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1 Obecné informace
Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! 
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, 
zaregistrujte výrobek na: www.philips.com/welcome.

1.1 Co je digitální televize?
Digitální televize nabízí daleko širší výběr televizního vysílání bez 
vlivu rušení, ke kterému může docházet u analogové televize. 
Digitální televize znamená zásadní převrat ve sledování televizního 
vysílání. K dispozici je větší výběr širokoúhlých programů. Většina 
oblíbených programů na digitálních kanálech je v širokoúhlém 
formátu, což analogová televize nemůže dokonale zajistit. 
Digitální televize nabízí zcela nové možnosti interaktivity. Pomocí 
dálkového ovládání můžete získat přístup ke všem typům informací 
ve formě digitálního textu, který je daleko zřetelnější než původní 
teletextový systém. Můžete využívat zobrazení souvisejících informací 
současně s programem, který sledujete. Je také možné získat přístup 
k Elektronickému programovému průvodci, který představuje rychlý a 
snadný způsob zobrazení kompletního seznamu digitálních programů 
stejně jako v novinách nebo televizním magazínu.

1.2 Bezpečnost 
Varování: Propojení není nutné provést před zavěšením, ale 
kabely je potřeba připojit ke konektorům v televizoru.
1.2.1 Všeobecné údaje

Place or hang the TV wherever you want but make sure that air 
can circulate freely through the ventilation slots.
Neinstalujte televizor v uzavřeném prostoru, například v 
knihovně nebo podobné skříni.
Za účelem zabránění vzniku nebezpečných situací by neměly 
být v blízkosti televizoru umístěny zdroje otevřeného ohně, 
například zapálené svíčky. Zabraňte nadměrnému zvýšení 

1 

2 

3 



X X

V rámci bezpečnostních opatření se během bouřek nedotýkejte 
žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo kabelu antény.
Napájecí kabel odpojujte zatáhnutím za zástrčku. Netahejte 
za napájecí kabel. Nepoužívejte poškozenou elektrickou 
zásuvku. Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky. 
Pokud není zástrčka zcela zasunuta, může vzniknout 
elektrický oblouk a následně může dojít ke vznícení.

X

X

X

Dbejte na to, aby do jedné elektrické zásuvky nebylo připojeno 
příliš mnoho přístrojů, protože by mohlo dojít k přetížení s 
následným vznícením nebo úrazem elektrickým proudem.
Na televizor nebo do jeho blízkosti neumísťujte vázy naplněné 
vodou. V případě vylití vody do televizoru by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem. Pokud došlo vylití vody do televizoru, 
nespouštějte jej. Ihned odpojte napájecí šňůru z elektrické 
zásuvky a nechte televizor zkontrolovat kvalifi kovaným servisním 
technikem.
Instalace televizoru na zeď by měla být provedena 
kvalifi kovaným servisním technikem. V případě nesprávné 
instalace může být používání televizoru nebezpečené.

1.2.2 Péče o obrazovku
Neodstraňujte ochrannou fólii, dokud není dokončena montáž 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 



na stojan nebo zeď a nejsou zapojena všechna připojení. 
Manipulujte s televizorem opatrně.
Nepoužívejte příliš mokrý hadřík, že kterého kape voda. K čištění televizoru 
nepoužívejte aceton, toluen nebo líh. Při čištění televizoru odpojte v rámci 
bezpečnostních opatření napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.

Poznámka: Přední hladkou část televizoru čistěte pouze 
pomocí dodaného měkkého hadříku.

X

Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste do obrazovky 
neuhodili těžkým předmětem a aby takové předměty nepřišly 
do kontaktu s obrazovkou, protože by mohlo dojít k poškrábání 
povrchu nebo trvalému poškození obrazovky.

1.3 Rozbalení
Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího seznamu:

Televizor            •  Dálkové ovládání
AV kabel            •  Stojan televizoru
Adaptér napájení     •  Uživatelská příručka
Pomocná anténa
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1.4 Zero Bright DotTM

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na 
LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se 
v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. 
Určitý omezený počet takových vadných bodů se kdysi považoval za 
nevyhnutelný vedlejší vliv hromadné výroby LCD displejů. Díky striktním 
postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě 
našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje 
s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu 
obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips 
Zero Bright DotTM. Záruční služba se liší podle regionu. Více informací 
získáte u místního zástupce společnosti Philips.

