
1

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na 

www.philips.com/welcome

Návod na obsluhu
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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.   

Parametre laseru
• Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD), 

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

CD)

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.

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám o 
rádiofrekvenčnom rušení Európskej Únie.

O progresívnom snímaní

Užívateľ by si mal všimnúť, že nie všetky 
high definition TV sú plne kompatibilné s
týmto zariadením a môžu spôsobovať rušenie 
obrazu. V prípade 525 alebo 625 problémov 
s progresívnym snímaním odporúčame, 
aby užívateľ prepol prepojenie na „standard 
definition“ výstup. Ak máte otázky týkajúce sa
kompatibility TV s týmto modelom 525p a 625p 
DVD prehrávača, kontaktujte naše zákaznícke 
stredisko.

Ochranné známky

O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video 
formát vytvorený DivX, Inc. Toto je oficiálne
DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva
DivX video. Navštívte www.divx.com pre 
podrobnejšie informácie o a softvérové nástroje 
pre konvertovanie súborov do DivX video. 
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX 
Certified® zariadenie musí byť zaregistrované
pre prehrávanie DivX Video-on-Demand (VOD) 
obsahu. Pre vygenerovanie registračného kódu 
nájdite DivX VOD časť v menu nastavenia 
zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s týmto 
kódom pre dokončenie registrácie a naučte 
sa viac o DivX VOD. DivX® je registrovaná 
ochranná značka DivX, Inc., a používa sa pod 
licenciou.

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné značky alebo registrované 
ochranné značky HDMI licensing LLC.

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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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.

Zdrojový softvér
Philips Electronics Hong Kong Ltd. ponúka 
doručenie, na vyžiadanie, kópiu kompletného 
zdrojového kódu pre chránený softvér použitý v 
tomto zariadení, pre ktorý je takáto požiadavka 
na základe licencie. Táto ponuka platí tri roky po 
zakúpení produktu podľa dokladu o kúpe. Pre 
získanie zdrojového kódu kontaktujte  open.
source@philips.com. Ak nechcete používať email 
alebo neprijmete informačný doklad do týždňa po 
odoslaní požiadavky na túto adresu, napíšte na 
„Open Source Team, Philips Intellectual Property 
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands.“ 

CLASS 1
LASER PRODUCT
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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.

Prehrávateľné médiá
Toto zariadenie môže prehrávať:
• DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• Video CD/SVCD
• Audio CD, CD-R/CD-RW
• MP3 media, WMA media, DivX media, JPEG 

súbory
• USB pamäť

Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi 
regionálnymi kódmi.

DVD regionálny kód Krajiny

Európa

Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

a b c def

 
•  Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo 

jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
 Priestor pre disk 
 Displej
 

•  Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru pre 
disk.

 
•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní disku.
   konektor

•  Slúži na pripojenie USB flash zariadenia.

Diaľkový ovládač

a

b

c
d

e

f

g
h

i

j k

l

m

n

o

p

q

r

 
•  Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo 

jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
 

•  Slúži na sprístupnenie hlavného menu.
 DISC MENU

•  Otvorenie/zatvorenie menu disku alebo 
zobrazenie prehliadača USB súborov. 

 OK
•  Potvrdenie zadania alebo výberu.
•  Zobrazenie zoznamu TV/rozhlasových 

staníc.
   

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

dopredu.
  P +/-

•  Pri digitálnom TV/rádiu, voľba 
predchádzajúceho/nasledujúceho kanálu.
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 � BACK
•  Slúži na návrat do predchádzajúceho menu. 

 I/I
•  Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci 

titul, kapitolu alebo skladbu.
 TITLE/TEXT

•  Pri DVD, zobrazenie menu titulu.
•  Pri digitálnej TV, zobrazenie informácií 

teletextu.
 GUIDE

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

 SUBTITLE
•  Slúži na voľbu jazyka titulkov.

 AUDIO/CREATE/MP3
•  Slúži na voľbu jazyka zvuku alebo kanálu 

disku.
•  Otvorenie menu vytvorenia MP3 súborov.

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

 
•  Otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.

  
•  Zastavenie prehrávania.

 
•  Slúži na spustenie, pozastavenie alebo 

pokračovanie v prehrávaní disku.
 FAV

•  Zapnutie a vypnutie zoznamu obľúbených 
kanálov pre TV/Rádio.

 INFO
•  Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.

