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Upozornění
Viditelné a neviditelné záření při otevření 
krytu přístroje. Nedívejte se přímo do 
paprsku.
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Nevystavujte přístroj kapající či stříkající 
vodě a nepokládejte na něj žádné 
předměty naplněné vodou, například vázy.

Vzhledem k nekonzistenci formátů disků 
od různých výrobců disků  se může stát, 
že bude váš DVD systém vyžadovat 
rozšíření přehrávání nebo upgrade. 
Díky pokrokům DVD technologie se 
stanou tato rozšíření běžnými a snadno 
použitelnými.

Tento produkt obsahuje technologii pro 
ochranu autorských práv, která je chráněna 
některými US patenty a jinými právy 
duševního vlastnictví, která náležejí společnosti 
Macrovision Corporation a jiným vlastníkům 
práv. Použití této technologie pro ochranu 
autorských práv musí být schváleno společností 
Macrovision Corporation a je určeno pro 
domácí a jiné omezené projekce, není-li 
společností Macrovision Corporation povoleno 
jiné užití. Zpětné inženýrství nebo demontáž 
technologie je zakázána.

UpozorNěNí pro zákazNíky: VšechNy hD 
teleVizory (tV s Vysokým rozlišeNím) jsoU 
plNě kompatibilNí s tímto Výrobkem, aVšak 
může Docházet k zobrazeNí artefaktů 
V obraze. V přípaDě problémů s režimem 525 
Nebo 625 progressiVe scaN je DoporUčeNo 
přepNoUt VýstUp Do režimU „staNDarD 
DefiNitioN“. máte-li Nějaké Dotazy týkající 
se kompatibility teleVizorU s tímto 
moDelem 525p a 625p DVD přehráVače, 
koNtaktUjte Naše serVisNí střeDisko.

Philips MDV436 IFU CZ.indd   3 8.9.2006   16:24:33



�

Obecné.informace

Ekologické.informace
pro zabalení tohoto výrobku bylo použito 
pouze nezbytné množství obalových 
materiálů. Veškerý obalový materiál je 
možné snadno roztřídit do tří skupin: 
kartón (krabice), polystyrénová pěna 
(tlumicí výplň) a polyethylen (sáčky, 
ochranné pěnové podložky).

tento přístroj je vyroben z materiálů, 
které mohou být recyklovány a znovu 
použity, je-li přístroj rozebrán 
specializovanou firmou. při likvidaci 
obalových materiálů, vybitých baterií 
a starých přístrojů postupujte podle 
platných zákonů a předpisů.

DivX.certifikovaný.výrobek:.Označení.a.logo.
„DivX“.jsou.ochranné.známky.společnosti.
DivX,.Inc..a.jsou.použity.v.licenci.

Vyrobeno.v.licenci.společnosti.Dolby.
Laboratories..Označení.„Dolby“.a.symbol.
dvojitého.D.jsou.ochranné.známky.
společnosti.Dolby.Laboratories.

Pozor,.laser!
tento přístroj využívá laserové zařízení. 
Vzhledem k nebezpečí poranění oka 
mohou otvírat kryt přístroje a provádět 
jeho opravy pouze kvalifikovaní pracovníci.

POZNÁMKA:
Obrázky.zde.uvedené.se.mohou.
v.různých.zemích.lišit.

UPOZORNĚNÍ:
(VAROVNÉ.NÁPISY.JSOU.
UMÍSTĚNY.NA.ZADNÍ.STRANĚ.
PŘÍSTROJE)

ZAPOJOVÁNÍ.NEBO.VÝMĚNU.
KABELŮ.PROVÁDĚJTE.VŽDY.PŘI.
VYPNUTÉM.NAPÁJENÍ.

Změny technických údajů vyhrazeny i bez 
předchozího upozornění.
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informace pro zákazníky:
pečlivě si přečtěte informace uvedené 
na zadní či spodní straně vašeho DVD 
přehrávače a do následující kolonky si 
zapište sériové číslo přístroje. Uschovejte 
si tuto informaci pro budoucí použití.

model: mDV 436

sériové číslo: __________________

Likvidace.vašeho.starého.přístroje
tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a součástek, které mohou být recyklovány 
a znovu použity. 
je-li na výrobku nalepena tato nálepka s přeškrtnutou 
popelnicí, znamená to, že se na něj vztahuje evropská 
směrnice 2002/96/ec.

informujte se prosím o sběru tříděného odpadu (elektrických 
a elektronických zařízení) v místě vašeho bydliště.   
chovejte se prosím podle místních pravidel a nevyhazujte starý 
přístroj do běžného domovního odpadu. správnou likvidací starého 
výrobku pomůžete zabránit potenciálním negativním následkům na 
životní prostředí a na člověka.  

Tento.výrobek.splňuje.požadavky.
Evropské.Unie.pro.rušení.rádiových.vln.

Tento.výrobek.splňuje.
požadavky.následujících.
směrnic.a.předpisů:.73/23/EEC.
+.89/336/EEC.+.93/68/EEC.

LASER
typ polovodičový laser  
 ingaaip (DVD)
 algaas (cD) 
Vlnová délka 650 nm (DVD) 
 790 nm (cD)
Výstupní výkon 10,0 mW (DVD)
 5,0 mW (VcD/cD)
Divergence paprsku 60 stupňů
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Údržba.a.bezpečnost
NEBEZPEČÍ!
Vysoké.napětí!.Neotvírejte.přístroj..
Hrozí.nebezpečí.úrazu.elektrickým.
proudem.

Přístroj.neobsahuje.žádné.části,.
které.byste.mohli.sami.opravovat..
Veškerou.údržbu.proto.přenechejte.
kvalifikovaným.pracovníkům.

Umístění.přístroje

Volba.vhodného.umístění
– přístroj umístěte na rovný, pevný 
a stabilní podklad. Neumísťujte jej na 
koberec.
– přístroj neumísťujte na jiné zařízení, 
které by jej mohlo zahřívat (např. receiver 
nebo zesilovač).
– pod přístroj nepokládejte žádné 
předměty (např. cD disky nebo zásobníky 
na média).
– přístroj nainstalujte do blízkosti síťové 
zásuvky tak, aby byla zásuvka dobře 
přístupná.

Prostor.pro.ventilaci
– přístroj umístěte na místo 
s dostatečnou ventilací vzduchu, aby 
nedocházelo k jeho přehřívání. ponechejte 
alespoň 10 cm nad horní a zadní stranou 
přístroje a alespoň 5 cm po stranách. 

10 cm 10 cm

5 cm

5 cm

Chraňte.přístroj.před.vysokými.
teplotami,.vlhkostí,.vodou.a.prachem
– Nevystavujte přístroj kapající a stříkající 
vodě.
– Nepokládejte na přístroj jakékoliv 
nebezpečné předměty (např. předměty 
naplněné vodou, zapálené svíčky).

Čištění.disků

je-li v přístroji vložen špinavý disk, mohou 
se objevit různé problémy (zmrazený 
obraz, rušení zvuku a obrazu). abyste se 
vyhnuli těmto problémům, měli byste 
disky pravidelně čistit.

k čištění používejte utěrku z mikrovláken 
a disk otírejte od středu ke kraji, 
neprovádějte krouživé pohyby.

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozpouštědla jako je 
benzín, ředidlo, antistatické spreje pro 
gramofonové desky, apod. Vzhledem 
k tomu, že optická jednotka (laser) DVD 
rekordéru pracuje při vyšším výkonu než 
běžné DVD a cD přehrávače, mohly by 
čisticí cD disky určené pro DVD či cD 
přehrávače poškodit optickou jednotku 
(laser). Nepoužívejte proto čisticí cD 
disky.
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Obecné.informace

Přibalené.příslušenství

Dálkový
ovladač

a dvě AAA
baterie

Regionální.kódy

tento DVD přehrávač byl navržen tak, aby 
podporoval region management system. 
zkontrolujte regionální kód na obalu 
disku. pokud číslo nesouhlasí s regionálním 
kódem přehrávače (viz tabulku níže), 
nebude přehrávač schopen přehrát tento 
disk.