2 Přehled tlačítek a konektorů na televizoru
2.1 Ovládací prvky hlavní jednotky (viz obrázek  

1)
POWER 2; : zapnutí a vypnutí televizoru. (Poznámka: Pokud 
chcete dosáhnout nulové spotřeby energie, je nutné vytáhnout 
napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.)
VOLUME 1 2 : zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MENU 9: zobrazení nebo ukončení nabídek.
CHANNEL 4 3: výběr kanálů.

2.2 Levá strana televizoru (viz obrázek 1)
 :  Konektor pro externí velkokapacitní paměťové zařízení USB.

AV IN: Vstup pro zvuk a video.
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; : Konektor sluchátek.
DC IN 9V: Zásuvka pro napájení.

2.3 Pravá strana televizoru (viz obrázek  1)
SD: Slot pro kartu SD.
75 Ω antenna: tpřipojení antény.

2.4 Zadní strana televizoru (viz obrázek 1)
RESET:  resetování televizoru.
Zapojovací otvor:  montáž televizoru na stěnu.

3 Začínáme
3.1 Instalace podstavce 
Pro umístění televizoru na rovném povrchu použijte podstavec. Při 
instalaci podstavce zarovnejte výstupky na základně podstavce s 
otvory na spodní straně televizoru, jak je znázorněno na obrázku 
níže. Potom zasuňte podstavec do otvorů a otočte jím proti směru 
hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2

1

Poznámka: V případě instalace televizoru na stěnu (viz část Montáž 
na stěnu) odstraňte podstavec. Podstavec odstraníte zvednutím 
západky a jejím otočením ve směru hodinových ručiček.

3.2 Připojení k domácí nebo pomocné anténě
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky pro anténu 75 Ω 
umístěné na pravé straně televizoru a ve zdi.
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3.3 Nabíjení televizoru
Zapojte adaptér stejnosměrného a střídavého proudu.ČERVENÁ 
KONTROLKA označuje, že probíhá nabíjení.

Pokud se televizor nepoužívá, trvá plné nabití přibližně 6 hodiny. 
Pokud se však televizor používá, trvá plné nabití více než 8 hodin
Po úplném nabití televizoru ČERVENÁ KONTROLKA zhasne. 
Pokud se na obrazovce zobrazí ikona nízkého stavu baterie, 
dobijte televizor.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů, po kterém 
je nutné je vyměnit. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší 
podle použití a nastavení.

3.4 Zapnutí televizoru
Pokud chcete televizor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko 
POWER v horní části televizoru, rozsvítí se ZELENÁ kontrolka

•
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Poznámky:
1. Při prvním zapnutí televizoru použijte adaptér střídavého proudu. 
2.  Pokud se nepodaří zapnout televizor s vloženými bateriemi, použijte k 

nabití baterií adaptér střídavého proudu.

3.5 Používání dálkového ovládání
Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný 
plastický štítek (pouze při prvním použití).
Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a 
přihrádku zavřete.

3.6 Funkce dálkového ovládání (viz obrázek 2)
2: Zapnutí/vypnutí televizoru 
SOURCE: Přepnutí mezi režimy TV > Rádio > USB > SD > 
vstup AV 
TELETEXT : Spuštění teletextu
AUDIO : Výběr jazyka zvuku
SUBTITLE : Výběr jazyka titulků
Color keys: Barevné oblasti jsou zobrazeny v dolní části 
obrazovky. 4 barevná tlačítka se používají k získání přístupu k 
položkám nebo odpovídajícím stránkám. Pokud není položka 
nebo stránka ještě k dispozici, barevné oblasti blikají.
MENU: Krátce stiskněte pro návrat na stránku předchozí 
nabídky. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund se vrátíte na 
stránku horní nabídky.
EPG: Spuštění Elektronického programového průvodce
Tlačítka navigace:
OK Potvrzení výběru nebo spuštění/přerušení přehrávání
3 / 4 Navigační tlačítko pro pohyb nahoru/dolů
J( / )K Navigační tlačítko pro pohyb doleva/doprava nebo přesun na 
předchozí/další stopu či rychlé vyhledávání dopředu nebo dozadu
OPTION: Přístup k dalším funkcím
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INFORMATION : Zobrazení informací o programu
+ Vol -: Ovládání hlasitostil
9: Jedním stisknutím zastavíte přehrávání digitálních souborů.
MUTE: Potlačení zvuku
+P(age)-: Změna televizních kanálů nebo stránek teletextu
0-9: Číselná tlačítka
FAV: Spuštění oblíbeného režimu televizního nebo rozhlasového 
kanálu
SLIDESHOW/MUSIC: Spuštění prezentace digitálních fotografi í 
s hudbou na pozadí
ROTATE: Otočení digitálních fotografi í
ZOOM: Zvětšení digitálních fotografi ís
SETUP: Zobrazení nabídky nastavení
ASPECT RATIO : nastavení obrazovky 16:9 nebo 4:3