 Farebné tlačidlá
•  Len pre režim teletextu, voľba úloh alebo 

možností.
  REPEAT A-B
  Opakované prehrávanie konkrétneho úseku. 

REPEAT
  Zapnutie/vypnutie opakovaného prehrávania/

prehrávania náhodným výberom. 
  ZOOM
  Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu. 
  GOTO
  Preskočenie na konkrétny bod v prehrávaní.

3 Pripojenia
Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie 
tohto zariadenia.

Základné prepojenia:
• TV anténa
• Video
• Audio

Voliteľné pripojenia:
• Vedenie zvuku do ostatných zariadení:

•  Digitálny zosilňovač/receiver
•  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.

Pre vedenie digitálneho signálu z tohto 
zariadenia do iného (ako je TV):
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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 audio/video káblov
Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV 
podporovať.
• Možnosť 1: Pripojenie k HDMI konektoru (pre 

HDMI, DVI alebo HDCP-zhodný TV).
• Možnosť 2: Pripojenie komponentných video 

konektorov (štandardného TV alebo TV s 
progresívnym snímaním).

• Možnosť 3: Pripojenie k scart konektoru (pre 
štandardný TV).

• Možnosť 4: Pripojenie k video (CVBS) 
konektoru (pre štandardný TV).

Možnosť 1: Pripojenie k HDMI 
konektoru

HDMI INHDMI OUT

1 Pripojte HDMI kábel (nedodávaný) k:
•  HDMI OUT konektoru tohto zariadenia.
•  HDMI konektoru na TV. 

  Poznámka

•  Ak zariadenie podporuje HDMI CEC, môžete ovládať 
zhodné zariadenia jedným diaľkovým ovládačom (viď 
„Začíname“ > „Použitie Philips EasyLink“).

Možnosť 2: Pripojenie 
ku komponentným video 
konektorom

�

Pb

Y

Pr

1  Pripojte komponentné video káble k: 
•  Y Pb Pr konektorom tohto zariadenia, 
•  COMPONENT VIDEO vstupným 

konektorom na TV.
2  Pripojte audio káble k:

•  AUDIO OUT L/R konektorom tohto 
zariadenia.

•  Audio vstupným konektorom na TV.

Možnosť 3: Pripojenie k scart konektoru

1  Pripojte scart kábel (nie je dodávaný) ku:
• konektoru TV SCART na tomto zariadení.
• scart vstupnému konektoru na TV.
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Možnosť 4: Pripojenie k video (CVBS) 
konektoru

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

2  Pripojte audio káble ku:
• konektorom AUDIO L/R na tomto zariadení.
• audio vstupným konektorom na TV.

Voliteľné audio pripojenia
Pripojte audio z tohto zariadenia k ostatným 
zariadeniam pre vychutnanie zvuku.

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču/
receiveru

COAXIAL

1 Pripojte koaxiálny kábel (nedodávaný) k:
•  COAXIAL konektoru tohto zariadenia.
•  COAXIAL/DIGITAL vstupnému konektoru 

na zariadení.

Pripojenie analógového stereo systému

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.

  Poznámka

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

•  Stlačte tlačidlo  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.
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4 Začíname

Príprava diaľkového ovládača

1  Otvorte priestor pre batérie (bod 1 v 
obrázku).

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

3  Zatvorte priestor pre batérie (bod 3 v 
obrázku).

  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

Zadanie čísel

Nájdenie TV vstupného kanálu 

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

vstupný kanál (viď návod na obsluhu TV pre 
spôsob voľby A/V vstupného 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 pre spustenie 

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

nastavení.
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Voľba jazyka zobrazenia menu

1  Stlačte .
 Zobrazí sa home menu.

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

3  Stláčaním  zvoľte jazyk, potom stlačte 
OK.

  Poznámka

•  Pre použitie funkcie progresívneho snímania musíte 
pripojiť TV s progresívnym snímaním s komponentnými 
video konektormi (viď „Pripojenie“ > „Pripojenie 
audio/video káblov“ > „Možnosť 2: Pripojenie ku 
komponentným video konektorom“).

1  Zapnite TV a nastavte správny video vstupný 
kanál pre toto zariadenie. 

2  Stlačte .
3  Zvoľte [System Setting] > [General Setting] 

> [Video Setup] > [Video Output] > 
[Progressive], potom stlačte OK.
 Progresívne nastavenie je dokončené.

