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LASER

UPOZORNENIE:
POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO 
INÝCH POSTUPOV AKO SÚ ODPORÚČANÉ 
V TOMTO NÁVODE MÔŽE MAŤ ZA 
NÁSLEDOK NEBEZPEČNÉ ŽIARENIE.

UPOZORNENIE:
VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ 
ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A DEAKTIVÁCII 
BLOKOVACIEHO ZARIADENIA. 
NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UMIESTNENIE:
VO VNÚTRI, V BLÍZKOSTI MECHANIKY 
POHONU.

Varovanie! Toto zariadenie pracuje s 
laserovým lúčom. Pri nesprávnej manipulácii 
so zariadením (v rozpore s týmto návodom) 
môže dôjsť k nebezpečnému ožiareniu. Preto 
zariadenie počas používania neotvárajte ani 
neskladajte kryty. Akúkoľvek opravu vždy 
prenechajte špecializovanému servisu.

Nebezpečenstvo! Pri zložení krytu a 
odistení bezpečnostných spínačov hrozí 
nebezpečenstvo neviditeľného laserového 
žiarenia!

Chráňte sa pred priamym zásahom laserového 
lúča.

Ak by ste z nejakého dôvodu zariadenie 
demontovali, vždy najskôr vytiahnite koncovku 
sieťovej šnúry.

Zariadenie chráňte pred akoukoľvek vlhkosťou 
aj pred kvapkami vody.   

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané 
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo 
nekorektné fungovanie prístroja.
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1 Dôležité
Bezpečnostné informácie

  Varovanie

•  Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte zariadenie 
do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor 
najmenej 10 cm okolo zariadenia na zaistenie 
ventilácie. Zaistite aby záclony ani iné predmety nikdy 
nezakrývali vetracie otvory na zariadení.

•  Nikdy neumiestňujte zariadenie, diaľkový ovládač 
ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných 
zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.

•  Používajte toto zariadenie len v interiéri. Udržuje 
toto zariadenie ďalej od vody, vlhkosti a predmetov 
naplnených vodou.

•  Nikde neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické 
zariadenie.

•  Zdržiavajte sa ďalej od tohto zariadenia počas búrky.
•  Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač 

používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie 
zariadenia by malo byť ľahko dostupné.

•  Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného 
laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.

Likvidácia starého výrobku a batérií

Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko 
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je 
možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak sa na zariadení nachádza tento symbol 
prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, 
znamená to že výrobok je krytý Európskou 
smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím 
o miestnom systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických produktov.
Konajte prosím podľa miestnych predpisov 
a nevyhadzujte vaše staré výrobky spolu s 
štandardným domovým odpadom.
Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže 
zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na 
životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené 
Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu 
byť likvidované s bežným domovým odpadom.
Informujte sa prosím o miestnom systéme 
separovaného zberu batérií. Správna likvidácia 
batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu 
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Poznámka o autorských právach

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany,
ktorá je schránená určitými U.S. patentmi 
a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi 
právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision 
Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie 
tejto ochrannej technológie musí byť schválené 
spoločnosťou Macrovision Corporation a je 
určená pre domáce a iné obmedzené použitie, 
len ak to nie je inak určené spoločnosťou 
Macrovision Corporation. Zmena alebo 
deaktivácia je zakázaná.

Tento výrobok spĺňa požiadavky pre rádiové 
rušenie Európskeho spoločenstva. 

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám 
nasledujúcich smerníc a direktív: 2004/108/EC, 
2006/95/EC.

Ochranné známky

Official DivX® certifikovaný výrobok. Prehráva
všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) so 
štandardným prehrávaním DivX® súborov médií.

DVB je registrovaná ochranná známka 
spoločnosti DVB Digital Video Broadcasting 
Project (1991 až 1996).
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Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol 
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti 
Dolby Laboratories.

Všetky ostatné registrované a neregistrované 
ochranné známky sú vlastníctvom ich 
príslušných vlastníkov.

Laser
•  Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD), 

AIGaAs (CD)
•  Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
•  Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/

CD)

CLASS 1
LASER PRODUCT

2   Vaše zariadenie
Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo 
Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka 
spoločnosť Philips zaregistrujte váš na
www.philips.com/welcome.

Zvýraznenie funkcií
Digitálna TV a rádio
So zabudovaným digitálnym receiverom, si 
môžete vychutnať rozhlasové a TV programy 
bez dodatočného set-top boxu.

TV sprievodca zobrazený na obrazovke
Na TV obrazovke, môžete zobraziť prehľad TV/
rádiového programu pre digitálnu TV a rádio.

USB link
Pripojte USB flash zariadenie k USB konektoru
na vychutnanie si vašej MP3/WMA/JPEG/DivX 
súborov.

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi 
regionálnymi kódmi.

Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

a b c d

efgh

 Priestor pre disk

  
•  Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru pre 

disk.

 
•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní disku.

 
•  Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo 

jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

   konektor
•  Slúži na pripojenie USB flash zariadenia.

 ON indikátor
•  Tento indikátor sa rozsvieti vtedy, keď je 

toto zariadenie zapnuté z pohotovostného 
režimu.

 PLAY indikátor
•  Tento indikátor sa rozsvieti vtedy, keď je 

zapnuté prehrávanie disku/TV/rádia.

 IR senzor
•  Nasmerujte diaľkový ovládač na IR senzor.

Štáty

Európa

DVD regionálny kód



6

Diaľkový ovládač

1 2 3

5 6 7 8

9 0

GUIDE

HOME INFO

REPEAT A-B DISC MENUTITLE/TTX

AUDIOSUBTITLE

OK

TV VOL

BACK

P 

P 

OPTIONS

4

TV VOL

 
•  Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo 

jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
 

•  Slúži na stlmenie hlasitosti (platí len pre 
určité TV značky Philips).