3.7 První instalace 
Nastavení kanálů digitálního televizoru
Při první instalaci se zobrazí výzva k zadání země.

Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko OK.
>  Po výběru země se zobrazí výzva ke spuštění automatického 

vyhledávání kanálů.
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Automatické vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka OK.
> Spustí se automatické vyhledávání kanálů.

Po dokončení automatického vyhledávání kanálů se na 
obrazovce zobrazí celkový počet nalezených televizních a 
rozhlasových kanálů.

Stisknutím tlačítka OK zobrazíte programy prvního nalezeného 
kanálu. 

4 Další funkce televizoru
4.1 Ruční vyhledávání kanálů
1  Stisknutím tlačítka SETUP > DTTV > Country vyberte zemi. 
2  Stiskněte tlačítko SETUP > DTTV > Manual search.
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3  Stiskněte tlačítko.
Kanál potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

4.2 Nastavení časového pásma
Vyberte, zda se místní časový posun vzhledem ke greenwichskému 
střednímu času má nastavit automaticky, nebo zda jej chcete zadat sami.
Pro nastavení místního času stiskněte tlačítko SETUP a vyberte 
DTTV > Time settings.

Formát času
Nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

Časové pásmo
Pro Německo a střední Evropuvyberte záznam GMT +01:00 (časový 
rozdíl oproti greenwichskému střednímu času).

Letní čas
Pokud v současnosti není letní čas, nastavte v nabídce pro letní čas 
hodnotu off (vypnout). Můžete také vybrat automatické nastavení. V 
případě tohoto nastavení získá přijímač informace o letním čase z 
aktuálně vybraného kanálu.

4.3 Nastavení rodičovského zámku
Pokud chcete upravit nastavení rodičovského zámku, stiskněte 
tlačítko SETUP a vyberte položky DTTV > Parental.

Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v 
případě, že je deaktivován režim ochrany heslem.
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4.4 Informace o programech na obrazovce
Pokud chcete zobrazit informace o aktuálním programu, stiskněte 
tlačítko  INFORMATION.

 : Televizní program
 : Program rozhlasu

Informace o dalším programu
Číslo programu
Název programu
Místní čas
Ukazatel síly signálu. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál 
silnější.
Ikony informací o program

:   Program obsahuje různé jazyky zvuku. Přístup k této funkci získáte 
stisknutím tlačítek AUDIO nebo OPTION na dálkovém ovládání. 

:  Program obsahuje titulky. Přístup k této funkci získáte stisknutím 
tlačítek SUBTITLE nebo OPTION na dálkovém ovládání. 

:  Program obsahuje teletext. Funkci teletextu vyberte stisknutím 
tlačítka TELETEXT na dálkovém ovládání.

4.5 Elektronický programový průvodce
Elektronický programový průvodce nabízí přehled všech programů, 
které budou vysílány v dalším týdnu na aktuálním kanálu. Pro 
vybraný pořad jsou zobrazeny následující informace: začátek 
pořadu, název, krátký popis.
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Rozsáhlého Elektronického programového 
průvodce nenabízejí všechny kanály.
Většina vysílacích stanic nabízí program na aktuální den, 
ale nikoli podrobný popis.
Existují také vysílací stanice, které nenabízejí žádné 
informace Elektronického programového průvodce.

•

•

•

Vyberte požadovaný kanál.
Stisknutím tlačítka x zobrazíte Elektronického programového průvodce.

Po stisknutí tlačítka EPG se zobrazí následující funkce
Po stisknutí tlačítka 3 / 4 můžete zobrazit všechny stránky 
programů pro dané dny. Po stisknutí tlačítka 4, pokud je 
zvýrazněn poslední pořad v seznamu, se zobrazí další stránka.

