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1 Dôležité

Bezpečnostné informácie

  Varovanie

•  Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte systém 
domáceho kina do stiesnených priestorov. Vždy 
ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo systému 
domáceho kina na zaistenie ventilácie. Zaistite aby 
záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie 
otvory na systéme domáceho kina.

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

•  Používajte tento digitálny receiver len v interiéri. 
Udržuje tento digitálny receiver ďalej od vody, 
vlhkosti a predmetov naplnených vodou.

•  Nikde neumiestňujte tento digitálny receiver na 
elektrické zariadenie.

•  Zdržiavajte sa ďalej od tohto systému domáceho 
kina 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.

Tento výrobok spĺňa požiadavky pre rádiové 
rušenie Európskeho spoločenstva. 
Tento výrobok vyhovuje požiadavkám 
nasledujúcich smerníc a direktív: 
2004/108/EC, 2006/95/EC.

Recyklácia

   
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.

Nikdy nevyhadzujte váš výrobok spolu s iným 
domovým odpadom. Informujte sa prosím 
o miestnom systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických produktov. 
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.
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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.

Ochranné známky

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)

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).

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.
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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
Vychutnanie si digitálneho rádia a TV
Tento digitálny receiver má zabudovaný 
digitálny tuner ktorý prijíma digitálne 
vysielanie. Vychutnajte si digitálne rozhlasové 
a TV programy bez dodatočného set-top boxu.

TV sprievodca zobrazený na obrazovke
Môžete sprístupniť elektronického sprievodcu 
programami na zobrazenie prehľadu 
programov pre digitálne rozhlasové a TV 
programy.

USB direct
Jednoducho pripojte vaše USB zariadenie k 
USB konektoru na vychutnanie si vašej MP3 
hudby v jedinečnej kvalite zvuku alebo JPEG 
postupného prehliadania.

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi 
regionálnymi kódmi.

Štáty

Európa

DVD regionálny kód

Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

  (Standby-On)
•  Slúži na zapnutie alebo vypnutie 

zariadenia.

  (Play/Pause)
•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní.

  (Open/Close)
•  Slúži na otvorenie alebo zatvorenie 

priestoru pre disk.

 Priestor pre disk

   (USB)
•  Slúži na vstup dát z USB pamäťových 

zariadení.
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Diaľkový ovládač

  (Standby-On)
•  Slúži na prepnutie zariadenia do 

pohotovostného režimu ak je zapnuté.
•  Slúži na zapnutie zariadenia ak je v 

pohotovostnom režime.

  (Eject)
•  Slúži na otvorenie alebo zatvorenie 

priestoru pre disk.

 Farebné tlačidlá
•  Slúžia na voľbu úloh alebo možností. 

(Len pre režim teletext).

 HOME
•  Slúži na otvorenie alebo zatvorenie 

hlavného menu.

    (Navigačné tlačidlá)
•  Navigácia v menu.
•  Stlačením vyhľadávate smerom dozadu 

alebo dopredu. (Len pre ).

 OK
•  Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
•  Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov.

     BACK
•  Slúži na návrat do predchádzajúceho 

menu. 

  (Play/Pause)
•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní disku.

  (Stlmenie) (Len pre TV značky Philips)
•  Slúži na stlmenie alebo obnovenie 

výstupu zvuku.

 TV VOL +/-
•  Slúži na zvýšenie alebo zníženie 

hlasitosti. (Len pre TV značky Philips.)

 GUIDE
•  Slúži na zapnutie alebo vypnutie 

sprievodcu programami. Len pre 
digitálne kanály.

 0-9 (Numerické tlačidlá)
•  Slúžia na voľbu kanálu alebo nastavenia.
•  Slúžia na voľbu položky na prehrávanie.
•  Slúžia na zadanie čísla predvoľby 

rozhlasovej stanice.

 SUBTITLE
•  Slúži na voľbu jazyka titulkov DVD, DivX 

alebo DVBT.

 TITLE/TEXT
•  V režime DVD, zapnutie alebo vypnutie 

zobrazenia menu titulu disku.
•  V režime Live TV, zapnutie alebo 

vypnutie zobrazenia informácií teletextu.



7

 REPEAT
•  Slúži na voľbu alebo vypnutie režimu 

opakovaného alebo náhodného 
prehrávania.

 INFO
•  Slúži na zobrazenie alebo skrytie 

dodatočných informácií.

 OPTIONS
•  Slúži na aktiváciu menu rýchleho 

prístupu.

 I/I (Predchádzajúci/nasledujúci)
•  Slúžia na preskočenie na predchádzajúci 

alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo 
skladbu.

  (Stop)
•  Slúži na zastavenie prehrávania disku.

 P +/- (Program +/-) (Len v režime 
digitálneho TV alebo rádia).
•  Slúži na voľbu nasledujúceho alebo 

predchádzajúceho kanálu.

 AUDIO
•  Slúži na voľbu jazyka zvukovej stopy, 

digitálneho kanálu alebo kanálu na disku.

 DISC MENU
•  Slúži na sprístupnenie alebo zatvorenie 

menu disku alebo na zobrazenie USB 
prehliadača súborov.

 REPEAT A-B
•  Slúži na označenie úseku pre opakované 

prehrávanie alebo na vypnutie režimu 
opakovaného prehrávania.
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3 Pripojenie
Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie 
vášho digitálneho receivera.