 TV VOL +/-
•  Slúži na úpravu hlasitosti (platí len pre 

určité TV značky Philips).
 HOME

•  Slúži na sprístupnenie hlavného menu.
   

•  Navigácia v menu.
•  Pri , vyhľadávate smerom dozadu alebo 

dopredu.

 OK
•  Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
•  Zobrazenie zoznamu TV/rádio kanálov.

     BACK
•  Slúži na návrat do predchádzajúceho menu. 

 I/I
•  Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci 

titul, kapitolu alebo skladbu.
 

•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 
pokračovanie v prehrávaní disku.

 Numerické tlačidlá
•  Slúžia na voľbu položky na prehrávanie.
•  Slúžia na voľbu TV/rádio kanálu.
•  Slúžia na zadanie hodnôt.

 SUBTITLE
•  Slúži na voľbu jazyka titulkov.

 TITLE/TEXT
•  Pri DVD, zobrazenie menu titulu.
•  Pri digitálnej TV, zobrazenie informácií 

teletextu.
 REPEAT

•  Slúži na voľbu alebo vypnutie režimu 
opakovaného/náhodného prehrávania.

 
•  Otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.

 P +/-
•  Pri digitálnom TV/rádiu, voľba 

predchádzajúceho/nasledujúceho kanálu.
 GUIDE

•  Pri digitálnom TV/rádiu, zapnutie alebo 
vypnutie zoznamu programov.

 INFO
•  Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.

 OPTIONS
•  Slúži na sprístupnenie menu možností.

 
•  Slúži na zastavenie prehrávania.

 AUDIO
•  Slúži na voľbu jazyka zvukovej stopy.

 DISC MENU
•  Sprístupnenie/zatvorenie menu disku alebo 

na zobrazenie USB prehliadača súborov.
 A-B

•  Označenie úseku pre opakované 
prehrávanie alebo na vypnutie režimu 
opakovaného prehrávania.

 Farebné tlačidlá
•  Len pre režim teletextu, voľba úloh alebo 

možností.
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3 Pripojenia
Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie 
tohto zariadenia.

Základné prepojenia:
• TV anténa
• Video
• Audio

Voliteľné pripojenia:
• Vedenie zvuku do ostatných zariadení:

•  Analógový stereo systém
• USB flash zariadenie

  Poznámka

•  Pozrite si typový štítok na spodnej časti zariadenia pre 
identifikáciu a hodnoty napájania elektrickou energiou.

•  Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, 
odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.

Pripojenie TV antény
Pripojte toto zariadenie k TV anténe na príjem 
digitálnej TV a rádia.

1  Odpojte TV anténu od TV.

2  Potom pripojte anténu k RF IN konektoru na 
tomto zariadení.

Na vedenie digitálneho signálu z tohto 
zariadenia do iného zariadenia (ako je TV):

1  Pripojte RF anténny kábel (nie je dodávaný) k:
• konektoru RF LOOP THROUGH na tomto 

zariadení.
• anténnemu vstupu na TV.

  Tip

•  Anténny vstupný konektor na TV môže byť označený 
ako ANT, ANTENNA IN alebo RF IN.

Pripojenie video káblov
Pripojte toto zariadenie k TV na sledovanie 
prehrávania disku. Zvoľte najlepšie video 
pripojenie, ktoré môže TV podporovať.
• Možnosť 1: Pripojenie k video (CVBS) 

konektoru.
• Možnosť 2: Pripojenie ku scart konektoru.

  Poznámka

•  Musíte pripojiť toto zariadenie priamo k TV.

Možnosť 1: Pripojenie k video (CVBS) 
konektoru

VIDEO IN
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1  Pripojte kompozitný video kábel ku:
• konektoru CVBS na tomto zariadení.
• video vstupnému konektoru na TV.

  Tip

•  Video vstupný konektor na TV môže byť označený ako 
A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.

•  Tento typ pripojenia poskytuje štandardnú kvalitu 
obrazu.

Možnosť 2: Pripojenie ku scart 
konektoru

1  Pripojte scart kábel (nie je dodávaný) ku:
• konektoru TV SCART na tomto zariadení.
• scart vstupnému konektoru na TV.

  Tip

•  Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

Pripojenie audio káblov
Pripojte audio z tohto zariadenie do TV na 
umožnenie výstupu zvuku prostredníctvom TV.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

1  Pripojte audio káble ku:
• konektorom AUDIO L/R na tomto 

zariadení.
• audio vstupným konektorom na TV.

Vedenie zvuku do ostatných 
zariadení
Veďte zvuk z tohto zariadenia do ostatných 
zariadení na vylepšenie audio prehrávania.

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču/
receiveru

DIGITAL IN

1  Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný) ku:
• konektoru COAXIAL na tomto zariadení.
• COAXIAL/DIGITAL vstupnému konektoru 

na zariadení.

Pripojenie analógového stereo systému

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

1  Pripojte audio káble ku:
• konektorom AUDIO L/R na tomto 

zariadení.
• audio vstupným konektorom na zariadení.

Pripojenie USB flash zariadenia

1  Pripojte USB flash zariadenie ku   
konektoru na tomto zariadení.
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  Poznámka

•  Toto zariadenie môže prehrávať/prehliadať len MP3, 
DivX alebo JPEG súbory, ktoré sú uložené v USB flash
zariadení.

•  Stlačte tlačidlo HOME na sprístupnenie obsahu a 
prehrávanie súborov.

Pripojenie k elektrickej zásuvke

  Upozornenie

•  Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite 
sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím 
uvedeným na zadnej strane zariadenia.

•  Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, 
odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.

  Poznámka

•  Typový štítok sa nachádza na spodnej strane 
zariadenia.

1  Pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.
 Zariadenie je pripravené pre nastavenie 

na použitie.

4 Začíname

Príprava diaľkového ovládača

1  Otvorte priestor pre batérie.
2  Vložte 2 AAA batérie so správnou polaritou 

(+/-) podľa zobrazenia.
3  Zatvorte priestor pre batérie.