4.6 Seznam kanálů
Zobrazení dostupného kanálu v televizoru:

Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka 3 / 4 vyberte kanál. 
Pokud chcete kanál změnit, stiskněte tlačítko OK.
Jestliže chcete nabídku x ukončit, stiskněte tlačítko OPTION.
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4.7 Správa kanálů
Stiskněte tlačítko SETUP. Přejděte na možnost DTTV.
Vyberte možnost Manage Channel.

Lock (Zámek): Tato funkce umožňuje uzamknout kanály a zabránit 
tak dětem ve sledování některých kanálů.
Hide (Skrýt): Tato funkce umožňuje skrýt program v seznamu 
výběru kanálů.
Favorite (Oblíbené): Tato funkce umožňuje vynechat programy, 
které nesledujete často, a ponechat pouze oblíbené kanály.

4.8 Další funkce televizoru
Tlačítko na 
dálkovém 
ovládání 

Funkce

SOURCE Přepínání mezi zdrojem vstupu (TV, Rádio, USB, 
karta SD, vstup AV).
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Tlačítko na 
dálkovém 
ovládání 

Funkce

TELETEXT Pokud je pro aktuální kanál k dispozici teletext, 
bude na obrazovce INFO programu zobrazeno  
. Přístup k této funkci získáte stisknutím tlačítka 
TELETEXT. Program
může požadovat použití barevného tlačítka k 
získání přístupu k funkci zobrazení nebo jejímu 
ovládání. Postupujte podle pokynů na obrazovce s 
teletextem

Color keys              Používají se převážně na stránce teletextu 
k ovládání zobrazení.  Tato tlačítka se liší od 
programu televizního teletextu.

AUDIO Pokud je pro aktuální kanál k dispozici zvuk, bude 
na obrazovce INFO programu zobrazeno  . 
Stisknutím tlačítka AUDIO spustíte zvuk titulků. 

SUBTITLE Pokud jsou pro aktuální kanál k dispozici titulky, 
bude na obrazovce INFO programu zobrazeno  . 
Stisknutím tlačítka SUBTITE spustíte titulky.
Nastavení obrazovky 16:9 nebo 4:3

5 Přehrávač multimédií
Televizor umožňuje zobrazení obrázků, videoklipů a hudebních 
souborů uložených na zařízení USB nebo na paměťové kartě SD. 
Multimediální aplikace se spouští z hlavní nabídky.



Nabídka Použití
TV Sledování televizních programů
Radio-DTTV 
(RádioDTTV) 

Poslech programů rádia DTTV

Picture 
(Foto) 

Zobrazení fotoalba

Music (Hudba)                 Přehrání digitálních zvukových stop
Video Zobrazení videoklipů
Folder view 
(Zobrazení 
složky) 

Procházení obsahu jednotky USB/karty SD

Settings 
(Nastavení)             

Úprava nastavení televizoru

Je možné použít následující typy vstupu.
USB: Jsou podporovány pouze paměťová zařízení ve formátu 
FAT/DOS.
Karta SD, kromě karet SDHC

Lze reprodukovat následující formáty souborů.
Obrázek: JPEG
Videoklipy: MEPG1/2/4. DivX 4,5
Hudební soubory: MP3 a WMA

•
➜

➜

•
➜

➜

➜

Poznámka: Společnost Phi l ips nenese 
zodpovědnost, pokud zařízení USB nebo karta SD nejsou 
tímto televizorem podporovány nebo rozpoznány.



Tip: Pokud zařízení USB nelze vložit do 
postranního konektoru USB, použijte k připojení zařízení USB k portu 
USB prodlužovací kabel. Další informace vám sdělí váš prodejce.

Přenos a nahrávání dat z digitální televize na 
port USB nebo kartu SD není možné.

5.1 Fotoalbum
5.1.1 Náhled/prezentace

Po vložení jednotky USB nebo karty SD přejděte na domovskou 
stránku stisknutím tlačítka MENU. 
Na domovské stránce vyberte možnost x. Potom vyberte zdroj, 
tedy jednotku USB nebo kartu SD.
Všechny obrazové soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního 
tlačítka potom můžete zvýraznit obrázek na levé straně.

Stisknutím tlačítka OK spustíte prezentaci. 
Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku prohlížeče s 
miniaturami fotografi í. 

5.1.2 Prezentace s hudbou
Pokud chcete během prezentace spustit hudbu, stiskněte tlačítko 

  na dálkovém ovládání při spuštění prezentace, potom 
můžete procházením vyhledat umístění hudebního souboru. 