Tipy:
– Může se stát, že nebude možné přehrát 
disky CD-R/RW nebo DVD-R/RW kvůli 
použitému typu disku nebo formátu 
záznamu. 
– Pokud máte problémy s přehráváním 
určitého disku, vyjměte jej a zkuste jiný disk. 
Disk se špatným formátem nelze na DVD 
přehrávači přehrát.

ALL 4

Region

USA a Kanada

Velká Británie
a Evropa 

Tichomoří,
Taiwan, Korea

Austrálie,
Nový Zéland,
Latinská Amerika

Rusko a Indie

Čína, Calcos Islands,
Walls a Futuna
Islands

ALL

ALL

5

6

Disky, které
lze přehrát

ALL 1

ALL

ALL

2

3

Philips MDV436 IFU CZ.indd   9 8.9.2006   16:24:34



Č
esky

10

Připojení.k.televizoru

Zapojení

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

1

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2
1

Tipy: před zapojováním nebo výměnou kabelů se vždy přesvědčte, že jsou všechny přístroje odpojeny 
od elektrické sítě.

DŮLEŽITÉ!
–. Rozhodněte.se.pro.jednu.
z.uvedených.variant.propojení,.
v.závislosti.na.schopnostech.
a.funkcích.vašeho.televizoru.
–. DVD.přehrávač.připojte.přímo.
k.televizoru.
–. Propojení.pomocí.SCART.vám.
umožní.používat.audio.i.video.
funkce.vašeho.DVD.přehrávače.

Použití.SCART.konektoru

1 pomocí scart kabelu propojte 
scart konektor DVD přehrávače (tV 
oUt) s odpovídajícím vstupním scart 
konektorem televizoru (kabel není 
přibalen).

Použití.kompozitního.video.
konektoru.(CVBS)

1 pomocí kompozitního videokabelu (žluté 
barvy) propojte cVbs (ViDeo) výstup 
DVD přehrávače se vstupním video 
konektorem televizoru (označeným 
jako a/V in, Video in, composite nebo 
baseband) (kabel není přibalen).

2 pro poslech zvuku z tohoto DVD 
přehrávače na vašem televizoru použijte 
audiokabel (bílý/červený) pro propojení 
konektorů aUDio oUt (l/r) na DVD 
přehrávači s odpovídajícími aUDio iN 
konektory televizoru (kabel není přibalen).
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Zapojení.(pokračování)

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO  IN
R             L

VIDEO
IN

TO TVINT IN

CH3   CH4

Vf koaxiální kabel do TV

Zadní strana RF modulátoru
(pouze příklad)

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

2 1

DŮLEŽITÉ!
–. Obrazové.kvality..progressive.scan.
lze.dosáhnout.pouze.při.propojení.
pomocí.YPbPr.a.je.nutné.mít.
progressive.scan.televizor.

Použití.komponentních.konektorů.
(YPbPr)

1 pomocí komponentního videokabelu 
(červený/modrý/zelený) propojte 
ypbpr  konektory DVD přehrávače 
s komponentními videovstupy 
(označenými jako ypbpr) na televizoru 
(kabel není přibalen).

2 pro poslech zvuku z tohoto DVD 
přehrávače na vašem televizoru použijte 
audiokabel (bílý/červený) pro propojení 
konektorů aUDio oUt (l/r) na DVD 
přehrávači s odpovídajícími aUDio iN 
konektory televizoru (kabel není přibalen).

3 pokračujte na stranu 17, kde je uvedeno 
detailní nastavení progressive scan.

DŮLEŽITÉ!
–. Pokud.má.váš.televizor.pouze.
jediný.anténní.vstupní.konektor.
(označený.jako.75.ohm.nebo.RF.In),.
budete.potřebovat.RF.modulátor,.
abyste.mohli.sledovat.obraz.DVD.
přehrávače.na.vašem.televizoru..
Informace.o.dostupnosti.a.ovládání.
RF.modulátoru.získáte.u.vašeho.
prodejce.elektroniky.

Použití.přídavného.RF.modulátoru

1 pomocí kompozitního videokabelu 
(žluté barvy) propojte cVbs výstup 
DVD přehrávače se vstupním video 
konektorem rf modulátoru.

2 pomocí rf koaxiálního kabelu (není 
přibalen) propojte rf modulátor s rf 
konektorem televizoru.

3 pro poslech zvuku z tohoto DVD 
přehrávače na vašem televizoru použijte 
audiokabel (bílý/červený) pro propojení 
konektorů aUDio oUt (l/r) na DVD 
přehrávači s odpovídajícími aUDio iN 
konektory rf modulátoru (kabel není 
přibalen).

Tipy: před zapojováním nebo výměnou kabelů se vždy přesvědčte, že jsou všechny přístroje odpojeny 
od elektrické sítě.
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Zapojení.(pokračování)

Zapojení.napájecího.kabelu

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OU

COAXIAL

~ AC MAINS

AUDIO
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

Je-li.vše.řádně.propojeno,.zapojte.
napájecí.kabel.do.elektrické.síťové.
zásuvky.
zapojování nebo výměnu kabelů 
provádějte vždy při vypnutém napájení.

Není-li vložen žádný disk, stiskněte.
tlačítko.STANDBY.ON.na.předním.
panelu.DVD.přehrávače.
Na.displeji.by.se.mělo.objevit.„NO.
DISC“.

Tipy: před zapojováním nebo výměnou kabelů se vždy přesvědčte, že jsou všechny přístroje odpojeny 
od elektrické sítě.
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Tipy: před zapojováním nebo výměnou kabelů se vždy přesvědčte, že jsou všechny přístroje odpojeny 
od elektrické sítě.

Volitelná.zapojení

Připojení.ke.stereo.systému Připojení.k.digitálnímu.AV.
receiveru

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
IN

STEREO

DIGITAL

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
IN

DIGITAL

AV Receiver

Stereo.systém.s.left/right.Audio.In.
konektory

1 zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu 
(cVbs ViDeo iN, scart, compoNeNt 
ViDeo iN) v závislosti na možnostech 
vašeho televizoru.

2 pomocí audiokabelu (bílý/červený) 
propojte konektory aUDio oUt (l/r) 
na DVD přehrávači s odpovídajícími 
aUDio iN konektory stereo systému 
(kabel není přibalen).

Receiver.s.PCM,.Dolby.Digital.nebo.
MPEG.dekodérem

1 zvolte jeden ze způsobů připojení obrazu 
(cVbs ViDeo iN, scart, compoNeNt 
ViDeo iN) v závislosti na možnostech 
vašeho televizoru.

2 propojte konektor coaXial na DVD 
přehrávači s odpovídajícím digitálním 
vstupem (Digital audio in) na vašem 
receiveru (kabel není přibalen).

3 Nastavte digitální výstup DVD přehrávače 
do režimu pcm nebo all v závislosti na 
schopnostech vašeho receiveru (viz strana 
30 {Digital out}).

Tip:
– Pokud audio formát digitálního výstupu 
neodpovídá schopnostem vašeho receiveru, 
bude receiver produkovat silný, zkreslený zvuk 
nebo bude zcela ztlumen.
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Popis.přístroje

Přední.a.zadní.panel

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL

Tipy: před zapojováním nebo výměnou kabelů se vždy přesvědčte, že jsou všechny přístroje odpojeny 
od elektrické sítě.

STANDBY-ON
– zapnutí přehrávače / přepnutí do 

pohotovostního režimu.

Zásuvka.pro.disk

/.OPEN/CLOSE
– otevírá / zavírá zásuvku s diskem.

Displej
– zobrazuje informace o aktuálním 

stavu DVD přehrávače.

B.X.PLAY/PAUSE
– zahájí nebo přeruší přehrávání.

x.STOP
– zastaví přehrávání.

IR.senzor
– Namiřte dálkový ovladač 

na tento senzor.