  Poznámka

•  Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhší čas, 
vyberte z neho batérie.

•  Nepoužívajte súčasne staršie a nové alebo rozličné 
typy batérií.

•  Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto 
prepisovo likvidované.

Navigácia v menu

1  Pri zobrazení menu na obrazovke, stlačte 
tlačidlá na diaľkovom ovládači na navigáciu.

Tlačidlo Funkcia
 Posun hore alebo dole

  Posun doľava alebo doprava
OK Potvrdenie voľby
1 2 3

5 6 7 8

9 0

4 Zadanie čísel

Nájdenie správneho kanálu na 
sledovanie

1  Stlačením  zapnite toto zariadenie.
2  Zapnite TV a prepnite ho na správny video 

vstupný kanál (viď návod na obsluhu TV pre 
spôsob voľby príslušného kanálu).

Počiatočné nastavenia
Pri prvom zapnutí tohto zariadenia, sa 
riaďte inštrukciami na TV na inštaláciu TV a 
rozhlasových kanálov.
1  Stlačením  zapnite toto zariadenie.

 Na TV obrazovke, sa zobrazí správa 
počiatočnej inštalácie.

2  Zvoľte [Yes] a stlačte OK na pokračovanie.
3  Zvoľte [Country] a stlačte OK, potom zvoľte 

štát miesta bydliska a stlačte OK.
4  Zvoľte [Language] a stlačte OK, potom 

zvoľte jazyk a stlačte OK.
5  Zvoľte [Next] a stlačte OK na začatie 

vyhľadávania.
 Zobrazí sa okno automatického 

vyhľadávania kanálov a zariadenie začne 
vyhľadávať TV a rozhlasové kanály.

 Keď je vyhľadávanie kompletné, dostupné 
TV a rozhlasové kanály sa uložia.

Použitie Home menu

1  Stlačte HOME.
 Zobrazí sa home menu.
• [DVD] - Voľba režimu disku.
• [Live TV] - Voľba TV režimu.
• [USB] - Voľba USB režimu.
• [DVB-T Radio] - Voľba rádio režimu.
• [System Setting] - Sprístupnenie menu 

nastavení.
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Voľba jazyka zobrazenia menu

1  Stlačte HOME.
 Zobrazí sa home menu.

2  Zvoľte [System Setting] > [General Setting] 
> [Language Setup] > [OSD Language], 
potom stlačte OK.

3  Stláčaním  zvoľte jazyk, potom stlačte 
OK.

5 Sledovanie TV

  Poznámka

•  Skôr ako začnete sa uistite, či máte správne pripojenú 
TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú 
inštaláciu.

1  Stlačením  zapnite toto zariadenie.
2  Zapnite TV a zvoľte video vstupný kanál na 

TV.
3  Stlačte HOME.

 Zobrazí sa home menu.
4  Zvoľte [Live TV], potom stlačte OK.

 Zapne sa TV režim.
5  Stláčaní P + - alebo Numerických tlačidiel 

zvoľte kanál.

Použitie sprievodcu na 
obrazovke
Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad 
programov a detaily o programe.
1  V režime TV, stlačte GUIDE.

 Zobrazí sa zoznam programov.
2  Na zobrazenie prehľadu programov pre 

kanál, zvoľte kanál a stlačte .
3  Na zobrazenie detailov o programe, zvoľte 

program a stlačte .

Použitie tabuľky editovania 
programu 
Pomocou tabuľky editovania programu, môžete 
nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie 
kanálov alebo vymazať kanálov.

1  V režime TV, stlačte HOME.
 Zobrazí sa zoznam programov.

2  Zvoľte [System Setting] > [TV/Radio 
Setting] > [Program] > [TV Program], 
potom stlačte OK.
 Zobrazí sa tabuľka programov.

Nastavenie obľúbených kanálov

Vytvorenie užšieho zoznamu obľúbených 
programov na ich rýchle sprístupnenie.
1  Prejdite do tabuľky editovania programu.
2  V stĺpci [FAV] zvoľte kanál, potom stlačte 

OK.
 Symbol v tvare srdca sa zobrazí v stĺpci 

[FAV] na indikáciu toho, že kanál je 
označený ako obľúbený.

3  Opakujte krok 2 na označenie viacerých 
programov ako obľúbených.
• Na vymazanie obľúbeného programu, 

zvoľte daný symbol v tvare srdca a stlačte 
OK.

4  Stlačte HOME na uloženie a zatvorenie 
menu.

Zobrazenie obľúbených kanálov

1  Uistite sa, či máte nastavené obľúbené kanály.
2  V režime TV, stlačte OPTIONS.

 Zobrazí sa menu možností.
3  Zvoľte [FAV], potom stlačte OK na 

sprístupnenie zoznamu obľúbených kanálov.
 Zobrazí sa [Fav On] (favorite on).

4  Stláčaním P + - zvoľte kanál medzi 
obľúbenými kanálmi.

Zatvorenie zoznamu obľúbených kanálov
1  V menu možností, zvoľte [FAV], potom 

stlačte ešte raz OK.
 Zobrazí sa [Fav Off] (favorite off).

Úprava poradia kanálov

1  Prejdite do tabuľky editovania programu.
2  V stĺpci [Move] zvoľte kanál, potom stlačte 

OK.
 Zobrazí sa symbol hore/dole.

3  Stláčaním  posuňte kanál hore alebo dole.
4  Opakujte kroky 2-3 na posun viacerých 

kanálov.
5  Stlačte HOME na uloženie a zatvorenie menu.
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Vymazanie kanálu

1  Prejdite do tabuľky editovania programu.
2  V stĺpci [Del] zvoľte kanál, potom stlačte OK.

 Zobrazí sa „X“ na indikáciu, že kanál je 
zvolený na vymazanie.