  Poznámka

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

Pozrite si typový štítok na spodnej časti 
zariadenia pre identifikáciu a hodnoty
napájania elektrickou energiou.
Základné prepojenia:
• Anténa alebo káblová TV
• Video káble
• Audio káble

Voliteľné pripojenia:
• USB zariadenie

Umiestnenie zariadenia
Umiestnite zariadenie na stôl.
Umiestnite zariadenie do blízkosti elektrickej 
zásuvky, kde je možné ľahko dosiahnuť 
koncovku elektrickej šnúry.

Pripojenie antény alebo 
kábla
Pripojte digitálny receiver k anténe alebo cable 
boxu.

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

1  Odpojte anténny kábel od TV.

2  Pripojte anténny kábel k RF IN konektoru.

Na príjem digitálnych kanálov potom ako 
je tento digitálny receiver prepnutý do 
pohotovostného režimu:
Pripojte RF anténny kábel (nie je dodávaný) 
od RF LOOP THROUGH konektora k 
anténnemu vstupu na TV.

  Tip

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

Pripojenie video káblov
Pripojte tento systém domáceho kina k TV na 
sledovanie prehrávania disku. Zvoľte najlepšie 
video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.

  Poznámka

•  Pripojte tento digitálny receiver priamo k TV.
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Pripojenie ku SCART konektoru

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

Pripojte SCART kábel (nie je dodávaný) ku 
konektoru SCART na digitálnom receiveri a ku 
SCART konektoru na TV.

Pripojenie k CVBS konektoru

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

L

R

Pripojte CVBS kábel (nie je dodávaný) k 
CVBS konektoru na digitálnom receiveri a k 
CVBS konektoru na vašom TV.

Pripojenie audio káblov

Zvoľte pripojenie k analógovému alebo 
digitálnemu konektoru v závislosti na 
možnostiach zariadenia.
•  Možnosť 1: Pripojenie k TV
•  Možnosť 2: Pripojenie k analógovému 

audio zariadeniu
•  Možnosť 3: Pripojenie k digitálnemu 

zosilňovaču alebo receiveru

Možnosť 1: Pripojenie k TV

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

CVBSAUDIO L

AUDIO R

Pripojte audio kábel (červené/biele koncovky) 
k AUDIO L/R konektorom na digitálnom 
receiveri a k zhodným AUDIO L/R vstupným 
konektorom na vašom TV.
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Možnosť 2: Pripojenie k 
analógovému audio zariadeniu 

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

COAXIAL

CVBS

Audio R

Audio L

Pripojte audio kábel (červené/biele koncovky 
— nie je dodávaný) k AUDIO L/R konektorom 
na digitálnom receiveri a k zhodným AUDIO 
L/R vstupným konektorom na analógovom 
audio zariadení.

Možnosť 3: Pripojenie k digitálnemu 
audio zariadeniu 

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

Pripojte koaxiálny kábel (nie je dodávaný) k 
COAXIAL konektoru na digitálnom receiveri a 
k COAXIAL / DIGITAL vstupnému konektoru 
na digitálnom audio zariadení.

Pripojenie USB zariadenia

   
Pripojte USB zariadenie k   (USB) 
konektoru na digitálnom receiveri.

•  Na prehrávanie súborov: stlačte HOME, 
zvoľte [USB] a stlačte OK.

Pripojenie k elektrickej 
zásuvke

  Upozornenie

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

Pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.
 Digitálny receiver je pripravený pre 

nastavenie na použitie.
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4 Začíname

Vloženie batérií do 
diaľkového ovládača

1  Vysuňte kryt priestoru pre batérie na 
zadnej strane diaľkového ovládača.

2  Vložte dve dodávané batérie (AAA).
   Uistite sa či sa + a - konce na batériách 

zhodujú s označeniami vo vnútri priestoru 
pre batérie.

3  Zasuňte kryt späť na svoje miesto.

Navigácia v menu

   
1  Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na 

senzor diaľkového ovládača na systéme 
domáceho kina a zvoľte požadovanú 
funkciu.

2  Pomocou nasledujúcich tlačidiel na 
diaľkovom ovládači prechádzajte v menu 
na obrazovke.

Tlačidlo Funkcia

 Posun hore alebo dole

  Posun doľava alebo doprava

OK Potvrdenie voľby
Zadanie čísel

Počiatočné nastavenia
Pri prvom zapnutí digitálneho receivera, 
sa riaďte inštrukciami na TV na vykonanie 
počiatočnej inštalácie.

  Poznámka

•  Skôr ako začnete sa uistite, či máte vykonané 
všetky potrebné prepojenia.

•  Vykonajte počiatočné nastavenie pre tento digitálny 
receiver skôr, ako vložíte disk na prehrávanie alebo 
pred sledovaním TV.
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1  Stlačením  zapnite digitálny receiver.

2  Zapnite TV. Zvoľte vstup na vašom TV 
stlačením tlačidla zdroja na diaľkovom 
ovládači TV.
 Zobrazí sa okno počiatočnej inštalácie.

    
First Time Installation

Yes No

Do you want to start first time
Installation Wizard?

Setup country, language and 
automatically scans for TV and radio channels.

3  Zvoľte [Yes] a stlačte OK.

    
First Time Installation

Back Next

Country
Language

Austria
Czech Republic
France
Germany

4  Zvoľte [Country] a stlačte OK.
• Zvoľte krajinu vášho miesta bydliska a 

stlačte OK.

5  Zvoľte [Language] a stlačte OK.
• Zvoľte možnosť a stlačte OK.

6  Zvoľte [Next] a stlačte OK.
 Začne sa automatické vyhľadávanie 

kanálu. Tento proces zaberie niekoľko 
minút.

 Stlačte HOME na zrušenie 
vyhľadávania kanálu.