Síťový.přívod.(MAINS)
– pro připojení k elektrické zásuvce

AUDIO.OUT.(L/R)
– pro připojení k aUDio vstupu 

zesilovače, receiveru nebo stereo 
systému

Digitální.výstup.(COAXIAL)
– pro připojení k digitálnímu vstupu 

zesilovače/receiveru

TV.OUT.(SCART)
– pro připojení k televizoru 

pomocí kabelu scart

Komponentní.videovýstup.(YPbPr)
– pro připojení k ypbpr vstupu televizoru

Videovýstup.(VIDEO.OUT)
– pro připojení ke kompozitnímu 

videovstupu televizoru
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Popis.přístroje.(pokračování)Popis.přístroje

Dálkový.ovladač

OPEN/CLOSE
– otevře nebo zavře zásuvku 

s diskem

Numerická.tlačítka.0-9
– Výběr numerických položek 

v menu

RETURN./.TITLE
– Návrat k předchozímu menu / 

zobrazení titulního menu

DISC.MENU
– Vstup do/opuštění menu 

s obsahem disku
– zapnutí/vypnutí režimu 
playback control (pouze 

u disků VcD verze 2.0)

.
– přechod na předchozí titul / 

kapitolu / stopu
>

– přechod na následující titul / 
kapitolu / stopu

SUBTITLE
– Vstup do systémového menu 

pro výběr jazyka titulků 

AUDIO
– Výběr jazyka zvuku (DVD/

VcD) nebo zvukového 
kanálu

ANGLE
– Volba úhlu kamery (u DVD)

ZOOM
– zvětšení obrazu na tV 

obrazovce

DISPLAY
– zobrazí informace na 

tV obrazovce během 
přehrávání

POWER
– zapnutí přehrávače, přechod 

do režimu standby

SEARCH
– zahájí přehrávání od 

označeného místa

SETUP
– Vstup/odchod do/ze 

systémového menu

v.V.b.B
– Výběr položky 

v  menu / zrychlené 
přehrávání dopředu/
dozadu

OK
– potvrzení volby v menu

x.STOP
– zastaví přehrávání

B.X.PLAY/PAUSE
– zahájí nebo přeruší přehrávání

MUTE
– ztlumí/obnoví zvukový 

výstup

REPEAT
– Volba režimů opakování

REPEAT.A-B
– opakování určitého úseku 

disku

PREVIEW
– Náhled skladby

STEP
– přehrávání videa snímek po 

snímku
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Začínáme

Krok.1:.Vložení.baterií

1 otevřete kryt prostoru pro baterie.

2 Do ovladače vložte dvě baterie typu  r03 
nebo aaa při dodržení správné polarity 
(označené pomocí symbolů + a –).

3 zavřete kryt.

VAROVÁNÍ!
–. Pokud.jsou.baterie.vybité.nebo.
pokud.nebudete.ovladač.dlouhou.
dobu.používat,.vyjměte.z.něj.baterie.
–. Nepoužívejte.současně.staré.
a.nové.baterie.nebo.baterie.různých.
typů.
–.Vzhledem.k.tomu,.že.baterie.
obsahují.různé.chemické.látky,.je.
nutné.je.likvidovat.podle.pokynů.
výrobce.

Používání.dálkového.ovladače

1 Namiřte dálkový ovladač směrem 
k ir senzoru na předním panelu DVD 
přehrávače.

2 při ovládání DVD přehrávače nevkládejte 
žádné předměty mezi dálkový ovladač 
a DVD přehrávač.

 

Krok.2:.Přepnutí.na.správný.
kanál

1 stiskem STANDBY-ON 1 na DVD 
přehrávači jej zapněte.

2 zapněte televizor a přepněte jej na 
správný Video in kanál. měla by se zobrazit 
modrá obrazovka DVD přehrávače.
c obvykle jsou tyto kanály mezi 

nejnižšími a nejvyššími kanály a mohou 
být označeny jako froNt, a/V iN, 
ViDeo. Více informací naleznete 
v návodu od vašeho televizoru.

c můžete také přejít na kanál 1 na vašem 
tV a pak opakovaně stisknout tlačítko 
pro volbu nižšího kanálu, dokud 
neuvidíte Video in kanál.

c je také možné, že ovladač od vašeho 
tV obsahuje tlačítko pro volbu různých 
video režimů.

c pokud používáte rf modulátor, 
nastavte televizor na kanál 3 nebo 4.

3 pokud používáte další externí zařízení 
(např. stereo systém nebo receiver), 
zapněte je a zvolte příslušný vstup, ke 
kterému je připojen DVD přehrávač. Více 
informací viz návod od daného zařízení.
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Začínáme.(pokračování)Začínáme

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Krok.3:.Nastavení.funkce.
Progressive.Scan

(pouze pro  Progressive Scan televizory)
režim progressive scan zobrazuje 
dvojnásobný počet snímků za sekundu 
než při prokládaném režimu, používaným 
u běžných televizorů. Díky téměř 
dvojnásobnému počtu řádků nabízí 
progressive scan vyšší rozlišení obrazu 
a lepší kvalitu.

Předtím,.než.začnete...
– zkontrolujte, zda máte tento DVD 
přehrávač připojen k progressive scan 
televizoru pomocí y pb pr konektorů (viz 
strana 11).
– Ujistěte se, zda jste dokončili základní 
instalaci a nastavení. 

1 zapněte váš televizor a nastavte jej do 
prokládaného režimu (viz návod od 
televizoru).

2 stiskněte POWER na dálkovém ovladači 
pro zapnutí DVD přehrávače.

3 zvolte správný video-in kanál.
c objeví se DVD pozadí.

4 stiskněte SETUP.

5 stiskem b B zvolte { VIDEO.SETUP }

6 opakovaným stiskem v V zvolte 
{ VIDEO.OUT }.

VIDEO  SETUP

VIDEO OUT
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
SHARPNESS

EXIT SETUP

INTERLACE-YUV
P -SCAN YPBPR

7 stiskem B zvolte { P-SCAN.YPBPR }, 
pak stiskněte OK.
c Na obrazovce se objeví menu.

ENABLE PROGRESSIVE

OK

ENSURE YOUR TV SUPPORTS PSCAN
IF TV DISPLAY IS ABNORMAL
PLEASE WAIT 15 SECONDS 
FOR  RECOVER

NO

8 stiskem b zvolte { OK } a potvrďte 
stiskem OK.

V.této.chvíli.se.na.televizoru.zobrazí.
zkreslený.obraz,.dokud.nezapnete.
režim.progressive.scan.na.vašem.
televizoru.

9 zapněte režim progressive scan na vašem 
televizoru (viz návod od televizoru).
c Na obrazovce se objeví menu.

PROGRESSIVE SCAN

OK

YOUR PROGRESSIVE SCAN IS ON 
DO YOU WANT TO KEEP THE
CURRENT SETTING
PLEASE WAIT 15 S

NO

0 stiskem b zvolte { OK } a potvrďte 
stiskem OK.
c Nastavení je nyní dokončeno, můžete si 

začít užívat obraz vysoké kvality.

Ruční.deaktivování.Progressive.Scan:
z počkejte 15 sekund na automatické 

obnovení.

Tip:
– Existují některé progressive scan televizory 
a High-Definition televizory, které nejsou plně 
kompatibilní s tímto přehrávačem. Důsledkem 
toho je nepřirozený obraz při přehrávání 
DVD VIDEO disků v režimu progressive scan. 
V tomto případě vypněte funkci progressive 
scan jak na DVD přehrávači, tak na vašem 
televizoru.
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Začínáme.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Krok.4:.Nastavení.správné.TV.
normy

tV norma DVD přehrávače, disku 
a televizoru musí být shodné, aby bylo 
možné disk přehrát. před změnou tV 
normy zjistěte, kterou normu podporuje 
váš televizor.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT

EXIT SETUP

NTSC
PAL
MULTI

1 stiskněte SETUP.

2 stiskem b B zvolte { SYSTEM.SETUP }

3 stiskem v V zvolte { TV.SYSTEM } 
a pak stiskněte B.

4 pomocí v V vyberte jednu z níže 
uvedených voleb:

{ PAL.}
zvolte tuto možnost, pokud je připojen 
televizor standardu pal. Videosignál 
Ntsc disku bude převeden do normy 
pal.

{ NTSC }
zvolte tuto možnost, pokud je připojen 
televizor standardu Ntsc. Videosignál 
pal disku bude převeden do normy 
Ntsc.