3  Opakujte krok 2 na voľbu viacerých kanálov 
na vymazanie.

4  Stlačte HOME na potvrdenie vymazania.
 Kanál je vymazaný.

6 Počúvanie rádia

  Poznámka

•  Skôr ako začnete sa uistite, či máte správne pripojenú 
TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú 
inštaláciu.

1  Stlačením  zapnite toto zariadenie.
2  Zapnite TV a zvoľte video vstupný kanál na 

TV.
3  Stlačte HOME.

 Zobrazí sa home menu.
4  Zvoľte [DVB-T Radio], potom stlačte OK.

 Zapne sa režim rádia.
5  Stláčaní P + - alebo Numerických tlačidiel 

zvoľte kanál.

Použitie sprievodcu na 
obrazovke
Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad 
programov a detaily o programe.
1  Prepnite toto zariadenie do režimu rádia.
2  Viď časť „Použitie sprievodcu na obrazovke“ 

v kapitole „Sledovanie TV“.

Použitie tabuľky editovania 
programu 
Pomocou tabuľky editovania programu, môžete 
nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie 
kanálov alebo vymazať kanálov.
1  Prepnite toto zariadenie do režimu rádia.
2  Viď časť „Použitie tabuľky editovania 

programu“ v kapitole „Sledovanie TV“.

7 Prehrávanie

  Poznámka

•  DVD a DVD prehrávače sú vyvinuté s regionálnymi 
obmedzeniami. Uistite sa, či je DVD video ktoré 
prehrávate pre rovnakú regionálnu zónu ako váš 
prehrávač (zobrazené na jeho zadnej strane).

•  Tento výrobok podporuje prehrávanie nasledujúcich 
formátov súborov: MP3/JPEG/DivX.

•  Na prehrávanie DVD-R, DVD+R alebo DVD-RW, musí 
byť disk finalizovaný.

Prehrávanie disku

  Upozornenie

•  Nikdy nevkladajte žiadne predmety iné ako disky do 
priestoru pre disk.

1  Stlačením  otvorte priestor pre disk.
2  Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
3  Stlačením  zatvorte priestor pre disk a 

spustite prehrávanie disku.
• Pre zobrazenie prehrávaného disku 

zapnite TV na príslušný kanál pre toto 
zariadenie.

•    Na zastavenie prehrávania disku stlačte 
.

Prehrávanie z USB
Prehrávanie/prehliadanie MP3, DivX alebo JPEG 
súborov uložených v USB flash zariadení.

  Poznámka

•  Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho 
prostredníctvom USB predlžovacieho kábla.

•  Ak pripojíte USB čítačku kariet/zariadenie, len jedna 
karta alebo zariadenie môže byť sprístupnené.

1  Pripojte USB zariadenie k   konektoru.
2  Stlačte HOME.

 Zobrazí sa home menu.
3  Zvoľte [USB], potom stlačte OK.

 Spustí sa menu obsahu.
4  Zvoľte súbor, potom stlačte  na 

prehrávanie.
 Na zastavenie prehrávania, stlačte .
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Prehrávanie videa

  Poznámka

•  Niektoré operácie nemusia fungovať pri niektorých 
diskoch. Viď informácie súvisiace s diskom.

Ovládanie prehrávania videa

1  Prehrávajte titul.
2  Použite diaľkový ovládač na ovládanie 

prehrávania.

Tlačidlo Funkcia
 Spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní.
 Zastavenie prehrávania disku.

I, I Preskočenie na predchádzajúci/
nasledujúci titul alebo kapitolu.

,  Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo 
dopredu.
Opakovaným stláčaním zmeníte 
rýchlosť vyhľadávania.

AUDIO Voľba audio jazyka alebo kanálu 
dostupného na disku.

SUBTITLE Voľba jazyka titulkov dostupných 
na disku.

REPEAT Voľba alebo vypnutie režimu 
opakovaného/náhodného režimu.
Možnosti opakovania sa môžu líšiť 
podľa typu disku.

INFO Zobrazenie informácií o 
prehrávanom disku.

OPTIONS Sprístupnenie menu možností.

Sprístupnenie DVD menu

1  Stlačením DISC MENU sprístupnite menu 
disku.

2  Zvoľte možnosť prehrávania, potom stlačte 
OK.
• V niektorých menu, stláčaním 

Numerických tlačidiel zadajte vašu 
voľbu.

Sprístupnenie VCD menu (PBC)

Funkcia PBC (riadenie prehrávania) je dostupná 
pre VCD/SVCD. Táto funkcia môže zobraziť 
menu obsahu na voľbu možnosti.
1  Vložte VCD/SVCD.
2  Počas prehrávania disku, stlačte OPTIONS.

 Zobrazí sa menu možností.
3  Zvoľte [PBC], potom stlačením OK zapnite 

alebo vypnite funkciu PBC.
 Ak je PBC zapnuté, zobrazí sa menu 

obsahu na voľbu možnosti.
 Ak je PBC vypnuté, preskočí zobrazenie 

menu a začne prehrávanie od prvej stopy.

Opakované prehrávanie určitého úseku

1  Počas prehrávania, stlačte REPEAT A-B v 
bode začiatku.

2  Opätovným stlačením REPEAT A-B nastavte 
bod konca.
 Začne sa opakované prehrávanie.

3  Na zrušenie opakovaného prehrávania, opäť 
stlačte REPEAT A-B.

  Poznámka

•  Označený úsek pre opakované prehrávanie je možný 
len v skladbe/titule.

Voľba titulu/kapitoly

1  Počas prehrávania, stlačte OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [Go To], potom stlačte OK.
 Zobrazí sa panel titulu a kapitoly.

3  Stláčaním  zvoľte políčko titulu/kapitoly 
a stláčaním  zvoľte číslo titulu/kapitoly, 
potom stlačte OK.

Sledovanie video prehrávania z 
rozličných uhlov pohľadu kamery

1  Počas prehrávania, stlačte OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [Angle], potom stlačte OK.
3  Zvoľte možnosť uhlu pohľadu, potom stlačte 

OK.
 Prehrávanie sa zmení na zvolený uhol 

pohľadu.