    
Automatic Channel Search

Press HOME to exit menu BACK: Save & Exit

Frequency

Bandwidth
Progress

Football Ch
NHK
BBC 1
BBC 2
MTV
ESPN
CNN

BBC
90.5 FM
VOA
95
CLASS
ROCK
98.5

586.0 Mhz

8 Mhz
88%

TV : 8 Radio : 8

7  Keď je ladenie kanálu kompletné, zobrazí 
sa prvá predvoľba kanálu. Digitálny 
receiver je pripravený na použitie.

8  Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Použitie hlavného menu
Na sprístupnenie hlavného menu
1  Stlačte HOME, zvoľte možnosť a stlačte 

OK.

     
DVD

Live TV

USB

DVB-T Radio

System Setting

Press HOME to exit menu

Hlavné menu poskytuje prístup k týmto 
možnostiam:

Možnosť Popis
[DVD] Prepnutie do DVD režimu.
[Live TV] Prepnutie do TV režimu.
[USB] Prepnutie do USB režimu a 

zobrazenie obsahu.
[DVB-T Radio] Prepnutie do režimu rádia.
[System
Setting]

Sprístupnenie menu 
systémových nastavení.
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5 Sledovanie TV

  Poznámka

•  Pripojte tento digitálny receiver priamo k TV.

1  Stlačením  zapnite digitálny receiver.

2  Zapnite TV. Zvoľte vstup na vašom TV 
stlačením tlačidla zdroja na diaľkovom 
ovládači TV.

3  Stlačte HOME, zvoľte [Live TV] a stlačte 
OK.
 Digitálny receiver sa prepne do 

TV režimu. Zobrazí sa naposledy 
sledovaný kanál.

4  Na sledovanie iného kanálu, stlačte P + 
- alebo Numerické tlačidlá na diaľkovom 
ovládači.

Použitie elektronického 
sprievodcu programami
Sprievodca na obrazovke zobrazuje 
plánované TV alebo rozhlasové programy. 
Sprievodca zobrazí kanál, názov titulu, čas a 
informácie o programe zvoleného programu.
Na zobrazenie informácií o programe:
1  V režime Live TV, stlačte GUIDE.

 Zobrazí sa zoznam TV programov.

    
TV Programme List

10/10/2008       10:56

10:40 - 11:35
Deal or No Deal
11:35 - 12:35
The New Paul O’Grady

No.
3
4
6
10
13
14
28
32

Programme Name
ITV1

Channel 4
ITV2
ITV3

More 4
E4

ITV4
Quiz Call

2  Zvoľte požadovaný kanál a stlačte .
 Zobrazí sa prehľad programov pre 

zvolený kanál.

    
10/10/2008

10:40 - 11:35
Deal or No Deal

11:35 - 12:35
The New Paul O’Grady Show

12:35 - 15:00
The Long Ships

15:00 - 16:00
Thirtysomething

Noel Edmonds hosts the 
worldwide smash game 
show in which any one of 
22 players could win up to 
$250,000

3  Na zobrazenie detailov o programe, zvoľte 
požadovaný program a stlačte .

      Press HOME to exit menu

Deal or No Deal

10/10/2008 10:40 - 11:35
Description:
Deal or No Deal involves a contestant, a 
host/presenter, a banker, a group of female 
models, and a number of briefcases (or boxes), 
with each having a different (and initially unknown) 
value. The game begins with the contestant 

Použitie tabuľky editovania 
programu
Nastavte vaše obľúbené kanály, alebo 
presuňte a vymažte kanály.

Nastavenie obľúbených programov

Vytvorte užší zoznam obľúbených programov, 
ktoré môžete sprístupniť jednoducho.
Nastavenie obľúbených TV alebo 
rozhlasových programov:

1  Stlačte HOME, zvoľte [Live TV] a stlačte 
OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [TV/Radio Setting] a stlačte OK.
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4  Zvoľte [Program] > [TV Program] alebo 
[Radio Program], potom stlačte OK.

5  Zvoľte požadovaný kanál a zvýraznite 
stĺpec [FAV], potom stlačte OK.
 V stĺpci sa zobrazí symbol v tvare 

srdca. Program je označený ako 
obľúbený.

6  Opakujte predchádzajúci krok na voľbu 
viacerých programov.
• Na potvrdenie a zatvorenie menu, 

stlačte HOME.

  Tip

•  Na vymazanie obľúbených, zvýraznite stĺpec [FAV] 
so symbolom v tvare srdca a stlačte OK.

Zobrazenie obľúbených kanálov

Aktivácia zoznamu vašich obľúbených 
kanálov
1  Stlačte HOME, zvoľte [Live TV] alebo 

[DVB-T Radio] a stlačte OK.

2  Stlačte OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

3  Zvoľte [FAV] a stlačte OK.
 Režim obľúbených je aktívny. 

Stláčaním P +/- prepínate medzi vašimi 
obľúbenými kanálmi.

Deaktivácia možnosti
1  Opakujte kroky 1 až 3.

 Režim obľúbených je deaktivovaný.

Vymazanie TV alebo rozhlasového kanálu:
1  Zvoľte kanál a potom [Del] a stlačte 

OK. Zobrazí sa „X“. Kanál je zvolený na 
vymazanie.

2  Opakujte predchádzajúci krok na voľbu 
viacerých kanálov na vymazanie.

3  Stlačte HOME alebo BACK na potvrdenie 
vymazania.
 Kanál je vymazaný.

Presunutie TV alebo rozhlasového kanálu:
1  Zvoľte požadovaný kanál a v stĺpci [Move] 

a stlačte OK. Zobrazí sa symbol hore/dole.