{ MULTI }
zvolte tuto možnost, je-li připojený 
televizor kompatibilní s oběma 
normami Ntsc i pal (multi-system). 
Výstupní formát bude určen formátem 
přehrávaného disku.

5 zvolte položku a stiskněte ok.

Tip:
– Před změnou aktuálního TV systému se 
ujistěte, že televizor podporuje zvolený TV 
systém.

CHANGING  PAL TO NTSC:

NO

1 . ENSURE  THAT  YOUR  TV 
SUPPORTS  NTSC  STANDARD.
2 . IF  THERE IS  DISTORTED
PICTURE  DISPLAY  ON  THE  TV
WAIT  15S  FOR  AUTO  RECOVERY.

OK

CONFIRM  AGAIN  TO  USE  NEW  TV
TYPE  SETTING.

PLEASE WAIT    15  S

NOOK
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Začínáme.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Krok.5:.Nastavení.jazyka

Nastavení jazyka se může lišit podle vaší 
země nebo oblasti a nemusí odpovídat 
obrázkům v tomto návodu.

Jazyk.OSD.menu

zvolte tuto možnost, chcete-li změnit 
jazyk obrazovkového menu tohoto DVD 
přehrávače. jazyk osD menu zůstane 
nastaven podle vaší volby.

LANGUAGE  SETUP

OSD LANGUAGE
AUDIO  LANG
SUBTITLE  LANG
DISC MENU
DIVX SUBTITLE
DIVX(R) VOD

EXIT SETUP

ENGLISH

1 stiskněte SETUP.

2 stiskem b B zvolte { LANGUAGE.
SETUP }

3 stiskem v V zvolte { OSD.
LANGUAGE } a pak stiskněte B.

4 pomocí v V vyberte jazyk a stiskněte 
OK.

 

Jazyk.zvuku,.titulků.a.menu.disku

můžete si zvolit preferovaný jazyk nebo 
zvukovou stopu pro zvuk, titulky a menu 
disku. pokud není zvolený jazyk obsažen 
na disku, použije se místo něj výchozí 
jazyk disku.

LANGUAGE  SETUP

OSD LANGUAGE
AUDIO  LANG
SUBTITLE  LANG
DISC MENU
DIVX SUBTITLE
DIVX(R) VOD

EXIT SETUP

CHINESE
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
LATIN
GERMAN

1 stiskněte SETUP.

2 stiskem b B zvolte { LANGUAGE.
SETUP }

3 stiskem v V označte jednu z níže 
uvedených možností, pak stiskněte B.

{ AUDIO.LANG }
změna jazyka zvukové stopy.

{ SUBTITLE.LANG }
změna jazyka titulků.

{ DISC.MENU }
změna jazyka menu disku.

4 pomocí v V vyberte jazyk a stiskněte 
OK.

5 opakujte kroky 3 – 4  pro další 
nastavení jazyku.

Tip:
– Volby Audio Lang a Subtitle Lang je možné 
aktivovat pouze při vysunování disku nebo 
pokud není vložen žádný disk.
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Přehrávání.disků

Tipy: Některé disky nemohou být přehrány na tomto DVD přehrávači kvůli konfiguraci 
a charakteristice disku nebo kvůli použitému záznamovému či authoringovému softwaru.

DŮLEŽITÉ!
–. Pokud.se.po.stisku.tlačítka.na.TV.
obrazovce.objeví.INVALID.ENTRY,.
znamená.to,.že.danou.funkci.nelze.
použít.u.aktuálního.disku.nebo.
v.tento.moment.
–. DVD.disky.a.přehrávače.se.
vyrábějí.s.regionálním.omezením..
Před.přehráním.disku.se.proto.
přesvědčte,.že.je.disk.určen.pro.
stejnou.oblast.jako.přehrávač.

Podporované.typy.disků

pomocí tohoto DVD přehrávače můžete 
přehrávat následující disky:

DVD.Video (Digital Versatile 
Disc)

DVD±RW (DVD rewritable)
audio/Video formát nebo 
mp3/jpeg/DivX soubory.

DVD±R (DVD recordable)
audio/Video formát nebo 
mp3/jpeg/DivX soubory.

CD-R (cD-recordable)
audio/Video formát nebo 
mp3/jpeg/DivX soubory.

CD-RW (cD-rewritable)
audio/Video formát nebo 
mp3/jpeg/DivX soubory.

Audio.CD (compact Disc 
Digital audio) 

Video.CD
(formáty 1.0, 1.1, 2.0)

 

.

Super.Video.CD

MP3-Disc

DivX.Disc
(DivX 3.11, 4.x, 5.x a 6.x) 

Podporované.formáty

MP3.skladby
– přípona souboru musí být ‘.mp3’.
– jpeg/iso formát
– zobrazí se maximálně 10 znaků.
– podporované vzorkovací frekvence: 

(mpeg-1) 32khz, 44.1khz, 48khz 
(mpeg-2) 16khz, 22.05khz, 24khz

– podporované datové toky: 
(mpeg-1) 32 ~ 256 kbps 
(mpeg-2) 16 ~ 160 kbps

JPEG.snímky
– přípona souboru musí být ‘.jpg’ a ne 

‘.jpeg.’
– jpeg/iso formát
– budou zobrazeny pouze standardní 

Dcf snímky nebo jpeg snímky a např. 
tiff.

DivX.videa
– přípona souboru musí být ‘.aVi’, ‘.mpg’ 

nebo ‘.mpeg’.
– DivX 3.11, 4.x, 5.x a 6.x
– Q-pel accurate motion compensation
– podpora global motion compensation 

(gmc)

Režimy.přehrávání
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Přehrávání.disků

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Režimy.přehrávání

Spuštění.přehrávání

1 zapněte televizor a nastavte jej na správné 
číslo programu, které odpovídá DVD 
přehrávači (např. ‘eXt’, ‘0’, ‘aV’).

2 stiskem STANDBY-ON zapněte DVD 
přehrávač.

3 stiskněte OPEN/CLOSE na přední 
straně DVD přehrávače.

4 Vložte do zásuvky požadovaný disk 
etiketou směrem nahoru a pak stiskněte 
OPEN/CLOSE /.
c oboustranné disky vložte stranou, 

kterou chcete přehrát, směrem nahoru.

5 přehrávání by se mělo spustit automaticky. 
pokud ne, stiskněte PLAY/PAUSE B X.

z pokud se na tV obrazovce objeví menu 
disku, viz strana 22 „používání menu 
disku“.

z pokud byla pro vložený disk aktivována 
dětská pojistka, musíte zadat čtyřmístný 
kód (viz strana 28).

z Další režimy přehrávání jsou popsány na 
stranách 21~25.

Základní.ovládání

Všechny uvedené postupy se provádějí 
pomocí dálkového ovladače, není-li 
uvedeno jinak.

Přerušení.přehrávání

1 během přehrávání stiskněte PLAY/
PAUSE B X, chcete-li dočasně zastavit 
přehrávání.
c Dojde ke ztlumení zvuku.

2 chcete-li obnovit normální přehrávání, 
znovu stiskněte PLAY/PAUSE B X.

Volba.titulu/.kapitoly/.skladby

z stiskněte . / > pro přechod na 
předchozí nebo následující titul/ kapitolu/ 
skladbu.

z V režimu stop stiskněte DISPLAY pro 
zobrazení informačního řádku pro titul/ 
kapitolu/ skladbu (například - 00/08).

z pomocí alfanumerických.tlačítek.
(0-9) zadejte platné číslo titulu/ kapitoly/ 
skladby.
c začne se přehrávat zvolený titul/ 

kapitola/ skladba.

Zastavení.přehrávání

z stiskněte STOP x.

Tipy:
– Spořič obrazovky se spustí automaticky, 
je-li přehrávání zastaveno po dobu 5 minut.
– Přehrávač se automaticky přepne do 
režimu Standby, pokud nestisknete žádné 
tlačítko během 10 minut po zastavení disku.
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Režimy.přehrávání.(pokračování)

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Ovládání.při.přehrávání.videa.
(DVD/VCD/SVCD)

Použití.menu.disku

U některých disků se může po vložení 
disku do přehrávače zobrazit na tV 
obrazovce menu.