Tip: Hudební soubor se musí nacházet na 
stejném zařízení jako obrazový soubor.

•

•

•

•
•

•



Televizor bude potom pokračovat v zobrazení prezentace se 
zvolenou oblíbenou hudbou.
Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku prohlížeče s 
miniaturami fotoalba.

5.1.3 Otočení a zvětšení fotografi í
Během přehrávání hudby k prezentaci můžete stisknout tlačítko x 
na dálkovém ovládání. Zobrazí se okno funkce.

Můžete zvolit otočení nebo zvětšení fotografi e.
5.1.4 Nastavení fotoalba
Stiskněte tlačítko SETUP a přejděte na možnost PHOTO. K 
dispozici jsou následující možnosti. 
Thumbnail (Miniatura): Výběr způsobu zobrazení
Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů
Slideshow (Prezentace): Pořadí v prezentaci: postupné nebo 
náhodné zobrazení
Time per Slide (Interval snímků): Výběr časového intervalu mezi 
jednotlivými snímky
Transition (Přechod): Výběr efektu pro zobrazení fotografi í na 
obrazovce

5.2 Hudba
Po vložení jednotky USB nebo karty SD, přejděte na domovskou 
stránku stisknutím tlačítka MENU. 

•

•

•



Na domovské stránce vyberte možnost MUSIC. Potom vyberte 
zdroj, tedy jednotku USB nebo kartu SD.
Všechny hudební soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního 
tlačítka potom můžete zvýraznit hudební soubor na levé straně.
Stisknutím tlačítka OK přehrajete hudební soubory. 
Po ukončení poslechu stiskněte tlačítko STOP.

Hudba s prezentací

Pokud chcete spustit prezentaci během přehrávání hudby, 
stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko   při spuštění 
přehrávání, potom můžete procházením vyhledat umístění 
souboru s fotografi emi. 

Tip: Soubory s fotografi emi se musí nacházet na 
stejném zařízení jako hudební soubor.

Televizor bude potom pokračovat ve zobrazení prezentace se 
zvolenou oblíbenou hudbou.
Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku hudebního 
prohlížeče. 

Nastavení hudby
Stiskněte tlačítko SETUP a přejděte na možnost MUSIC. K 
dispozici jsou následující možnosti. 
Repeat (Opakovat): Výběr režimu opakování přehrávání

•

•

•
•

•

•

•



Shuffl e (Náhodné přehrávání): Zapnutí nebo vypnutí náhodného 
přehrávání
Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů.
Equalizer (Ekvalizér): Nastavení požadovaného zvukového efektu

5.3 Videoklipy
Náhled

Po vložení jednotky USB nebo karty SD přejděte na domovskou 
stránku stisknutím tlačítka MENU.
Na domovské stránce vyberte možnost SD card.. Potom vyberte 
zdroj, tedy jednotku USB nebo kartu SD.
Všechny video soubory budou seřazeny. Pomocí navigačního 
tlačítka potom můžete zvýraznit video na levé straně.
Stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání videa.
Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku prohlížeče s 
miniaturami videa .

Nastavení videoklipu
Stiskněte tlačítko SETUP a přejděte na možnost VIDEO. K dispozici 
jsou následující možnosti.  
Thumbnail (Miniatury): Výběr způsobu zobrazení
Repeat (Opakovat): Výběr režimu opakování přehrávání
Sort by (Řadit podle): Řazení kritérií uspořádání souborů
DivX (VOD): Získání kódu DivX (Video-On-Demand)

•

•

•

•
•



DivX Subtitles (Titulky DivX): Výběr preferovaného jazyka titulků, 
pokud je pro videoklipy k dispozici jazyk titulů.

6 Připojení
6.1 Sluchátka
Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka na levé straně 
přehrávače.

6.2 Vstup pro zvuk/video (např. digitální 
videokamera)

1

2

6.3 USB a karta SD
Video, zvuk nebo obrázky uložené v souborech na jednotce USB 
nebo kartě SD můžete přehrávat jejich vložením do slotu pro karty 
SD.