  Poznámka

•  Ak sa TV obraz zobrazí nesprávne, zrušte voľbu 
[Progressive] pre vypnutie režimu progresívneho 
snímania.

4  Stlačte  pre zatvorenie menu.
5  Teraz môžete zapnúť režim progresívneho 

snímania na TV (viď návod na obsluhu TV).

  Poznámka

•  Počas prehrávania, keď je režim progresívneho 
snímania zapnutý na TV aj zariadení, sa môže objaviť 
skreslený obraz. V tomto prípade vypnite funkciu 
progresívneho snímania na oboch zariadeniach.

Použitie Philips EasyLink
Toto zariadenie podporuje Philips EasyLink, 
ktorý používa HDMI CEC (Consumer Electronics 
Control) protokol. Môžete použiť jeden diaľkový 
ovládač na ovládanie EasyLink-zhodných 
zariadení, ktoré sú pripojené cez HDMI 
konektory.

  Poznámka

•  Pre aktiváciu funkcie EasyLink musíte zapnúť HDMI 
CEC prevádzku na TV a na ostatných zariadeniach 
pripojených k TV. Pozrite si návod na obsluhu k TV/
zariadeniam pre podobnejšie informácie.

Prehrávanie jedným dotykom

1 Stlačením  zapnite toto zariadenie.
   TV (ak podporuje prehrávanie jedným 

dotykom) sa automaticky zapne a prepne 
na správny video vstupný kanál.

Prepnutie do pohotovostného režimu 
jedným dotykom

1 Stlačte a podržte  na diaľkovom ovládači na 
dlhšie ako 3 sekundy.
  Všetky pripojené zariadenia (ak 

zariadenia podporujú túto funkciu)  sa 
automaticky prepnú do pohotovostného 
režimu.

  Poznámka

•  Philips nezaručuje 100% funkčnosť so všetkými HDMI 
CEC zariadeniami.

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 .

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

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

zvoľte kanál.
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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 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 kanály.
1  V režime TV, stlačte .

 Zobrazí sa zoznam programov.
2  Zvoľte [System Setting] > [TV/Radio 

Setting] > [Channel] > [TV Channel], potom 
stlačte OK.
 Zobrazí sa tabuľka programov.

Nastavenie obľúbených kanálov

Vytvorenie užšieho zoznamu obľúbených 
programov na ich rýchle sprístupnenie.
1  V režime TV stlačte FAV

 Zobrazí sa tabuľka programov. 
2  V stĺpci [FAV] zvoľte kanál, potom stlačte 

OK.
 Zobrazí sa symbol v tvare srdca v stĺpci 

[FAV] pre indikáciu, 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  na uloženie a zatvorenie menu.

Zobrazenie obľúbených kanálov

1  Uistite sa, či máte nastavené obľúbené kanály.
2  V režime TV, stlačte FAV pre otvorenie 

zoznamu obľúbených kanálov.
 Zobrazí sa [FAV On] (obľúbené zapnuté).

3  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  na uloženie a zatvorenie menu.

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  na potvrdenie vymazania.
 Kanál je vymazaný.
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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 .

 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 kanály.
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 zariadenia
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 .

 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 .



14

Prehrávanie videa

  Poznámka

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

Ovládanie prehrávania videa

1  Spustite prehrávanie titulu.
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/
CREATE 
MP3

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.

REPEAT 
A-B

Opakované prehrávanie 
konkrétneho úseku skladby/disku.

ZOOM 
(screen fit)

Prispôsobenie formátu obrazu 
na TV obrazovku. Opakovaným 
stláčaním prispôsobte obraz na TV 
obrazovku.

ZOOM Prepnite medzi rôznymi pomermi 
strán a rôznym faktorom zväčšenia. 
Pre posúvanie v obraze použite 
smerové tlačidlá.

INFO Zobrazenie informácií o 
prehrávanom disku.

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 DISC 

MENU pre zapnutie alebo vypnutie funkcie 
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.

Preskočenie v prehrávaní na konkrétny 
bod

1  Počas prehrávania opakovane stlačte GOTO.
 Zobrazí sa pás vyhľadávania.

2  Pre vyhľadávanie titulu/kapitoly stlačením  
zvoľte políčko titulu/kapitoly a stláčaním  
zvoľte číslo titulu/kapitoly.