Pro.výběr.režimu.přehrávání.nebo.
položky.v.menu

* použijte tlačítka v V b B nebo 
numerická tlačítka (0-9) na dálkovém 
ovladači, pak stiskněte OK pro zahájení 
přehrávání.

Pro.vstup.nebo.odchod.z.menu
* stiskněte DISC.MENU na ovladači.

Zvětšení.obrazu

tato funkce umožňuje zvětšit obraz na 
tV obrazovce a pak s tímto zvětšeným 
obrazem pohybovat.

1 během přehrávání opakovaně stiskněte 
ZOOM pro zobrazení obrazu v různém 
měřítku.
c pomocí tlačítek v V b B  pohybujte 

se zvětšeným obrazem.
c přehrávání bude pokračovat.

2 opakovaným stiskem tlačítka ZOOM se 
vraťte k původní velikosti.

 

OSD.(On-Screen.Display)

tato funkce zobrazuje na tV obrazovce 
během přehrávání informace o disku.

1 během přehrávání opakovaně stiskněte 
DISPLAY.
c Na tV obrazovce se objeví seznam 

dostupných informací pro aktuální disk.

2 stiskněte SEARCH, pak pomocí b B 
vyberte volbu.

Do editačního pole zadejte pomocí 
numerických tlačítek dálkového ovladače 
hodiny, minuty a sekundy (zleva doprava) 
a potvrďte stiskem OK.
přehrávání se přesune na zvolený čas 
nebo na zvolený titul/ kapitolu/ skladbu.

DVD
c {tt XX/03 ch XXX/010}: zobrazuje 

celkový počet titulů a kapitol na disku 
a umožňuje zvolit kapitolu, kterou 
chcete sledovat.

c {  XX:XX:XX} zobrazuje celkový 
dostupný čas na disku a umožňuje 
zvolit hodinu, minutu a sekundu titulu.

Super.VCD.nebo.VCD
c {  XX:XX:XX}: umožňuje zvolit 

jakoukoliv část disku.
c {trk XX/XX}: umožňuje zvolit 

jakoukoliv stopu.
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Režimy.přehrávání.(pokračování)

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Opakované.a.náhodné.
přehrávání

Opakované.přehrávání

možnosti opakovaného přehrávání se liší 
v závislosti na typu disku.

1 během přehrávání opakovaně stiskněte 
REPEAT pro volbu režimu opakování.

CHAPTER (DVD)
– opakování aktuální kapitoly

REP.I (cD/ sVcD/ VcD) / title (DVD)
– opakování aktuální stopy (cD/ sVcD/ 

VcD) / titulu

REP.ALL
– opakování celého disku

RANDOM (cD/ VcD/DVD)
– stopy a kapitoly budou přehrávány 

v náhodném pořadí

OFF
– opakovaný režim je vypnutý

2 opakovaně stiskněte REPEAT pro 
zrušení opakovaného režimu.

Tip:
– U disků VCD nelze použít opakované 
přehrávání, je-li zapnut PBC režim.

Opakování.části.kapitoly/stopy

můžete také opakovaně přehrávat určitý 
úsek v rámci titulu/kapitoly nebo skladby. 
stačí pouze označit počáteční a koncový 
bod tohoto úseku.

1 během přehrávání stiskněte REPEAT.
A-B v požadovaném počátečním bodu.

2 stiskněte znovu REPEAT.A-B 
v požadovaném koncovém bodu.
c body a a b lze nastavit pouze v rámci 

stejné kapitoly/skladby.
c spustí se přehrávání vybraného úseku.

3 chcete-li se vrátit do normálního režimu, 
stiskněte znovu REPEAT.A-B.
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Režimy.přehrávání.(pokračování)

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Speciální.funkce.pro.disky.
DVD

Přehrávání.titulu.

1 stiskněte DISC.MENU.
c Na tV obrazovce se objeví titulní 

menu disku.

2 pomocí tlačítek v V b B  nebo 
numerických.tlačítek.0-9 proveďte 
požadovanou volbu.

3 potvrďte stiskem OK.

Úhel.kamery

* opakovaným stiskem ANGLE vyberte 
požadovaný úhel kamery.

Jazyk.zvuku

DVD

* opakovaným stiskem aUDio vyberte 
požadovaný jazyk.

Změna.zvukové.stopy.u.VCD

* stiskněte AUDIO pro zvolení 
dostupných audio kanálů obsažených na 
disku (moNol, moNor, stereo).

Titulky

* opakovaným stiskem sUbtitle můžete 
přepínat mezi různými jazykovými verzemi 
titulků.

Speciální.funkce.pro.disky.
VCD.a.SVCD

Playback.Control.(PBC)

Pouze.pro.VCD.s.funkcí.Playback.
Control.(PBC)..(pouze.verze.2.0)

* stiskem DISC.MENU přepínáte mezi 
‘pbc oN’ a ‘pbc off’.
c pokud zvolíte ‘pbc oN’, objeví se 

na tV  obrazovce menu disku (je-li 
přítomno).

c pomocí . / > nebo 
numerických.tlačítek.0-9 proveďte 
požadovanou volbu.

* chcete-li vstoupit do menu disku během 
přehrávání, stiskněte tlačítko RETURN/
TITLE (je-li pbc zapnuto).

Pokud.chcete.přeskočit.úvodní.
menu.a.spustit.přehrávání.rovnou.od.
začátku:

* stiskněte DISC.MENU na dálkovém 
ovladači pro vypnutí této funkce (pbc 
off).
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Režimy.přehrávání.(pokračování)

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Přehrávání.DivX.disků

tento DVD přehrávač podporuje 
přehrávání DivX filmů, uložených na 
discích cD-r/rW nebo DVD±r/rW.

1 Vložte DivX disk.

2 stiskněte SUBTITLE na dálkovém 
ovladači pro zapnutí nebo vypnutí titulků.

* pokud jsou na DivX disku obsaženy 
vícejazyčné titulky, můžete stiskem 
SUBTITLE přepínat během přehrávání 
jazyk titulků.

Tipy:
– Jsou podporovány soubory titulků 
s příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt), avšak 
nebudou zobrazeny v navigačním menu.
– Soubory s titulky musejí mít stejný název 
jako soubor s filmem.
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Režimy.přehrávání.(pokračování)

Tipy: ovládání některých zde popsaných funkcí nemusí být u určitých disků možné. 
podívejte se vždy do instrukcí dodaných spolu s diskem.

Přehrávání.MP3/.JPEG/.Kodak.
Picture.CD

DŮLEŽITÉ!
musíte zapnout televizor a nastavit jej 
na správný Video in kanál (viz strana 16 
„přepnutí na správný kanál“).

* Vložte disk s fotografiemi (kodak picture 
cD, jpeg)
c U disku kodak se automaticky spustí 

prezentace.
c U jpeg disku se objeví na tV 

obrazovce menu s obrázky. stiskněte 
PLAY/PAUSE B X pro spuštění 
prezentace.

Základní.ovládání

1 Vložte mp3/jpeg picture cD disk.
c Na tV obrazovce se objeví menu 

datového disku.

2 pomocí v V vyberte adresář a stiskem 
OK jej otevřete, pak stiskněte B.

3 pomocí v V nebo numerických tlačítek 
(0-9) označte volbu.

4 potvrďte stiskem OK.
c spustí se přehrávání od zvoleného 

souboru až do konce adresáře.

* mp3 skladba se bude automaticky 
přehrávat, pokud disk obsahuje hudbu 
a je-li nahrán obrázek.

* chcete-li zobrazit jpeg soubor, stiskněte 
opakovaně B pro označení ikony 
fotoaparátu a potvrďte pomocí OK.

Výběr.souboru

během přehrávání můžete:

* stiskem . / > zvolit jinou skladbu/
soubor v aktuálním adresáři.

* opakovaným stiskem PLAY/PAUSE 
B X přerušit/obnovit přehrávání.

Opakování

* opakovaně stiskněte REPEAT pro výběr 
režimu přehrávání.