2  Stláčaním  presuňte kanál smerom 
hore alebo dole.
 Kanál je presunutý.

3  Opakujte vyššie uvedené kroky na 
presunutie viacerých kanálov.

4  Stlačte HOME na uloženie a zatvorenie 
menu.
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6 Prehrávanie

Prehrávanie z disku

  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.

•  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.
• Pri obojstranných diskoch vložte stranu 

pre prehrávanie smerom dole.

3  Stlačením  zatvorte priestor pre disk a 
spustite prehrávanie disku.
• Pre zobrazenie prehrávaného disku 

zapnite TV a zvoľte AV vstup alebo 
predvoľbu kanálu, ku ktorej je digitálny 
receiver priradený.

•    Ak sa prehrávanie nezačne 
automaticky, stlačte .

4  Na zastavenie prehrávania disku stlačte 
.

Prehrávanie z USB
•   Digitálny receiver prehráva/zobrazuje MP3 

a JPEG súbory uložené na USB kľúči.

  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   (USB) 
konektoru.

2  Stlačte HOME, zvoľte [USB] a stlačte OK.
 Zobrazí sa menu obsahu.

3  Zvoľte súbor na prehrávanie, potom stlačte 
.
 Spustí sa prehrávanie.

4  Stlačte  alebo odpojte USB zariadenie 
na zastavenie prehrávania.

Prehrávanie videa

Ovládanie videa

Ovládanie videa v priebehu prehrávania:

Tlačidlo Funkcia

I Presun na predchádzajúci titul 
alebo kapitolu.

I Presun na nasledujúci titul alebo 
kapitolu.

 Vyhľadávanie dozadu.

 Vyhľadávanie dopredu.

 Pozastavenie alebo 
pokračovanie v prehrávaní.

 Zastavenie prehrávania disku.
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Tlačidlo Funkcia
INFO Zobrazenie informácií pre práve 

prehrávaný titul.
AUDIO Prepnutie jazyka zvukovej stopy.
SUBTITLE Prepnutie jazyka titulkov.

Nastavenie opakovaného 
prehrávania
Možnosti opakovania prehrávania sa môžu 
líšiť v závislosti na type disku. V priebehu 
prehrávania disku, stláčaním REPEAT 
prepínate medzi možnosťami:

Možnosť Popis
[All] Opakovanie všetkých titulov na 

disku.
[Chapter] Opakovanie aktuálnej kapitoly.
[Title] /
[Track]

Opakovanie aktuálneho titulu 
alebo skladby.

[Off] Vypnutie opakovania prehrávania.

Opakovanie určitej scény (A–B)
Opakované prehrávanie určitého úseku 
v rámci titulu alebo kapitoly. Označte bod 
začiatku (A) a bod konca (B) požadovaného 
úseku.
1  Počas prehrávania disku, stlačte REPEAT 

A-B pri požadovanom bode začiatku.
 Označí sa bod začiatku (A).

2  V požadovanom bode konca, stlačte 
jedenkrát REPEAT A-B.
 Označí sa bod konca (B). Označený 

úsek (A–B) je prehrávaný opakovane.
 Na zastavenie opakovaného 

prehrávania, opakovaným stláčaním 
REPEAT A-B zvoľte [A–B Off].

Nastavenie ovládania prehrávania 
(PBC)
Pri VCD/SVCD nahratých s ovládaním 
prehrávania (PBC), môžete sprístupniť obsah 
disku prostredníctvom interaktívneho menu.
1  Vložte (Super) Video CD disk.

•    Ak sa zobrazí menu disku, zvoľte 
možnosť a stlačte OK.

2  Počas prehrávania disku, stlačte 
OPTIONS.

3  Zvoľte [PBC] a stlačte OK.

4  Stlačte OK na zapnutie alebo vypnutie.
• [On]: Indexové menu sa zobrazí pri 

vložení disku na prehrávanie.
• [Off]: Preskočenie menu disku a 

spustenie prehrávania od prvého titulu.

5  Na zastavenie prehrávania disku, stlačte 
.

Prehrávanie hudby

Prehrávania MP3 súborov
Digitálny receiver prehráva väčšinu MP3 audio 
súborov nahratých na nahrávateľných diskoch, 
komerčných diskoch alebo USB flash.

1  Vložte disk alebo pripojte USB flash
zariadenie k digitálnemu receiveru.

2  Stlačte HOME, zvoľte [USB] alebo [DVD] 
a stlačte OK.
 Zobrazí sa menu obsahu.

    
Folder 1
Folder 2
Folder 3
Folder 4
Folder 5
Folder 6
Folder 7

ROOT

Total Files: 7

3  Zvoľte adresár obsahujúci súbory a stlačte 
OK.

4  Stlačte  na prehrávanie súborov v 
zvolenom adresári.
• Stlačením  zastavte prehrávanie 

hudby.
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Ovládanie zvuku
Ovládanie zvuku počas prehrávania:

Tlačidlo Funkcia
REPEAT Prechádzanie rozličnými 

možnosťami opakovania.

 Pozastavenie alebo 
pokračovanie v prehrávaní.

Zobrazenie fotografií

1  Vložte disk alebo pripojte USB flash
zariadenie k digitálnemu receiveru.

2  Stlačte HOME, zvoľte [USB] alebo [DVD] 
a stlačte OK.
 Zobrazí sa menu obsahu.

    
Folder 1
Folder 2
Folder 3
Folder 4
Folder 5
Folder 6
Folder 7

ROOT

Total Files: 7

3  Zvoľte adresár obsahujúci súbory a stlačte 
OK.

4  Stlačte  na prehrávanie súborov v 
zvolenom adresári.
• Stlačte     BACK na zastavenie 

prehliadania fotografií.