   Pre časový pás zadajte Numerickými 
tlačidlami čas, potom stlačte OK.
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Zväčšenie/zmenšenie

1  Počas prehrávania, stlačte ZOOM, 
opakovaným stláčaním OK zväčšíte alebo 
zmenšíte obraz.

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

ZOOM, 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.
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.

REPEAT A-B Pre Audio CD opakovanie 
konkrétneho úseku skladby.

GOTO Len pre Audio CD, 
preskočenie na konkrétny bod.
Stlačením Numerických 
tlačidiel zadajte číslo skladby 
alebo čas.

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  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  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  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 

ZOOM a potom opakovaným stláčaním OK 
zväčšíte alebo zmenšíte fotografiu.

2  Stláčajte  na prechádzanie cez 
zväčšenú fotografiu.

Ostatné funkcie

Vytvorenie MP3 súborov

Na tomto zariadení môžete konvertovať audio 
CD na MP3 súbory. Vytvorené MP3 súbory sú 
uložené na USB pamäťovom zariadení.

1  Vložte audio CD.
2  Pripojte USB zariadenie ku konektoru   na 

zariadení. 
3  Počas prehrávania disku stlačte AUDIO/

CREATE MP3.
 Zobrazí sa menu vytvorenia MP3.

4  Zvoľte [Yes] v menu a stlačte OK.
5  Zvoľte možnosť konverzie v paneli 

[OPTIONS] a opakovaným stláčaním OK 
zvoľte položku.

Možnosť Popis
[Speed] Zvoľte rýchlosť kopírovania.

[Bitrate] Zvoľte kvalitu. Vyššia bitová 
rýchlosť predstavuje vyššiu kvalitu 
a väčšiu veľkosť súboru.

[Device] Vytvorené súbory môžete uložiť len 
na USB pamäťové zariadenie.

6  Zvoľte skladbu a stlačte OK.
• Pre výber inej skladby opakujte krok 7.
• Pre výber všetkých skladieb zvoľte [All] v 

menu a stlačte OK.
7  Zvoľte [Next] v menu a stlačením OK 

spustite konverziu.
 Po dokončení je vytvorený nový adresár 

v USB pamäťovom zariadení pre uloženie 
nových MP3 súborov.

• Pre zatvorenie menu zvoľte [Exit] a 
stlačte OK.

  Poznámka

•  Počas konverzie nestláčajte žiadne tlačidlo.
•  DTS CD a chránené CD nie je možné konvertovať.
•  USB chránené proti zápisu alebo chránené heslom nie 

je možné použiť na ukladanie MP3 súborov.

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 .
 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 .

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

zobrazeného na obrazovke.
•  [Audio Language] - Voľba jazyka 

prehrávaného disku.
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•  [Subtitle Language] - Voľba jazyka titulkov 
disku.

[Video Setup]
•  [TV System] - Ak sa obraz nezobrazí 

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

•  [TV Display] - 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.

•  [Auto] - Detekcia a výber najlepšieho 
formátu zobrazenia podporovaného vašim 
TV.

•  [Component] - Voľba video výstupu, ktorý 
zodpovedá video prepojeniu medzi týmto 
zariadením a TV.
•  [RGB] - Scart (TV OUT) pripojenie.
•  [Interlaced] - Komponentné video (Y Pb 

Pr) pripojenie.
•  [Progressive] - Ak je k tomuto zariadeniu 

pripojený TV s progresívnym snímaním, 
zvoľte režim progresívneho snímania.

  Poznámka

•  Pre podrobnejšie informácie viď „Začíname“ > „Zapnutie 
progresívneho snímania“.

•  [Picture Setting] - Zvoľte preddefinovanú
sadu nastavení obrazu alebo upravte vlastné 
nastavenia.
•  [Standard] - Originálne nastavenia farieb.
•  [Bright] - Jasné farby.
•  [Soft] - Teplejšie nastavenie farieb.

[Audio Setup]
•  [Digital Output] - 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.

•  [Analogue Output] - Zvoľte analógové 
nastavenie na základe audio zariadenia, ktoré 
je pripojené cez analógový audio konektor 
(AUDIO L/R).
•  [Stereo] - Pre stereo výstup.
•  [LT/RT] - Pre výstup priestorového zvuku 

cez dva reproduktory.
•  [HDMI Audio] - Zvoľte HDMI audio 

nastavenie, keď pripojíte toto zariadenie a TV 
pomocou HDMI kábla.
•  [On] - Umožňuje audio výstup cez TV a 

systém reproduktorov. Ak audio formát disku 
nie je podporovaný, bude zmiešaný do 
dvojkanálového zvuku (linear-PCM).