REPEAT.1
– stálé zobrazení jpeg snímku na 
obrazovce nebo opakované přehrávání 
mp3 souboru

REPEAT.DIR
– opakované přehrávání všech souborů 
v adresáři

REPEAT.ALL
– přehrávání všech souborů na disku

RANDOM
– opakované přehrávání v náhodném 
pořadí

OFF
– vypnutí režimu repeat
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Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Volby.v.DVD.menu
Nastavení tohoto DVD přehrávač se 
provádí v menu zobrazeném na tV, které 
vám umožňuje přizpůsobit přehrávač 
vašim požadavkům.

Menu.System.Setup

1 V režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B zvolte { SYSTEM.SETUP }.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT

EXIT SETUP

TV.norma.(TV.SYSTEM)

toto menu umožňuje nastavení tV normy 
(pal/Ntsc), která bude odpovídat 
připojenému televizoru. Více informací, viz 
strana 18.

Formát.obrazu.(TV.TYPE)

Nastavte volbu tV type na DVD 
přehrávači podle připojeného televizoru. 
formát, který zvolíte, musí být přítomen 
na disku. pokud přítomen není, neovlivní 
tato volba obraz během přehrávání.

1 V menu ‘system setup’, stiskněte v V pro 
označení { TV.TYPE }, pak stiskněte B.

2 pomocí v V vyberte jednu z níže 
uvedených možností:

{ 4.3.PANSCAN }
tuto možnost zvolte, pokud máte 
normální televizor (4:3) a chcete aby 
došlo k oříznutí levé i pravé strany 
u širokoúhlého obrazu tak, aby se vešel na 
plochu tV obrazovky.

{ 4.3.LETTER.BOX }
tato volba je také určena pro normální 
televizor. V tomto případě bude širokoúhlý 
obraz zobrazen s černými pruhy v horní 
i dolní části obrazovky.

{ 16:9 }
tuto možnost zvolte, pokud máte 
širokoúhlý televizor (16:9).

3 zvolte položku a stiskněte OK.
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Volby.v.DVD.menu.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Heslo.(PASSWORD)

čtyřciferné heslo je nutné zadat, chcete-
li přehrát chráněný disk nebo budete-li 
vyzváni k zadání hesla. chcete-li přehrávat 
chráněné disky bez omezení, nastavte 
rating na 8 (adult).

1 V menu ‘system setup’ stiskněte v V pro 
označení { PASSWORD }, pak stiskněte 
ok.
c budete vyzváni k zadání vašeho 

čtyřciferného hesla.

2 pomocí numerických.tlačítek.(0-9) 
zadejte vaše staré heslo.
c pokud provádíte tuto činnost poprvé, 

zadejte ‘0000’.

* pokud zapomenete své heslo, zadejte 
rovněž ‘0000’.

3 zadejte vaše nové čtyřciferné heslo.

4 potvrďte stiskem OK.

Ohodnocení.(RATING)

tato funkce umožňuje nastavit úroveň 
omezení přehrávání nevhodných scén. 
stupně ohodnocení jsou od 1 do 8 a liší 
se podle země. můžete zakázat přehrávání 
určitých disků, které nejsou vhodné pro 
děti, nebo umožnit přehrávání těchto 
disků s alternativními scénami.

* Nejprve odemkněte disk zadáním 
čtyřciferného hesla, abyste mohli vstoupit 
do menu {ratiNg}.

1 V menu ‘system setup’, stiskněte v V pro 
označení { RATING }, pak stiskněte B.

2 pomocí v V vyberte úroveň ohodnocení 
pro vložený disk a stiskněte OK.
c chcete-li deaktivovat rodičovský 
zámek a umožnit tak přehrávání všech 
disků, zvolte možnost 8 { Adult }.

3 pomocí numerických.tlačítek.(0-9) 
zadejte čtyřciferné heslo (viz kapitola 

„heslo“, strana 28).

* DVD disky s hodnocením vyšším než 
vámi nastavený stupeň nebudou přehrány, 
dokud nezadáte vaše čtyřciferné heslo.

Tipy:
– Tato funkce neomezí přehrávání, pokud 
výrobce disku neoznačil disk kódem.
– VCD, SVCD, CD neobsahují žádné 
hodnocení obsahu, a tak u nich nebude mít 
rodičovský zámek žádný efekt. To také platí 
pro většinu nelegálních DVD disků.
– Některé DVD disky nemají zakódován 
stupeň nevhodnosti, ačkoli je toto hodnocení 
vytištěno na obalu disku. Funkce rodičovského 
zámku nezakáže přehrávání těchto disků.

Výchozí.nastavení.(DEFAULT)

Volba  DefaUlt vrátí všechny parametry 
a uživatelská nastavení do výchozího 
stavu z výroby, kromě vašeho hesla pro 
hodnocení obsahu.

1 V menu ‘system setup’, stiskněte v V pro 
označení { DEFAULT }, pak stiskem B 
zvolte { RESTORE }.

2 potvrďte pomocí OK.
c Všechna nastavení budou uvedena do 

výchozího stavu.
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Volby.v.DVD.menu.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Nastavení.jazyka.
(LANGUAGE.SETUP)

1 V režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B zvolte { LANGUAGE.
SETUP }.

Jazyk.OSD.menu

toto menu umožňuje zvolit jazyk pro 
informace zobrazované na tV obrazovce. 
Více informací naleznete na straně 19.

Jazyk.zvuku,.titulků.a.menu.disku.

tato menu umožňují zvolit jazyk zvuku, 
titulků a menu disku, které mohou být 
obsaženy na DVD disku. Více informací 
naleznete na straně 19.

Nastavení.fontu.DivX.titulků

zde můžete nastavit typ fontu, který bude 
podporovat DivX titulky nahrané na disku.

1 V menu ‘language setup’ stiskněte 
v V pro označení { DIVX.SUBTITLE }, 
pak stiskněte B.

{ STANDARD }
albánština, Dánština, holandština, 
angličtina, finština, francouzština, 
gaelština, Němčina, italština, kurdština 
(latinka), Norština, portugalština, 
španělština a švédština.

{ CENTRAL.EU }
albánština, chorvatština, čeština, 
holandština, angličtina, Němčina, 
maďarština, irština, polština, rumunština, 
slovenština, slovinština a srbština

{ CYRILLIC }
bulharština, běloruština, angličtina, 
makedonština moldavština, ruština, 
srbština a Ukrajinština.

2 pomocí v V vyberte požadovanou volbu 
a stiskněte OK.

DivX(R).registrační.kód

DivX® VoD (Video on Demand) 
registrační kód umožňuje zapůjčení 
a zakoupení filmů přes internet pomocí 
služby DivX® VoD.
Více informací naleznete na webových 
stránkách http://vod.divx.com

1 V menu ‘language setup’ stiskněte 
v V pro označení { DIVX(R).VOD }.
c objeví se registrační kód.

2 použijte tento registrační kód k zapůjčení 
nebo zakoupení filmů ze služby 
DivX®VoD na adrese http://vod.divx.com
c postupujte podle instrukcí a nahrajte 

film z vašeho počítače na disk cD-r/
rW, abyste jej mohli přehrát na tomto 
DVD přehrávači.

Tip:
– Všechny stažené filmy z DivX®VOD bude 
možné přehrát jen na tomto DVD přehrávači.
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Volby.v.DVD.menu.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Nastavení.zvuku.(AUDIO.
SETUP)

1 V režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B zvolte { AUDIO.SETUP }.

AUDIO  SETUP

DIGITAL OUT
DOWN SAMPLE
DOWNMIX

EXIT SETUP

Digitální.výstup.(DIGITAL.OUT)

Volby obsažené v menu ‘Digital out’ jsou: 
{all}, {pcm}.

1 V menu ‘audio setup’ označte pomocí 
v V volbu { DIGITAL.OUT }, pak 
stiskněte B.

{ ALL }
tuto možnost zvolte, pokud připojené 
zařízení obsahuje multikanálový dekodér, 
podporující jeden z formátů prostorového 
zvuku (Dolby Digital, mpeg-2).

{ PCM }
tuto možnost zvolte, pokud připojené 
zařízení není schopné dekódovat 
prostorový zvuk. DVD přehrávač bude 
konvertovat vícekanálové signály Dolby
Digital a mpeg-2 do formátu pcm (pulse 
code modulation).

2 pomocí v V vyberte požadovanou volbu 
a stiskněte OK.