13

  Poznámka

•  Platí len pre disky, ktoré obsahujú scény zaznamenané 
z viacerých uhlov pohľadu.

Zväčšenie/zmenšenie

1  Počas prehrávania, stlačte OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [Zoom], potom opakovaným 
stláčaním OK zväčšite alebo zmenšite obraz.

3  Na prechádzanie zväčšeným obrazom, 
stlačte .
• Na zrušenie režimu zväčšenia, stlačte 

OPTIONS a zvoľte [Zoom], potom 
stláčajte OK, pokiaľ sa nezobrazí [x 1].

Prehrávanie hudby

Ovládanie skladby

1  Prehrávajte skladbu.
2  Použite diaľkový ovládač na ovládanie 

prehrávania.

Tlačidlo Funkcia
 Spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní 
disku.

 Zastavenie prehrávania disku.

I, I Preskočenie na 
predchádzajúcu/nasledujúcu 
skladbu.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

4 Voľba položky na prehrávanie.

,  Rýchle vyhľadávanie dozadu 
alebo dopredu. Opakovaným 
stláčaním zmeníte rýchlosť 
vyhľadávania.

REPEAT Voľba alebo vypnutie režimu 
opakovaného/náhodného 
režimu.
Možnosti opakovania sa môžu 
líšiť podľa typu disku.

Prehrávanie MP3 hudby

Môžete prehrávať MP3 audio súbory (súbory s 
príponou .mp3).
1  Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré

obsahuje MP3 hudbu.
2  Stlačte HOME a zvoľte [USB] alebo [DVD], 

potom stlačte OK.
 Zobrazí sa menu obsahu.

3  Zvoľte hudobný adresár, potom stlačte OK.
4  Zvoľte súbor na prehrávanie, potom stlačte 

OK.
• Na zastavenie prehrávania, stlačte .

Prehliadanie fotografií

Postupné prehliadanie fotografií

Môžete prehliadať JPEG fotografie (súbory s
príponami .jpeg alebo .jpg).
1  Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré  

obsahuje JPEG fotografie.
2  Stlačte HOME a zvoľte [DVD] alebo [USB], 

potom stlačte OK.
 Zobrazí sa menu obsahu.

3  Zvoľte fotografiu, potom stlačte  na 
spustenie postupného prehliadania, alebo 
stlačte OK na zobrazenie len fotografie.
• V priebehu postupného prehliadania, 

stlačte OPTIONS a zvoľte [Angle], potom 
opakovaným stláčaním OK zvoľte rozličné 
režimy postupného prehliadania.

• V priebehu postupného prehliadania, 
stlačte  na zobrazenie fotografií v
náhľade indexových obrázkov.

• Na ukončenie postupného prehliadania, 
stlačte     BACK.

Ovládanie prehliadania fotografií

1  Spustite postupné prehliadanie fotografií.
2  Použite diaľkový ovládač na ovládanie 

prehliadania.

Tlačidlo Funkcia
/ Otočenie fotografie proti smeru/v

smere hodinových ručičiek.
/ Vertikálne/horizontálne otočenie 

fotografie.
 Zastavenie prehliadania.
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Zväčšenie/zmenšenie fotografie:
1  Počas postupného prehliadania, stlačte 

OPTIONS a zvoľte [Zoom].
2  Opakovaným stláčaním OK zväčšíte alebo 

zmenšíte fotografiu.
3  Stláčajte  na prechádzanie cez 

zväčšenú fotografiu.

Špeciálne funkcie

Naprogramovanie obľúbených kapitol/
skladieb

Môžete prehrávať obsah disku v požadovanom 
poradí.

Pre DVD/VCD/CD
1  Počas prehrávania disku, stlačte OPTIONS.

 Zobrazí sa menu možností.
2  Zvoľte [Program], potom stlačte OK.

 Zobrazí sa menu programovania.
3  Stláčaním  zvoľte počet sekvencií.
4  Stláčaním  zvoľte políčko „Title“/

„Chapter“/„Track“ a stláčaním  zvoľte 
titul/kapitolu/skladbu, potom stlačte OK.

5  Opakovaním krokov 3-4 naprogramujte viac 
kapitol/skladieb.

6  Na prehratie programu, stlačte .

Vymazanie programu
1  Počas prehrávania, dvakrát stlačte .

Zobrazenie súborov podľa typu

Pomocou tejto funkcie, môžete usporiadať 
súbory rozličných typov na disku alebo USB flash
zariadení na zobrazenie.
1  Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré

obsahuje rozličné typy súborov.
 Zobrazí sa menu obsahu.

2  Ak sa nezobrazí žiaden súbor, otvorte 
adresár.

3  Stláčaním  zvoľte logo v spodnej časti 
menu obsahu.
• �� zobrazenie len JPEG súborov.
• � zobrazenie len hudobných súborov.
• � zobrazenie len video súborov.
• ALL: zobrazenie všetkých súborov.

4  Stlačte OK.
 Zobrazia sa len súbory typu, ktorý máte 

zvolený.

8 Úprava 
systémových 
nastavení

Všeobecné nastavenia

1  Stlačte HOME.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [System Setting], potom stlačte OK.
3  Zvoľte [General Setting], potom stlačte OK.
4  Zvoľte možnosť, potom stlačte .
5  Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.

 Pre návrat do predchádzajúceho menu, 
stlačte     BACK.

 Na zatvorenie menu, stlačte HOME.

[Language Setup]
•  [OSD Language] - Voľba jazyka menu 

zobrazeného na obrazovke.

[Display Setup]
•  [TV Standard] - Ak sa obraz nezobrazí 

správne, zmeňte toto nastavenie.
•  [NTSC] - Pre TV systému NTSC.
•  [PAL] - Pre TV systému PAL.