\          |

7 Přehled nabídky NASTAVENÍ
Úroveň 1 Úroveň 2 Poznámka
General 
(Obecné)          

Languages (Jazyky)               Změna jazyka OSD
Power saving (Úspora 
energie) 

Zapnutí nebo vypnutí úsporného 
režimu

Set password 
(Nastavit heslo)

Změna hesla (výchozí: 1369)

Factory settings 
(Nastavení výrobce) 

Obnovení nastavení výrobce

Display (Displej)         
                  

Úprava barvy, jasu, kontrastu 
atd. displeje LCD

Equalizer (Ekvalizér)             Nastavení požadovaného 
zvukového efektu



Úroveň 1 Úroveň 2 Poznámka
DTTV Auto search 

(Automatické 
vyhledávání)   

Automatické vyhledávání 
televizního programu

Manual search (Ruční 
vyhledávání)   

Ruční vyhledávání televizního 
programu

Manage channel 
(Správa kanálu)  

Nastavení zámku kanálu a 
seznamu oblíbených kanálů

Country (Země)          Nastavení země
Time settings 
(Nastavení času)  

Nastavení formátu času, 
časového pásma a letního času

Parental (Rodičovský 
zámek)  

Výběr preferovaného hodnocení 
pro uzamknutí kanálu

Picture 
(Obrázek
)              
      

Thumbnail grid 
(Miniatury)     

Nastavení zobrazení miniatur 
obrázků

Sort by (Řadit podle) Nastavení preference řazení 
souborů

Slideshow 
(Prezentace)

Nastavení preferencí pro 
prezentaci

Music 
(Hudba)               

Repeat (Opakovat)        Nastavení režimu opakování
Shuffl e (Náhodné 
přehrávání)

Nastavení režimu náhodného 
přehrávání

Sort by (Řadit podle)    Nastavení preference řazení



Úroveň 1 Úroveň 2 Poznámka
Video Thumbnail grid 

(Miniatury)
Nastavení zobrazení miniatur 
obrázků

Repeat (Opakovat) Nastavení režimu opakování
Sort by (Řadit podle)    Nastavení preference řazení 

souborů
DivX (VOD) Získání kódu DivX (Video-On-

Demand)
DivX Subtitles (Titulky 
DivX)        

Nastavení preferovaného 
jazyka titulků: čeština, dánština, 
holandština, angličtina,fi nština, 
francouzština, němčina, řečtina,
hebrejština, maďarština, 
islandština, italština, norština, 
polština,portugalština, ruština, 
španělština, švédština, turečtina.

8 Montáž na stěnu
Pro zavěšení televizoru jsou určeny dva otvory pro šrouby. 
Postupujte následujícím způsobem:

Vyberte místo v blízkosti elektrické zásuvky a zásuvky pro 
anténu.
Umístění šroubů vyznačte podle šablony.

1 

2 



Upevněte dodané šrouby do zdi a ujistěte se, že ve zdi drží 
pevně.
Odpojte všechny kabely od televizoru.
Odpojte od výrobku spodní podstavec.
Zavěste televizor na zeď.

Wall

�
Připojte všechny kabely, jako je napájení, anténa atd.

9 Řešení problémů
Pokud zjistíte u televizoru závadu, podívejte se nejdříve do tohoto 
seznamu. Něco mohlo být opominuto.

VAROVÁNÍ Za žádných okolností byste se neměli pokoušet 
opravit zařízení sami, protože záruka by pozbyla platnosti. 
Pokud se vyskytne závada, ověřte nejdříve následující 
body a teprve pak vyhledejte servisní středisko. Pokud tyto 
rady nepovedou k nápravě, poraďte se s prodejcem nebo 
servisním střediskem.

3 

4 

5 

6 

7 



Příznak  Řešení
Bez napětí Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky 

síťového kabelu správně zapojeny.
Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda 
je zásuvka pod napětím.

•

•

Zkreslený obraz Někdy může dojít k mírnému zkreslení 
obrazu. Nejedná se o závadu.

•

Bez zvuku Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže 
používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný 
zdroj zvuku.

•

Přehrávač 
nereaguje na 
dálkové ovládání

Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor 
na přední straně přehrávače. Odstraňte 
všechny překážky, které by bránily přenosu 
signálu. Prohlédněte a příp. vyměňte 
baterie.

•

Přehrávač během 
přehrávání 
nereaguje na žádné 
ovládací povely.

V režimu televize není ovládání povoleno. 

Ztráta aktuálních 
televizních 
programů při 
cestování do jiné 
země

1)  Stisknutím tlačítka SETUP > DTTV > 
Country vyberte zemi.