Převzorkování.(DOWN.SAMPLE)

můžete povolit nebo zakázat  digitální 
signál pro lepší kvalitu výstupního 
zvukového signálu.

1 V menu ‘audio setup’ označte pomocí 
v V volbu { DOWN.SAMPLE }, pak 
stiskněte B.

{ 48K }
přehrávání disku nahraného se vzorkovací 
frekvencí 48khz.

{ 96K }
přehrávání disku nahraného se vzorkovací 
frekvencí 96khz. této frekvence lze 
dosáhnout pouze v režimu stereo-classic 
(flat).

2 pomocí v V vyberte požadovanou volbu 
a stiskněte OK.

Downmix

tato volba umožňuje nastavit režim 
stereofonního analogového výstupu DVD 
přehrávače.

1 V menu ‘audio setup’ označte pomocí 
v V volbu { DOWNMIX }, pak stiskněte 
B.

{ LT/RT }
tuto možnost zvolte, pokud je DVD 
přehrávač připojen k dekodéru Dolby.

{ STEREO }
tuto možnost použijte pro přepnutí 
do režimu stereo, který reprodukuje 
zvuk pouze pomocí dvou předních 
reproduktorů.

{ VSURR }
režim s virtuálním prostorovým zvukem 
(virtual surround sound).

2 pomocí v V vyberte požadovanou volbu 
a stiskněte OK.
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Volby.v.DVD.menu.(pokračování)

Tipy: podtržená volba je výchozí (tovární) nastavení. 
stiskem b přejdete na předchozí položku v menu. stiskem SETUP opustíte položku v menu.

Nastavení.obrazu.(VIDEO.
SETUP)

1 V režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B zvolte { VIDEO.SETUP.}.

VIDEO  SETUP

VIDEO OUT
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
SHARPNESS

EXIT SETUP

Video.výstup.(VIDEO.OUT)

1 V menu ‘Video setup’ označte pomocí 
v V volbu { VIDEO.OUT }, pak stiskněte 
B.

2 pomocí tlačítek v V vyberte jednu 
z následujících možností:

{ INTERLACE.-.YUV }
použijte komponentní videokabely (y/pb/
pr) pro připojení přístroje k televizoru 
a nastavte televizor do režimu 
iNterlace - yUV.

{ TV.-.RGB }
použijte scart kabel pro připojení 
k televizoru a nastavte televizor na tV 
– rgb.

{ P-SCAN.YPBPR }
použijte komponentní videokabely (y/pb/
pr) pro připojení přístroje k televizoru 
a nastavte televizor do režimu  
progressive scan.

3 pomocí v V vyberte požadovanou volbu 
a stiskněte OK.

Jas/kontrast.(BRIGHTNESS./.
CONTRAST)

zvýšením hodnoty se zvýší jas obrazu 
a naopak. Nastavte 6 pro průměrnou 
hodnotu.

1 V menu ‘Video setup’ označte pomocí 
v V volbu { BRIGHTNESS } nebo 
{ CONTRAST }, pak stiskněte B.
c objeví se menu.

2 pomocí tlačítek v V upravte nastavení 
podle vašeho přání

3 potvrďte pomocí OK.

Odstín.(HUE)

pomocí tlačítek v V pohybujte 
posuvníkem pro nastavení barevného 
odstínu obrazu.

Sytost.(SATURATION)

pomocí tlačítek v V pohybujte 
posuvníkem pro nastavení sytosti barev 
obrazu.

Ostrost.(SHARPNESS)

Nastavením ostrosti můžete upravit obraz 
dle vašeho přání.

1 V menu ‘Video setup’ označte pomocí 
v V volbu { SHARPNESS }, pak 
stiskněte B.

2 pomocí tlačítek v V vyberte 
požadovanou volbu a potvrďte stiskem 
OK.
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Řešení.problémů
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte.se.sami.opravovat.tento.přístroj.-.zanikl.by.vám.nárok.na.záruku..
Neotvírejte.kryt.přístroje,.hrozí.nebezpečí.úrazu.elektrickým.proudem.

Pokud.se.vyskytne.nějaký.problém,.projděte.si.nejprve.následující.seznam.
problémů.a.teprve.potom.navštivte.servis..Pokud.nejste.sami.schopni.tento.
problém.vyřešit,.poraďte.se.s.vaším.prodejcem.nebo.s.pracovníkem.servisu.

Problém Řešení

Žádné.napájení. – zapněte přístroj stiskem tlačítka staNDby-oN na 
předním panelu DVD přehrávače. 

– zkontrolujte, je-li síťová zásuvka pod proudem.

Dálkový.ovladač.nefunguje. – Namiřte dálkový ovladač směrem k ir senzoru na předním 
panelu DVD přehrávače (ne na televizor).

– odstraňte všechny překážky mezi DVD přehrávačem 
a dálkovým ovladačem.

– Vyměňte baterie v ovladači.
– zkontrolujte, zda polarita baterií souhlasí s uvedenými 

symboly (+/–).

Žádný.obraz. – zapněte televizor a přepněte jej na správný Video in kanál. 
můžete přejít na kanál 1 na vašem tV a pak opakovaně 
stisknout tlačítko pro volbu nižšího kanálu, dokud 
neuvidíte obraz z DVD  přehrávače.

– zkontrolujte propojení videosignálu mezi DVD 
přehrávačem a televizorem.

Zkreslený.obraz.nebo.černobílý.obraz.
během.přehrávání.

– Disk neodpovídá tV normě televizoru (pal/Ntsc).
– Disk je znečištěný, očistěte jej.
– k malému zkreslení obrazu může občas dojít. Nejedná se 

o poruchu přístroje.
– zkuste ručně deaktivovat funkci progressive scan:
1) Vypněte režim progressive scan na vašem televizoru (nebo 

přepněte do prokládaného režimu).
2) stiskem opeN/close otevřete zásuvku DVD přehrávače.

Žádný.zvuk. – zkontrolujte správné zapojení audiokabelů – 
červeného a bílého konektoru cinch.

– Nastavte správně digitální výstup podle schopností 
připojeného receiveru/dekodéru.

Nelze.přehrát.disk. – ověřte, je-li disk vložen etiketou směrem nahoru.
– Disk je určen pro jiný region.
– Disk je špatného typu. Viz kapitola „podporované typy 

disků“.
– zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo prohnutý. 

Vyčistěte jej nebo vyměňte za jiný.
– Ujistěte se, zda disk není vadný - zkuste přehrát jiný disk.

Nelze.změnit.poměr.stran.obrazu. – poměr stran obrazu je pevně nastaven na DVD disku.
– U některých televizorů není možné změnit poměr stran 

obrazu.
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Řešení.problémů.(pokračování)

Problém Řešení

Nelze.zvolit.některé.položky.v.setup/
system.menu.

– stiskněte dvakrát tlačítko stop předtím, než vstoupíte do 
setup/systém menu.

– U některých typů disků nemusí být některé položky 
v menu dostupné.

DVD.přehrávač.nezahájí.přehrávání. – Vložte čitelný disk se záznamovou vrstvou směrem dolů.
– zkontrolujte typ disku, barevný systém (pal/Ntsc) 

a regionální kód.
– zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo špinavý.
– stiskněte setUp pro vypnutí setup menu.
– možná budete muset zadat heslo pro nastavení úrovně 

ohodnocení obsahu nebo pro odemknutí disku pro 
přehrávání.

– mohlo dojít ke sražení vlhkosti uvnitř přístroje. Vyjměte 
disk a ponechejte přístroj zapnutý asi jednu hodinu.

Odpojte.napájecí.kabel.ze.zásuvky.na.
několik.minut.

– znovu zapojte napájecí kabel do zásuvky a zkuste znovu 
spustit přehrávání.

Obraz.se.na.chvíli.zastaví.během.
přehrávání.

– zkontrolujte, zda na disku nejsou otisky prstů/škrábance 
a otřete jej jemnou utěrkou od středu ke krajům.

Nelze.zapnout/vypnout.Progressive.Scan. – zkontrolujte, zda je výstupní videosignál nastaven na 
{ ypbpr }.