•  [Display Type] - Voľba formátu zobrazenia v 
ktorom chcete zobraziť obraz na TV.
•  [4:3 Pan Scan] - Pre TV s obrazom 4:3: 

zobrazenie v plnej výške s orezanými 
bočnými stranami.

•  [4:3 Letter Box] - Pre TV s obrazom 4:3: 
širokouhlé zobrazenie s čiernymi pruhmi v 
hornej a dolnej časti.

•  [16:9 Wide Screen] - Pre širokouhlé TV: 
zobrazenie obrazu s pomerom strán 16:9.

[Preference]
•  [Password] - Nastavenie alebo zmena hesla 

pre zamknuté programy a disky.

1. V políčku [Old PIN], stláčaním 
Numerických tlačidiel zadajte naposledy 
nastavené heslo alebo počiatočné heslo 
„0000“.
2. V políčku [New PIN], zadajte nové heslo.
3. V políčku [Confirm New PIN:], zadajte nové 
heslo ešte raz.
4. Zvoľte [OK], potom stlačte OK.
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•  [Factory setting] - Resetovanie tohto 
zariadenia na počiatočné výrobné nastavenia.

1. V políčku [Enter PIN:], zadajte naposledy 
nastavené heslo alebo počiatočné heslo 
„0000“.
2. Zvoľte [OK], potom stlačte OK.

•  [System Info] - Zobrazenie verzie softvéru 
tohto zariadenia.

DVD/USB nastavenia

  Poznámka

•  Skôr ako budete môcť sprístupniť [DVD/USB Setting], 
musíte prepnúť na [DVD] alebo [USB] režim.

1  Stlačte HOME.
 Zobrazí sa home menu.

2  Zvoľte [System Setting], potom stlačte OK.
3  Zvoľte [DVD/USB Setting], potom stlačte 

OK.
4  Zvoľte možnosť, potom stlačte .
5  Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.

• Pre návrat do predchádzajúceho menu, 
stlačte     BACK.

• Na zatvorenie menu, stlačte HOME.

[Language Setup]
•  [Menu] - Voľba jazyka pre menu disku.
•  [Audio] - Voľba jazyka zvukovej stopy pre 

prehrávanie disku.
•  [Subtitle] - Voľba jazyka titulkov pre 

prehrávanie disku.

•  [DivX Subtitle] - Voľba sady znakov, ktoré 
podporujú DivX titulky.
•  [Standard] - Anglické, Írske, Dánske, 

Estónske, Fínske, Francúzske, Nemecké, 
Talianske, Portugalské, Luxemburské, 
Nórske (Bokmål a Nynorsk), Španielske, 
Švédske, Turecké

•  [Cyrillic] - Bieloruské, Bulharské, 
Ukrajinské, Macedónske, Ruské, Srbské

•  [Central Europe] - Poľské, České, 
Slovenské, Albánske, Maďarské, Slovinské, 
Chorvátske, Srbské (Latin script), 
Rumunské

•  [Greek] - Grécke

  Poznámka

•  Uistite sa, že súbor má rovnaký názov ako filmový
súbor. Ak napríklad má filmový súbor názov „Movie.avi“,
potom musíte pomenovať textový súbor „Movie.sub“ 
alebo „Movie.srt“.

[Audio Setup]
•  [Digital out] - Toto nastavenie je potrebné len 

vtedy, ak máte pripojený digitálny výstupný 
konektor (COAXIAL) tohto zariadenia k 
zosilňovaču/receiveru pre audio výstup.
•  [PCM] - Zvoľte toto nastavenie, ak 

pripojené zariadenie nepodporuje 
multikanálový formát. Všetky audio signály 
sú zmiešané do dvojkanálového audia.

•  [RAW] - Zvoľte toto nastavenie, 
ak pripojené zariadenie podporuje 
multikanálový formát.

•  [Off] - Deaktivácia digitálneho audio 
výstupu. Zvoľte toto nastavenie, ak sú 
analógové audio konektory tohto zariadenia 
pripojené k TV alebo stereo systému.

•  [Downmix] - Toto nastavenie je potrebné len 
vtedy, ak máte pripojené analógové výstupné 
konektory tohto zariadenia k TV alebo stereo 
systému.
•  [Stereo] - Zvoľte toto nastavenie, ak môže 

pripojené zariadenie mať na výstupe 
len stereo audio prostredníctvom dvoch 
reproduktorov.

•  [LT/RT] - Zvoľte toto nastavenie, ak môže 
pripojené zariadenie dekódovať Dolby Pro 
Logic signály na doručenie priestorového 
zvuku prostredníctvom dvoch reproduktorov.

[Custom Setup]
•  [Parental Control] - Zamedzenie prístupu 

k diskom, ktoré nie sú vhodné pre deti. Táto 
možnosť funguje len pri diskoch nahratých s 
obmedzeniami.

1. Zvoľte obmedzenie a stlačte OK.
2. Stláčaním Numerických tlačidiel zadajte 
„0000“ alebo naposledy nastavené heslo.

  Poznámka

•  Disky označené nad vami nastavenú úroveň vyžadujú 
heslo.

•  Obmedzenia sú závislé od krajiny používania. Na 
umožnenie prehrávania všetkých diskov, zvoľte úroveň 
„8“ pre disky.

•  Niektoré disky majú obmedzenia vytlačené no nie sú 
nahraté s obmedzeniami. Táto funkcia nemá vplyv na 
takéto disky.
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•  [DivX® VOD] - Zobrazenie DivX® 
registračného kódu.

  Tip

•  Použite DivX registračný kód tohto zariadenia pri 
zapožičiavaní alebo zakúpení videa z www.divx.
com/vod.

•  DivX videá zapožičané alebo zakúpené 
prostredníctvom služby DivX® VOD (Video On 
Demand) môžu byť prehrávané len v zariadení pre 
ktoré boli zaregistrované.