Ovládanie postupného prehliadania
Ovládanie postupného prehliadania v 
priebehu prehrávania:

Tlačidlo Funkcia

 Otočenie o 90 stupňov doľava.

 Otočenie o 90 stupňov doprava.

 Horizontálne prevrátenie.

 Vertikálne prevrátenie.

REPEAT Prechádzanie rozličnými 
možnosťami opakovania.

 Pozastavenie alebo 
pokračovanie v prehrávaní.

Zväčšenie obrazu:
1  Počas postupného prehliadania, stlačte 

OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [Zoom] a opakovaným stláčaním 
OK prechádzajte cez rozličné možnosti 
zväčšenia.

3  Stlačte OPTIONS na potvrdenie.

4  Stlačte  na posúvanie sa po 
zväčšenom obraze.

Pokračovanie v postupnom prehliadaní:
1  Stláčaním OPTIONS zapnete alebo 

vypnete menu možností.

2  Stlačte  pokračovanie v postupnom 
prehliadaní.

Zrušenie zväčšenia:
1  Stlačte OPTIONS.

2  Zvoľte [Zoom] a opakovane stláčajte OK, 
pokiaľ nie je obraz na 100%.

3  Stlačte OPTIONS na potvrdenie.
 Obraz je zobrazený v jeho pôvodnej 

veľkosti.

Rozšírené vyhľadávanie 
súborov
(Neplatí pre dátový disk a USB zariadenie).
Použite funkciu rozšíreného vyhľadávania 
súborov na triedenie vašich súborov na disku 
alebo USB zariadení.
Triedenie súborov:
1  Vložte disk alebo pripojte USB kľúč.

 Zobrazí sa menu obsahu.

2  Stláčaním  alebo  zvoľte jednu z 
možností triedenia.
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3  Stlačte OK na voľbu možnosti.
 Zobrazia sa len adresáre a súbory 

roztriedené podľa možnosti triedenia.

Možnosti triedenia:

Voľba skladby alebo kapitoly

Môžete použiť možnosť [Goto] na rýchle 
sprístupnenie skladby, titulu alebo kapitoly.

1  Stlačte OPTIONS.
 Zobrazí sa menu možností.

2  Zvoľte [Goto] a stlačte OK.
 Prehráva sa video.

3  Stláčaním Numerických tlačidiel alebo 
 zadajte skladbu, titul, kapitolu 
alebo čas.
 Prehráva sa zvolená scéna.

Ikona Popis

Triedenie podľa obrázkov.

Triedenie podľa 
hudobných súborov.

Triedenie podľa video 
súborov.

Zobrazenie kompletného 
obsahu.
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7  Úprava 
systémových 
nastavení

Sprístupnenie menu:
1  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 

stlačte OK.

    
General Setting

DVD / USB Setting

TV / Radio Setting

2  Zvoľte možnosť a stlačte OK.
• Stlačte BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Možnosť Popis
[General
Setting]

Voľba OSD jazyka, zobrazenie 
možností a požadovaných 
nastavení.

[DVD/USB
Setting]

Voľba jazyka disku alebo menu, 
audio možností a možností 
disku.

[TV/Radio
Setting]

Úprava nastavenia tunera a 
nastavenia kanálu.

Úprava všeobecných 
nastavení
Sprístupnenie všeobecných nastavení:
1  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 

stlačte OK.

2  Zvoľte [General Setting] a stlačte OK.

3  Stlačte OK alebo  na voľbu možnosti.
• Viď vysvetlenia týchto možností v 

nasledujúcej časti.

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu 
všeobecných nastavení:

Možnosť Popis
[Language
Setup]

Voľba OSD jazyka.

[Display
Setup]

Voľba typu TV zobrazenia a 
video výstupu.

[Preference] Zmena hesla rodičovského 
zámku, obnovenie 
počiatočných nastavení a 
zobrazenie systémových 
informácií.

Úprava nastavenia jazyka systému

1  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

2  Zvoľte [General Setting] a stlačte OK.

3  Zvoľte [Language Setup] > [OSD 
Language] a stlačte .

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Úprava nastavenia zobrazenia 
systému

1  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

2  Zvoľte [General Setting] a stlačte OK.

3  Zvoľte [Display Setup].
• Viď vysvetlenia týchto možností v 

nasledujúcej časti.

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.
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[TV Standard]
Ak sa obraz nezobrazí správne, zmeňte toto 
nastavenie. Toto nastavenie je zhodné s 
väčšinou bežných nastavení pre TV vo vašej 
krajine.
•   [NTSC]: pre TV NTSC systému.
•   [PAL]: pre TV PAL systému.
[Display Type]
Voľba formátu obrazu v súlade so spôsobom, 
akým chcete, aby sa obraz zobrazil na TV.
•   [4:3 Pan Scan]: pre štandardné TV, 

zobrazenie úplnej výšky obrazu s 
orezanými stranami.

•   [4:3 Letter Box]: pre štandardné TV, 
„širokouhlé“ zobrazenie s čiernymi pruhmi 
v hornej a spodnej časti.

•   [16:9 Wide Screen] : pre širokouhlé TV 
(pomer strán 16:9).

Úprava volieb systému

1  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

2  Zvoľte [General Setting] a stlačte OK.

3  Zvoľte [Preference].
• Viď vysvetlenia týchto možností v 

nasledujúcich témach.

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Zmena PIN

Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté 
programy, disky a prehrávanie neprístupných 
DVD.