Nelze.přehrát.DivX.filmy. – zkontrolujte, zda je DivX soubor zakódován v režimu 
‘home theatre’ pomocí DivX 6.0 enkodéru.

– zkontrolujte, zda je stažený DivX soubor kompletní.

Žádný.zvuk.během.přehrávání.DivX.filmů – audio kodek není pravděpodobně podporován tímto DVD 
přehrávačem.

DivX.film.se.neopakuje. – Dbejte na to, aby velikost souborů s filmy nepřekročila 
během stahování velikost disku.
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Technické.údaje
TV.standard. (PAL/50Hz). (NTSC/60Hz)
počet řádků  625  525
přehrávání multistandard (pal/Ntsc)

OBRAZOVÁ.ČÁST
Video Dac  10 bit, 108mhz
ypbpr  0.7 Vpp ~ 75 ohm
Video výstup  1Vpp ~ 75 ohm
rgb (scart)  0.7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO.FORMÁTY
Digitální  mpeg 2 pro DVD,sVcD
komprese  mpeg 1 pro VcD 
 DivX

DVD.. 50Hz.. 60Hz
horiz. rozlišení  720 pixelů  720 pixelů
Vertikální rozlišení  576 řádků  480 řádků

VCD.. 50Hz.. 60Hz
horiz. rozlišení 352 pixelů 352 pixelů
Vertikální rozlišení 288 řádků 240 řádků

AUDIO.FORMÁTY
Digitální mpeg/ac3/pcm komprimovaný  
  signál 16, 20,  
  24 bitů; vz.f. 44,1,  
  48 a 96 khz
 mp3 (iso 9660) 96, 112, 128,  
  256 kbit/s & Vbr,  
  vz.f. 32, 44,1 a 48 khz
analogový stereofonní zvuk
Dolby surround kompatibilní downmix z multikanálového 
signálu Dolby Digital

 

ZVUKOVÁ.ČÁST
D/a převodník 24 bitů
DVD vz. f. 96 khz 4 hz - 44 khz
 vz. f. 48 khz 4 hz - 22 khz
sVcD vz. f. 48 khz 4 hz - 22 khz
 vz. f. 44,1 khz 4 hz - 20 khz
cD/VcD vz. f. 44,1 khz 4 hz - 20 khz
odstup signál-šum (1khz) >95 db
Dynamický rozsah (1khz) >85 db
přeslechy (1khz)  >85 db
rušení/šum (1khz)  >75 db
mpeg mp3 mpeg audio layer 3

VÝSTUPY
Výstup scart euro a/V konektor
ypbpr výstup 3x cinch
Videovýstup cinch (žlutý)
zvukový výstup l+r cinch (bílý/červený)
Digitální výstup 1 koaxiální
 iec60958 (cDDa, lpcm)
 iec61937 (mpeg1/2, Dolby Digital)

OBECNÉ.ÚDAJE
rozměry (š/v/h) 360 x 37 x 235 mm
hmotnost cca 2,88 kg

NAPÁJENÍ.A.SPOTŘEBA
Napájecí napětí  230V, 50hz
příkon  < 10 W
příkon v režimu standby < 1 W

Slovníček
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Slovníček
Analog: zvuk, který nebyl přeměněn na čísla. 
analogový zvuk se mění v čase, zatímco digitální 
zvuk má konkrétní numerické hodnoty. tyto 
konektory přenášejí stereofonní zvuk – pro levý 
a pravý kanál. 

Aspect.ratio.(poměr.stran): poměr vodorovné 
a svislé strany obrazu. poměr stran u běžných 
televizorů je 4:3 a u širokoúhlých 16:9.

AUDIO.OUT.konektory: konektory na zadní 
straně DVD přehrávače, které obsahují zvukový 
signál pro jiná zařízení (tV, stereo systém, atd.).

Bitrate.(datový.tok): množství dat za jednotku 
času, určených pro přenos hudby, měří se 
v kilobitech za sekundu (kbps). obecně platí, čím 
vyšší datový tok, tím vyšší kvalita zvuku. avšak vyšší 
datové toky zabírají více místa na disku.

Component.Video.Out.konektory: konektory 
na zadní straně DVD přehrávače, které obsahují 
vysoce kvalitní videosignál, určený pro televizory 
s komponentními Video in vstupy (r/g/b, y/pb/pr, 
apod.).

Digital: zvuk, který byl převeden na numerické 
hodnoty. Digitální zvuk je dostupný, pokud 
používáte výstupy Digital aUDio oUt 
coaXial nebo optical. tyto konektory 
obsahují multikanálový digitální zvuk.

Disc.menu.(menu.disku): menu na obrazovce 
určené pro výběr částí filmu, zvuku, titulků, úhlu 
záběru, apod., nahraných na DVD disku.

DivX.3.11/4.x/5.x/6.x: DivX kodek (patent-
pending) je kompresní obrazová technologie 
založená na formátu mpeg-4, vyvinutá společností 
DivX Networks, inc. je schopna zmenšit velikost 
digitálních filmů natolik, že se dají snadno přenášet 
přes internet při zachování vysoké obrazové kvality.

Dolby.Digital: systém prostorového zvuku 
vyvinutý v Dolby laboratories, může obsahovat 
až šest kanálů s digitálním zvukem (levý a pravý 
přední, levý a pravý zadní, středový a subwoofer).

Chapter.(kapitola): Úsek obrazu a zvuku na 
DVD disku, který je kratší než titul. každý titul 
je tvořen několika kapitolami. každé kapitole je 
přiděleno číslo, abyste mohli snadno vyhledat 
požadovanou kapitolu.

JPEG: běžně používaný formát pro digitální 
fotografie. tento systém datové komprese 
fotografií, navržený joint photographic expert 
group, dosahuje vysokého kompresního poměru 
při malé ztrátě kvality.

MP3: formát souborů s komprimovanými 
zvukovými daty. mp3 je zkratka pro motion picture 
experts group 1 (nebo mpeg-1) audio layer 3. 
při použití mp3 formátu je možné uložit na jeden 
disk cD-r/rW asi 10krát více hudebních dat než 
na běžné audio cD disky.

Multichannel: DVD disk může dle specifikace 
obsahovat několik zvukových stop s prostorovým 
zvukem. jako multikanálové bývají označovány 
zvukové stopy se třemi a více kanály.

PCM.(Pulse.Code.Modulation): systém pro 
převod analogového zvukového signálu do digitální 
podoby a pro jeho další zpracování. Není použita 
žádná datová komprese.

Playback.control.(PBC): Data uložená na Video 
cD a sVcD discích pro ovládání reprodukce. 
Díky menu uloženým na VcD a sVcD discích 
s podporou pbc můžete využívat interaktivní 
software a software s vyhledávací funkcí.

Progressive.Scan: V tomto režimu jsou 
zobrazovány všechny vodorovné řádky obrazu 
najednou, jako jedno filmové políčko. tento přístroj 
je schopen převádět prokládané video z DVD disků 
do progresivního formátu pro následné zobrazení 
na zobrazovačích s podporou progressive scan. 
Dochází k výraznému zvýšení vertikálního rozlišení.

Regionální.kód: systém, který dovoluje 
přehrávání DVD disků pouze v předem určeném 
regionu. tento přístroj bude přehrávat pouze disky 
s kompatibilními regionálními kódy. regionální kód 
naleznete na typovém štítku přístroje.  Některé 
disky mohou být kompatibilní s více než jedním 
regionem (nebo se všemi regiony – all).

Rodičovský.zámek: funkce DVD systému pro 
omezení přehrávání disků podle věku uživatelů 
v souladu se stupněm omezení pro danou zemi. 
omezení se liší pro jednotlivé disky. je-li omezení 
aktivováno, bude přehrávání zakázáno v případě, 
že je ohodnocení disku vyšší než stupeň nastavený 
uživatelem.

Title.(titul): Nejdelší logický úsek obrazu 
a zvuku na DVD, hudebním či video disku, nebo 
celé album v případě audio disku. každý titul má 
přiděleno číslo titulu, abyste mohli snadno vyhledat 
požadovaný titul.

VIDEO.OUT.konektor: konektor na zadní 
straně DVD přehrávače, který obsahuje obrazový 
kompozitní signál pro televizor.
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