•  [Angle Mark] - Zapnutie alebo vypnutie 
zobrazenia značky uhlu pohľadu.

TV/rádio nastavenia

  Poznámka

•  Skôr ako budete môcť sprístupniť [TV/Radio Setting], 
musíte prepnúť na [Live TV] alebo [DVB-T Radio] 
režim.

1  Stlačte HOME.
 Zobrazí sa home menu.

2  Zvoľte [System Setting], potom stlačte OK.
3  Zvoľte [TV/Radio Setting], potom stlačte 

OK.
4  Zvoľte možnosť, potom stlačte .
5  Zvoľte nastavenie, potom stlačte OK.

• Pre návrat do predchádzajúceho menu, 
stlačte     BACK.

• Na zatvorenie menu, stlačte HOME.

[Program]
•  [TV Program] - Nastavenie obľúbených TV 

kanálov alebo vymazanie TV kanálov (viď 
„Sledovanie TV“ > „Použitie tabuľky editovania 
programu“).

•  [Radio Program] - Nastavenie obľúbených 
rozhlasových kanálov alebo vymazanie 
rozhlasových kanálov (viď „Počúvanie rádia“ > 
„Použitie tabuľky editovania programu“).

•  [Sort] - Usporiadanie TV/rádio kanálov v 
určitom poradí.
•  [Auto] - Triedenie kanálov podľa 

automatického vyhľadávania.
•  [By Name] - Triedenie kanálov podľa 

názvov kanálov v abecednom poradí.
•  [By Service ID] - Triedenie kanálov podľa 

typu služby kanálov.

•  [Automatic Search] - Automatické 
vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných 
TV/rádio kanálov. Táto možnosť prepíše 
všetky predvoľby kanálov.

1. Zvoľte [Automatic Search], potom stlačte 
OK.
2. Zvoľte [OK] a stlačte OK na spustenie 
automatického vyhľadávania.

•  [Manual Search] - Manuálne vyhľadanie a 
uloženie dostupných kanálov. Táto možnosť 
pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho 
zoznamu kanálov.

1. Zvoľte [Manual Search], potom stlačte OK.
2. Zvoľte frekvenciu kanálu v zozname 
kanálov, potom stlačte OK na spustenie 
vyhľadávania.

•  [Auto Channel Update] - Automatická 
aktualizácia kanálov.
•  [On (with notification)] - Umožnenie 

automatickej aktualizácie kanálu s 
upovedomením.

•  [On (without notification)] - Umožnenie 
automatickej aktualizácie kanálu bez 
upovedomenia.

•  [Off] - Deaktivácia automatickej 
aktualizácie kanálov.

[Parental Control]
•  [Channel Lock] - Umožnenie alebo 

zamedzenie zvolených kanálov pre 
obmedzené sledovanie.
•  [Yes] - Umožnenie zamknutia kanálu.
•  [No] - Zamedzenie zamknutia kanálu. Na 

aktiváciu tohto nastavenia, zadajte „0000“ 
alebo naposledy nastavené heslo.

•  [Parental Setting] - Uzamknutie kanálov pre 
obmedzené sledovanie.

1. Zvoľte [Parental Setting], potom stlačte 
OK.
2. Stláčaním Numerických tlačidiel zadajte 
„0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
3. Zvoľte názov programu, potom stlačte OK 
na zamknutie.

[System Setting]
•  [Country] - Voľba vášho štátu miesta 

bydliska.
•  [1st Audio Language] - Voľba prvého 

preferovaného jazyka zvukovej stopy pre 
sledovanie TV.
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•  [2nd Audio Language] - Voľba druhého 
preferovaného jazyka zvukovej stopy pre 
sledovanie TV.

•  [Subtitle Language] - Voľba jazyka titulkov 
pre sledovanie TV.

•  [Time Offset Adjustment] - Voľba 
automatickej alebo manuálnej úpravy GMT 
kompenzácie času.

•  [Time Zone] - Voľba GMT kompenzácie 
času, ak máte nastavené [Time Offset 
Adjustment] na „manual“.

•  [Active Antenna] - Aktivácia použitia antény, 
ak je pripojená externá anténa.

9 Dodatočné 
informácie

Aktualizácia softvéru
Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte 
aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s 
najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na 
webovej stránke Philips.

  Upozornenie

• V priebehu aktualizácie softvéru nesmie byť prerušené 
napájanie.

1  Stlačte HOME.
2  Zvoľte [System Setting] > [General Setting] 

> [Preference] > [System Info], potom 
stlačte OK.
 Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru tohto 

zariadenia.
3  Zapíšte si číslo verzie a názov modelu, 

potom stlačte HOME na zatvorenie menu.
4  Prejdite na www.philips.com/support pre 

kontrolu najnovšej verzie softvéru. Použite 
toto číslo verzie pre dané zariadenie podľa 
potreby.

5  Pozrite si inštrukcie týkajúce sa aktualizácie 
pre viac informácií.

  Poznámka

• Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť 
pripojte na zapnutie zariadenia.

Údržba

  Upozornenie

• Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, 
komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej 
určený pre disky.

Čistenie diskov
Utrite disk mikrovláknovou čistiacou tkaninou od 
stredu k okrajom priamym smerom.