2) Vyberte možnost Auto search.

Nelze detekovat 
zařízení USB. 

Odpojte zařízení USB a připojte je znovu. 
Interval detekce se může lišit podle 
kapacity zařízení USB.
Televizor nepodporuje úložiště pevného 
disku nebo formát MTP (Media Transfer 
Protocol).

•

•



Příznak  Řešení
Nelze přepnout na 
vstup AV nebo není 
signál

Odpojte připojení vstupu AV a připojte je 
znovu.
Zkontrolujte připojení z výstupního zařízení AV, 
například digitální videokamery, videorekordéru 
atd.
Pro připojení použijte dodaný kabel AV.

•

•

•
Přepnutí mezi 
režimem TV/USB/
vstup AV

Po zapnutí je výchozím režimem televizní 
režim. 
Po připojení zařízení USB bude aktivován 
režim USB. Režim bude zrušen odpojením 
připojeného zařízení.
Nezapojujte zařízení USB a vstup AV 
současně. Připojte vždy jeden typ zařízení 
současně. 
Před připojením jiného zařízení odpojte 
stávající zařízení.

•

•

•

•

Přehrávač je teplý 
na dotyk 

Při používání přehrávače delší dobu se 
povrch zahřeje. To je normální.

•

Displej po odpojení 
síťového napájení 
ztmavne

Jednotka šetří energií, aby umožnila delší 
dobu přehrávání na baterii. To je normální 
jev.
Upravte jas v nabídce NASTAVENÍ

•

•
Není příjem signálu 
rádia. 

Toto zařízení je zkonstruováno pouze pro 
příjem digitálního signálu a nepodporuje 
analogové rádio, jako například FM nebo 
AM.

•



Příznak  Řešení
Přehrávač nelze 
nabíjet

CZkontrolujte, zda jsou obě zástrčky 
síťového kabelu správně zapojeny.
Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda 
je zásuvka pod napětím.
Zkontrolujte, zda je adaptér do auta 
správně připojen.
Používejte pouze 12V nabíječku do auta 
(pro osobní automobil) a nepoužívejte 24V 
nabíječku do auta (pro nákladní automobil)
Teplota prostředí musí být mezi 0°C a 35°
C. Za účelem ochrany elektroniky uvnitř 
přístroje se přehrávač přestane nabíjet, 
pokud je příliš studený nebo příliš horký.

•

•

•

•

•

Na obrazovce je 
zpráva o žádném 
nebo slabém 
signálu.

Signál DVB-T je příliš slabý nebo jste mimo 
oblast pokrytí signálem DVB-T.
Zajistěte, abyste byli v oblasti s 
dostatečným pokrytím.
Při příjmu signálu DVB-T v jedoucím autě 
mohou vzniknout problémy.

•

•

•

Nelze přehrát video 
ve formátu MP4

Existuje příliš mnoho typů videa ve formátu 
MP4. Přehrávač podporuje formát MP4 
pouze v souborech *.avi a *.divx.

•

Trhané přehrávání 
videa DivX.

Ověřte si, zda video DivX generujete s mobilní 
konfi gurací DivX. Podrobnosti o mobilní 
konfi guraci DivX naleznete v části 1.4 nebo 
na webových stránkách www. divx. com.

•



10 Technické údaje
Televizní systém DVB-T
USB  1.1
Karta  Paměťová karta SD
Reproduktor 2 x 2 W (RMS)
Rozměry  27,5 x 24 x 10 cm
  11 x 9,4 x 4 palců
Hmotnost  1,2 kg /2,6 Iibry
Napájení  DC 9 V 1,8 A
Spotřeba  ≤ 20 W
Rozsah provozní teploty
  0 - 45°C (32 - 122°F)

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo na změny designu 
a specifi kací pro vylepšení výrobku, a to bez předchozího 
upozornění.
Změny nepovolené výrobce mohou zrušit uživatelské 
oprávnění k provozu tohoto zařízení.  
Všechna práva vyhrazena.

Likvidace starého výrobku
Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a částí, které lze recyklovat a znovu použít. 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého 
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici 
EU 2002/96/ES. Informujte se o místním systému sběru 

tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte 
podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do 
běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku 
pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní 
prostředí a lidské zdraví.



Meet Philips at the Internet 
http://www.philips.com

Printed in China WK07-33
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