1  V [Old PIN], stláčaním Numerických 
tlačidiel zadajte naposledy nastavené 
heslo alebo počiatočné heslo „0000“.

2  V [New PIN], zadajte nové heslo.

3  V [Confirm New PIN:], zadajte nové heslo 
ešte raz.

4  Zvoľte [OK] a stlačte OK. Na zrušenie, 
zvoľte [Cancel], potom stlačte OK.

[Factory setting]
Resetovanie digitálneho receivera na jeho 
počiatočné výrobné nastavenia.

Zvoľte [Factory setting] a stlačte OK.
Zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené 
heslo do políčka [Enter PIN:].
Na potvrdenie, zvoľte [OK] a stlačte OK. Na 
zrušenie, zvoľte [Cancel] a stlačte OK.

  Poznámka

•  Ak sprístupnite [Factory setting] v režime 
DVB-T radio/Live TV, len nastavenia pre režim 
DVB-T radio/Live TV sú resetované. Taktiež, ak 
sprístupnite [Factory setting] v menu DVD/USB, 
len nastavenia DVD/USB sú resetované.

[System Info]
Zobrazenie verzie softvéru.

Úprava DVD/USB nastavení
Sprístupnenie menu:

  Poznámka

•  Skôr ako sprístupnite [DVD/USB Setting], prepnite 
na režim [DVD]. Stlačte HOME, zvoľte [DVD/USB 
Setting] a stlačte OK.

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVD] alebo [USB] 
a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [DVD/USB Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.
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[Standard] Anglické, Írske, Dánske, 
Estónske, Fínske, Francúzske, 
Nemecké, Talianske, 
Portugalské, Luxemburské, 
Nórske (Bokmål a Nynorsk), 
Španielske, Švédske, Turecké

[Central
Europe]

Poľské, České, Slovenské,
Albánske, Maďarské,
Slovinské, Chorvátske, Srbské
(Latin script), Rumunské

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

[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“.

•  Pri (vami vytvorených) DivX video diskoch s 
externými titulkami sa zobrazí len prvý súbor 
titulkov.

Úprava nastavenia zvuku disku

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVD] alebo [USB] 
a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [DVD/USB Setting] a stlačte OK.
4  Zvoľte  [Audio Setup].

• Viď vysvetlenia týchto možností v 
nasledujúcich témach.

5  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

[Digital Out]
Voľba vhodného nastavenia digitálneho 
výstupu, ak máte pripojené audio/video 
zariadenie ku koaxiálnemu výstupnému 
konektoru na digitálnom receiveri.
•   [PCM]: ak je COAXIAL konektor pripojený 

k audio/video zariadeniu, ktoré nemôže 
dekódovať multikanálové audio.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu 
nastavení disku:

Možnosť Popis
[Menu] Voľba jazyka menu.
[Audio] Voľba jazyka zvukovej stopy.
[Subtitle] Voľba jazyka titulkov.
[DivX 
Subtitle]

Voľba jazyka DivX titulkov.

Úprava nastavenia jazyka disku

  Poznámka

•  Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, bude 
namiesto toho použitý počiatočný jazyk disku.

•  Pri niektorých DVD, môže byť jazyk zmenený len 
prostredníctvom menu DVD disku.

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVD] alebo [USB] 
a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [DVD/USB Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte [Language Setup].

5  Stlačte OK alebo  na voľbu možnosti.
• Viď vysvetlenia v nasledujúcej časti.

[Menu]
Voľba jazyka menu pre DVD.
[Audio]
Voľba počiatočného jazyka zvukovej stopy pre 
DVD.
[Subtitle]
Voľba počiatočného jazyka titulkov pre DVD.
[DivX Subtitle]
Voľba sady znakov ktoré podporujú DivX 
titulky. (Len pre DivX súbory na disku a USB).
Možnosti titulkov sú:
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•   [RAW]: ak je COAXIAL konektor pripojený 
k multikanálovéu audio/video zariadeniu.

•   [Off]: ak COAXIAL konektor nie je 
pripojený k žiadnemu audio/video 
zariadeniu.

[Downmix]
Voľba audio možnosti na prehrávanie DVD 
nahratého vo formáte Dolby Digital.
•   [Stereo]: ak je zvuk prenášaný len 

prostredníctvom dvoch predných 
reproduktorov pripojeného audio/video 
zariadenia.

•   [LT/RT]: ak pripojené audio/video 
zariadenie môže dekódovať Dolby Pro 
Logic signály.

Úprava vlastných nastavení

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVD] alebo [USB] 
a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [DVD/USB Setting] a stlačte OK.
4  Zvoľte [Custom Setup].

• Viď vysvetlenia týchto možností v 
nasledujúcich témach.

5  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Rodičovský zámok

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

1  Zvoľte [Custom Setup] > [Parental 
Control] a stlačte OK.

2  Zvoľte úroveň obmedzenia a stlačte OK.

3  Stláčaním Numerických tlačidiel zadajte 
„0000“ alebo naposledy nastavené heslo.

4  Zvoľte [OK] a stlačte OK. Na zrušenie, 
zvoľte [Cancel] a stlačte OK.

      Press HOME to exit menu

Custom Setup

Parental Control
DivX   VOD
Angle Mark

  Poznámka

•  DVD s hodnotou nad úroveň ktorú nastavíte 
vyžadujú heslo na prehrávanie.

•  Niektoré DVD môžu mať uvedené úrovne na disku, 
no nie sú nahraté s obmedzeniami. Táto funkcia 
nemá žiaden vplyv na takéto DVD.

Úroveň Popis
[1 KID
SAFE]

Pre deti; vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

[2 G] Všeobecný divák; odporúčané 
ako vhodné pre divákov všetkých 
vekových kategórií.

