyčistite disk.
 • Použite ukončený disk CD alebo správny 

formát disku.

Žiadny obraz.
 • Skontrolujte video pripojenie.
 • Zapnite TV a nastavte ho na správny 

vstupný video kanál.

Podporované sú nasledujúce zvukové formáty:
• Dolby Digital Plus/5.1
• PCM Audio
• MP3, MP3 s označeniami ID3
• WMA, označenia WMA
• Nasledujúce formáty nie sú podporované:

• Súbory s príponou *.VMA, *.DLF, 
*.M3U

• *.PLS, *.WAV
• Disky zapísané vo formáte Joliet
• MP3 Pro

Informácie o možnostiach 
prehrávania cez rozhranie 
USB
Kompatibilné zariadenia USB:
• Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 

2.0 alebo USB 1.1)
• Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 

alebo USB 1.1)
• Pamäťová karty nie sú kompatibilné s 

týmto zariadením.

Podporované formáty:
• Hostiteľský port USB podporuje 

súborové systémy FAT16 a FAT 32
• Prehrávanie zvuku: MP3, WMA
• Prehrávanie videa: MPEG4, AVI, DivX 5.0, 

DivX Ultra + Addendium 1.0
• Prehrávanie fotografií: JPEG

Nepodporované formáty:
• Prázdne albumy: Prázdny album je album, 

ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA.
• Nepodporované formáty súborov budú 

preskočené. Napríklad, dokumenty 
aplikácie Word (.doc) alebo súbory 
MP3 s príponou .dlf budú ignorované a 
neprehrajú sa.

• Zvukové súbory AAC, WAV, DTS a PCM
• Súbory Dolby True HD
• Súbory WMA chránené prostredníctvom 

DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
• Súbory WMA vo formáte Lossless.
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nechajte zapnutý približne hodinu. 
Odpojte a znovu pripojte sieťovú 
zástrčku, potom systém opäť zapnite.

 • Ak 15 minút po skončení prehrávania 
nepoužijete žiadny ovládací prvok, systém 
sa automaticky vypne. Táto funkcia znižuje 
spotrebu elektrickej energie.

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú 
prehrať.
 • Uistite sa, že video súbor vo formáte 

DivX je úplný.
 • Skontrolujte, či je prípona súboru 

správna.
 • Z dôvodu obmedzení funkcie Digitálnych 

práv nie je možné prehrávať video 
súbory s ochranou DRM cez analógové 
video pripojenie (napr. kompozitné a 
komponentné pripojenie alebo pripojenie 
Scart). Preneste video obsah na diskové 
médium a prehrajte tieto súbory.

Nekvalitný príjem rádia
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením 

a vaším televízorom alebo 
videorekordérom.

 • Vysuňte anténu FM až nadoraz.
 • Namiesto nej pripojte vonkajšiu FM 

anténu.

Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov
 • Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo 

titulky vo viacerých jazykoch.
 • Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je 

na disku zakázané.

Nie je možné zobraziť niektoré súbory na 
zariadení USB
 • Počet priečinkov alebo súborov v 

zariadení USB prekročil určitý limit. Tento 
jav nepredstavuje poruchu.

 • Formáty týchto súborov nie sú 
podporované.

Zariadenie USB nie je podporované
• Zariadenie USB nie je s touto jednotkou 

kompatibilné. Skúste iné.

Obraz je čiernobiely alebo skreslený
 • Disk nie je kompatibilný so systémom 

na kódovanie farebného televízneho 
signálu (PAL/NTSC).

 • Niekedy sa môže objaviť nepatrné 
skreslenie obrazu. Nie je to porucha.

 • Vyčistite disk.

Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer 
strán na obrazovke TV nezmenil.
 • Pomer strán je na vloženom disku DVD 

prednastavený a nedá sa zmeniť.
 • Pomer strán sa pri niektorých typoch TV 

nedá zmeniť.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk
 • Nastavte hlasitosť.
 • Odpojte slúchadlá.
 • Skontrolujte, či sú správne pripojené 

reproduktory.
 • Skontrolujte, či sú odizolované vodiče 

reproduktorov uchytené v svorkách.

Nefunguje diaľkový ovládač
 • Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného 

tlačidla najskôr vyberte správny zdroj 
pomocou diaľkového ovládania, a nie na 
hlavnej jednotke.

 • Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým 
ovládaním a zariadením.

 • Vložte batériu so správnou polaritou 
(podľa symbolov +/–) ako na obrázku.

 • Vymeňte batériu.
 • Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na 

snímač na prednej strane zariadenia.

Nefunguje prehrávanie disku
 • Vložte čitateľný disk s etiketou otočenou 

smerom k vám.
 • Skontrolujte typ disku, systém farieb a 

regionálny kód. Skontrolujte, či disk nie je 
poškriabaný alebo zašpinený.

 • Stlačením tlačidla SYSTEM MENU 
ukončite ponuku nastavenia systému.

 • Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo 
zmeňte úroveň prístupnosti.

 • Vo vnútri systému sa skondenzovala 
vodná para. Vyberte disk a systém 
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Nefunguje časovač
 • Nastavte správny čas.
 • Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané
 • Napájanie bolo prerušené alebo došlo k 

odpojeniu sieťového kábla. 
 • Opätovne nastavte hodiny/časovač.
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