10 Technické údaje

  Poznámka

• Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je 
vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehrávateľné média
•  DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, 

CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
Picture CD, MP3-CD

USB
•  Kompatibilita: USB Direct (1.1)
•  Podporovaná trieda: UMS (USB Mass 

Storage Class)

TV štandard
•  Počet riadkov:

•  625 (PAL/50Hz)
•  525 (NTSC/60Hz)

•  Prehrávanie: Multištandard (PAL/NTSC)

Video prevedenie
•  Video DAC: 10 bitov, 108 MHz
•  Video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohm

Video formát
•  Digitálna kompresia:

•  MPEG 2: DVD/SVCD
•  MPEG 1: VCD

•  Horizontálne rozlíšenie:
•  DVD: 720 pixelov (50 Hz); 720 pixelov (60 

Hz)
•  VCD: 352 pixelov (50 Hz); 352 pixelov (60 

Hz)
•  Vertikálne rozlíšenie:

•  DVD: 576 pixelov (50 Hz); 480 pixelov (60 
Hz)

•  VCD: 288 riadkov (50 Hz); 240 riadkov (60 
Hz)
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Audio formát
•  Digitálny (DVD):

•  MPEG/AC-3/PCM: Komprimovaný digitálny 
(16, 20, 24 bitov fs, 44.1, 48, 96 kHz)

•  MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps a 
variabilná bitová rýchlosť fs, 32, 44.1, 48 
kHz

•  Analógový zvuk stereo
•  Dolby surround kompatibilné zmiešanie z 

Dolby Digital multikanálového zvuku

Audio prevedenie
•  DA prevodník: 24 bitov, 192 kHz
•  Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
•  Odstup signálu od šumu: > 90 dB
•  Dynamický rozsah @1 kHz (DVB-T režim): > 

70 dB
•  Dynamický rozsah @1 kHz (DVD režim): > 80 dB
•  Nežiadúci signál (DVB-T režim): > 80 dB
•  Nežiadúci signál (DVD režim): > 80 dB
•  Skreslenie/šum (DVB-T režim): > 60 dB
•  Skreslenie/šum (DVD režim): > 65 dB

Tuner/Príjem/Prenos
•  TV systém: PAL
•  Anténny vstup: 75 Ohm koaxiálny (IEC75)

Pripojenia
•  Anténny vstup
•  Pasívny RF výstup
•  SCART výstup
•  Video výstup: Cinch (žltý)
•  Audio výstup: Cinch (biely/červený)
•  Digitálny výstup:

•  1 SPDIF koaxiálny: IEC60958 pre CDDA/
LPCM

  IEC61937 pre MPEG 1/2, Dolby Digital
•  USB vstup (predný panel)

Výhody
•  Rádio
•  Elektronický sprievodca programami: 7 dní
•  Teletext

Hlavné zariadenie
•  Rozmery (š x v x h): 260 x 55 x 220 (mm)
•  Hmotnosť: 1.4 kg

Napájanie
•  Napájanie elektr. energiou: 230 V; 50 Hz
•  Spotreba elektrickej energie: 15 W
•  Spotreba v pohotovostnom režime: < 1 W

Laser
•  Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD), 

AIGaAs (CD)
•  Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
•  Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

11 Odstránenie 
možných problémov

  Varovanie

• Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt 
zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy 
nepokúšajte sami opravovať systém. 
Ak si všimnete problém s používaním tohto 
zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, 
ako budete volať servis. Ak problém nie je možné 
vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte 
podporu na www.philips.com/welcome.
Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete 
požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo 
vášho systému domáceho kina. Číslo modelu 
a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo 
spodnej strane vášho systému domáceho kina. 
Tu si zapíšte dané čísla:

Číslo modelu __________________________

Sériové číslo __________________________

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto zariadení nefungujú.
•  Odpojte toto zariadenie od elektrickej zásuvky 

na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Žiadna reakcia na diaľkový ovládač.
•  Pripojte toto zariadenie k elektrickej zásuvke.
•  Nasmerujte diaľkový ovládač na IR senzor, 

ktorý sa nachádza na prednom paneli tohto 
zariadenia.

•  Vložte batérie správne.
•  Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.

Obraz

Bez obrazu.
•  Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií 

o spôsobe voľby správneho vstupu na TV. 
Meňte TV kanál dovtedy, pokiaľ neuvidíte 
obrazovku Philips.
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Bez obrazu.
•  Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií 

o spôsobe voľby správneho vstupu na TV. 
Meňte TV kanál dovtedy, pokiaľ neuvidíte 
obrazovku Philips.

•  Skontrolujte či je TV anténa správne pripojená 
k tomuto zariadeniu.

Zvuk

Žiaden audio výstup z TV.
•  Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio 

vstupu na TV.
•  Priraďte audio vstup na TV k príslušnému 

video vstupu. Viď návod na obsluhu TV pre 
viac informácií.

Žiaden audio výstup z reproduktorov audio 
zariadenia (stereo systém/zosilňovač/
receiver).
•  Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio 

vstupu audio zariadenia.
•  Zapnite audio zariadenie k jeho príslušnému 

audio vstupnému zdroju.

Žiaden zvuk v priebehu prehrávania DivX 
filmov.
•  Audio kodek nemusí byť podporovaný týmto 

digitálnym receiverom.

Prehrávanie

Disk nie je možné prehrávať.
•  Disk je veľmi poškriabaný, deformovaný, 

alebo znečistený.
  Vymeňte alebo vyčistite disk.
•  Použite správny formát disku alebo formát 

súboru.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.
•  Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.
•  Uistite sa, či je prípona názvu súboru správna.

Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s 
nastavením TV monitora.
•  Pomer strán je pevne nastavený na disku.

DivX titulky nie sú zobrazované správne.
•  Uistite sa, či je názov súboru titulkov rovnaký 

ako názov súboru filmu. Prípona názvu
súboru môže byť .sub, txt, srt, ssa alebo smi.

•  Zvoľte správnu sadu znakov.
•  Stlačte HOME.
•  Zvoľte [System Setting] > [DVD/USB 

Setting] > [Language Setup] > [DivX 
Subtitle] v menu.

•  Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné
čítať.
•  Formát USB flash zariadenia nie je

kompatibilný s týmto zariadením.
•  Zariadenie je formátované so systémom 

súboru, ktorý nie je podporovaný týmto 
zariadením (napr. NTFS).

•  Toto zariadenie podporuje len MSC USB 
zariadenie.
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