[3 PG] Odporúčaný rodičovský dozor.
[4 PG 13] Nevhodné pre deti mladšie ako 

13 rokov.
[5 PGR] Rodičovský dozor odporúčaný; 

odporúčané aby rodičia nedovolili 
sledovať deťom mladším ako 17
rokov.

[6 R] Obmedzené; odporúčané len 
pod dohľadom rodičov alebo 
dospelých osôb.

[7 NC17] Nevhodné pre deti.
[8 Adult] Materiál pre dospelých; mal by 

byť sledovaný dospelými kvôli 
zobrazeniu sexuálnych scén, 
násilia alebo vulgárnych prvkov.

[DivX® VOD]
Zobrazenie DivX® registračného kódu.
Zadajte tento DivX registračný kód, ak si 
chcete zapožičať alebo zakúpiť video z www.
divx.com/vod. DivX videá zapožičané alebo 
zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD 
(Video On Demand) môžu byť prehrávané len 
na zariadení, ktoré ich zaregistrovalo.
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Zvoľte [Custom Setup] > [DivX® VOD]. 
Zobrazí sa DivX registračný kód.

[Angle Mark]
Zapnutie alebo vypnutie označenia uhlu 
pohľadu. Umožňuje vám sledovať záber z 
rozličných uhlov pohľadu vo filme, kde je k
dispozícii.

Úprava TV/Rádio nastavení
Sprístupnenie menu:

  Poznámka

•  Skôr ako sprístupnite [TV/Radio Setting], prepnite 
na [Live TV] alebo [DVB-T Radio] režim. Stlačte 
HOME, zvoľte [Live TV] alebo [DVB-T Radio] a 
stlačte OK.

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVB-T Radio] 
alebo [Live TV] a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [TV/Radio Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na úpravu 
nastavení tunera:

Možnosť Popis
[Program] Nastavenie kanálu vášho 

obľúbeného programu, 
triedenie programov, vymazanie 
kanálu a vyhľadanie nových 
kanálov.

[Parental
Control]

Obmedzenie sledovania pre 
zvolené kanály.

[System
Setting]

Úprava systémových nastavení 
pre tuner.

Úprava zoznamu programov

Sprístupnenie menu:

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVB-T Radio] 
alebo [Live TV] a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [TV/Radio Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte [Program].
• Viď vysvetlenia týchto možností v 

nasledujúcich témach.

5  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na 
spravovanie nastavení programov:

Možnosť Popis
[TV
Program]

Nastavenie obľúbených TV 
kanálov alebo vymazanie 
kanálu.

[Radio
Program]

Nastavenie obľúbených 
rozhlasových kanálov alebo 
vymazanie kanálu.

[Sort] Triedenie predvolieb kanálov.
[Automatic
Search]

Vymazanie a inštalácia všetkých 
kanálov automaticky.

[Manual
Search]

Manuálne pridanie nových 
kanálov.

[Auto
Channel
Update]

Zapnutie alebo vypnutie 
automatickej aktualizácie 
nových kanálov.

Triedenie

Roztrieďte vaše kanály z nasledujúcich 
možností:
[Auto]
Triedenie kanálov v stúpajúcom poradí, 
podľa kanálov nájdených v automatickom 
vyhľadávaní alebo definovania stanice.
[By Name]
Triedenie kanálov v abecedno poradí podľa 
názvov kanálov.
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[By Service ID]
Triedenie kanálov podľa identifikácie stanice.

Automatické vyhľadávanie kanálu

Automatické vyhľadanie a inštalácia všetkých 
kanálov. Táto možnosť prepíše všetky 
predvolené kanály.

1  Zvoľte [Automatic Search] a stlačte OK.

2  Na spustenie vyhľadávania, zvoľte [OK] a 
stlačte OK. Na zrušenie, zvoľte [Cancel], 
potom stlačte OK.

Manuálne vyhľadávanie

Manuálna inštalácia nových kanálov. Táto 
možnosť pridáva nové kanály bez zmeny 
aktuálneho zoznamu kanálov.

1  Zvoľte [Manual Search], potom stlačte 
OK. Zobrazí sa okno vyhľadávania kanálu.

2  Stlačením  a následným  zvoľte 
frekvenciu kanálu.

3  Na priradenie kanálu, stlačte OK.
 Ak je kanál nájdený, je uložený a 

pridaný do zoznamu kanálov.
 Ak nie je možné kanál nájsť, zobrazí sa 

správa [No Signal].
[Auto Channel Update]
Automatická aktualizácia nových kanálov.
•   [On (with notification)]: Umožnenie 

automatickej aktualizácie kanálu s 
upovedomením. Nové kanály sú pridané 
keď sú dostupné.

•   [On (without notification)]: Umožnenie 
automatickej aktualizácie kanálu bez 
upovedomenia. Nové kanály sú pridané 
keď sú dostupné.

•   [Off]: Deaktivácia automatickej 
aktualizácie kanálu. Nové kanály 
musia byť pridané manuálne pomocou 
automatického vyhľadávania kanálov.

Úprava nastavení rodičovského 
zámku

Zabránenie deťom alebo nepovolenému 
sledovaniu zvolených kanálov.
Sprístupnenie možností:

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVB-T Radio] 
alebo [Live TV] a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [TV/Radio Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte [Parental Control] a stlačte .
• Viď vysvetlenia týchto možností v 

nasledujúcich témach.

Zamknutie kanálu

Aktivácia alebo deaktivácia zvolených kanálov 
pre obmedzené sledovanie.

1  Zvoľte [Channel Lock] a stlačte .

2  Na aktiváciu zamknutých kanálov, zvoľte 
[Yes] a stlačte OK.

3  Na deaktiváciu zamknutých kanálov, 
zvoľte [No] a stlačte OK.

Nastavenie rodičovského zámku

Zamknutie kanálov pre obmedzené 
sledovanie.

1  Zvoľte [Parental Setting] a stlačte OK.

2  Stláčaním Numerických tlačidiel zadajte 
„0000“ alebo naposledy nastavené heslo, 
potom stlačte OK.

3  Na zamknutie kanálu, zvoľte názov 
programu, potom stlačte OK. Symbol 
visiaceho zámku je zobrazený vedľa názvu 
programu.
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Press HOME to exit menu

Parental Setting

STAR SPORTS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cartoon Network
CNN
BBC News
ESPN
AXN
CNBC Singapore
TV Mobile

Programme Name Lock

Úprava nastavení tunera

Sprístupnenie menu:

1  Stlačte HOME, zvoľte [DVB-T Radio] 
alebo [Live TV] a stlačte OK.

2  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

3  Zvoľte [TV/Radio Setting] a stlačte OK.

4  Zvoľte [System Setting] a stlačte .

5  Zvoľte možnosť a stlačte .
• Stlačte     BACK pre návrat do 

predchádzajúceho menu.
• Stlačte HOME na zatvorenie menu.

Toto menu poskytuje možnosti na spravovanie 
nastavení programu:
[Country]
Voľba vášho štátu miesta bydliska.
[1st Audio Language]
Voľba prvého preferovaného jazyka zvukovej 
stopy pre sledovanie TV kanálov. Ak nie je 
jazyk k dispozícii, je použitý druhý preferovaný 
jazyk zvukovej stopy.
[2nd Audio Language]
Voľba druhého preferovaného jazyka zvukovej 
stopy pre sledovanie TV kanálov. Ak nie je 
jazyk k dispozícii, je použitý počiatočný jazyk 
programu.
[Subtitle Language]
Voľba preferovaného jazyka titulkov.
[Time Offset Adjustment]
Voľba automatických alebo manuálnych úprav 
GMT kompenzácie.
[Time Zone]
Voľba kopenzácie Greenwichkej časovej zóny, 
keď je [Time Offset Adjustment] nastavené 
na „manual“.

[Active Antenna]
Aktivácia používania antény, ak je pripojená 
externá aktívna anténa.
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8 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, zvoľte [System Setting] a 
stlačte OK.

2  Zvoľte [General Setting] a stlačte OK.

3  Zvoľte [Preference] > [System Info].
 Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru. 

Pozrite si číslo verzie.

    Press HOME to exit menu

Preference

Password
Factory setting
System Info

Model: DTP2340
HW: V1.02
SW: V1.00

4   Prejdite na www.philips.com/support pre 
kontrolu najnovšej verzie softvéru. Použite 
toto číslo verzie pre dané zariadenie podľa 
potreby.
 Pozrite si inštrukcie týkajúce sa 

aktualizácie pre viac informácií.

  Poznámka

• Aktualizácie verzie vášho softvéru resetuje 
zariadenie na jeho výrobné nastavenie.

  Tip

• Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť 
pripojte na opätovné naštartovanie 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.

Opatrné čistenie
Toto zariadenie má vysoko lesklý povrch. 
Čistite ho prosím opatrne.
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9 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)

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): 

> 75 dB
•  Dynamický rozsah @1 kHz (DVD režim): 
  > 90 dB
•  Nežiadúci signál (DVB-T režim): > 90 dB
•  Nežiadúci signál (DVD režim): > 90 dB
•  Skreslenie/šum (DVB-T režim): > 65 dB
•  Skreslenie/šum (DVD režim): > 90 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 45 x 260 (mm)
•  Hmotnosť: 1.3 kg

Napájanie
•  Napájanie elektr. energiou: 230 V; 50 Hz
•  Spotreba elektrickej energie: < 12 W
•  Spotreba v pohotovostnom režime: < 4.5 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)
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10 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 tento digitálny receiver od 

elektrickej zásuvky na niekoľko minút, 
potom opäť pripojte.

Obraz

Bez obrazu.
Je počuť zvuk, no nevidieť obraz:
•  Skontrolujte či sú nastavenia obrazu 

správne.

TV je zapnutý, ale nie je vidieť žiaden 
obraz:
•  Skontrolujte či je anténa pripojená správne 

k TV.
•  Skontrolujte či je správne zariadenie 

zvolené ako TV zdroj.
•  Pozrite si návod na obsluhu TV o voľbe 

správneho video vstupného kanálu.

Zvuk

Bez zvuku.
•  Uistite sa, či sú audio káble pripojené 

a pripojené zariadenie je prepnuté na 
správny vstupný zdroj.

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

týmto digitálnym receiverom.

Je prenášaný duálny zvuk.
•  Stlačením AUDIO zvoľte režimy zvuku „LL“ 

alebo „RR“. Len jeden zdroj audio obsahu 
by mal byť počuť.

Prehrávanie

DivX video súbory nie je možné prehrávať.
•  Uistite sa, či je DivX viedeo 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.
•  Zvoľte správnu sadu znakov.

•  Stlačte HOME, zvoľte [System Setting], 
potom stlačte OK.

•  Zvoľte [DVD Setting], potom stlačte OK.
•  Zvoľte [DivX Subtitle], potom stlačte 

OK.
•  Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje 

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

kompatibilný s týmto digitálnym receiverom.
•  Zariadenie je formátované s iným 

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

Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
�����  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

��
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