•  [Off] - Deaktivovanie audio výstupu z HDMI 
zariadení pripojených k tomuto prehrávaču.

[HDMI Setup]

•  [Resolution] - Zvoľte video rozlíšenie, ktoré 
je kompatibilné s pripojeným TV.
•  [Auto] - Zistenie a výber najlepšieho video 

rozlíšenia.
•  [480i], [480p], [576i], [576p], [72p], 

[1080i], [1080p]- Zvoľte video rozlíšenie, 
ktoré je najlepšie podporované vašim TV..

•  [EasyLink] - Zapnutie/vypnutie EasyLink 
funkcie.

•  [One Touch Play] - Zapnutie alebo vypnutie 
funkcie prehrávania jedným dotykom.

Keď je EasLink aktivované, stlačte .
  Zapne sa toto zariadenie.
  TV (ak podporuje prehrávanie jedným 

dotykom) sa automaticky zapne a prepne na 
video kanál.



18

•  [One Touch Standby] - Zapnutie alebo 
vypnutie funkcie prepnutia do pohotovostného 
režimu jedným dotykom.

Keď je EasLink aktivované, stlačte a podržte  
najmenej na 3 sekundy.
  Všetky pripojené HDMI CEC zhodné 

zariadenia sa prepnú do pohotovostného 
režimu.

  Poznámka

•  Musíte zapnúť HDMI CEC prevádzku na TV/
zariadeniach pred použitím EasyLink ovládania. Pozrite 
si návody na obsluhu k týmto zariadeniam.

•  Philips nezaručuje 100% funkčnosť so všetkými HDMI 
CEC zhodnými zariadeniami.

[Preference Setup]
•  [Change Password] - Nastavenie alebo 

zmena hesla pre zamknuté programy a disky.

1. V políčku [Old Password] stláčaním 
Numerických tlačidiel zadajte naposledy 
nastavené heslo alebo počiatočné heslo 
„0000“.
2. V políčku [New Password] zadajte nové 
heslo.
3. V políčku [Confirm] zadajte opäť nové 
heslo.
4. Zvoľte [OK], potom stlačte OK.

•  [Auto Standby] - Zapnutie/vypnutie 
automatického pohotovostného režimu.
•  [On] - Prepnutie do pohotovostného režimu 

po 15 minútach nečinnosti (napríklad v 
režime pozastavenia alebo zastavenia) 
alebo 3 hodinách (v DVB režime).

•  [Off] - Deaktivovanie automatického 
prepnutia do pohotovostného režimu.

•  [Factory setting] - Resetovanie tohto 
zariadenia na počiatočné výrobné nastavenia.

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

•  [Version Information] - Zobrazenie verzie 
softvéru tohto zariadenia.

  Poznámka

•  Táto informácia je potrebná, keď chcete vyhľadať novší 
softvér, ktorý je dostupný na Philips webstránke, ktorý si 
môžete stiahnuť a inštalovať do tohto zariadenia.

DVD/USB nastavenia

  Poznámka

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

1  Stlačte .
 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 .

[Language Setup]
•  [Disc Menu] - Voľba jazyka pre menu 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 tituliek má rovnaký názov ako súbor 
filmu. Ak je napríklad film pomenovaný „Movie.avi“,
potom aj titulky musia mať názov „Movie.sub“ alebo 
„Movie.srt“.
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[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.

•  [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.

•  [PBC] - Zapnutie alebo vypnutie funkcie 
menu obsahu VCD/SVCD s PBC (riadenie 
prehrávania).
• [On] - Zobrazenie indexového menu po 

vložení disku pre prehrávanie.
• [Off] - Preskočenie menu a okamžité 

spustenie prehrávania od prvej skladby.

TV/rádio nastavenia

  Poznámka

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

1  Stlačte .
 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 .

[Channel]
•  [TV Channel] - Nastavenie obľúbených TV 

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

•  [Radio Channel] - 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.

[Channel Search]
•  [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.
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•  [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.

[Custom Setup]
•  [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.

[Preference Setup]
•  [Country] - Voľba vášho štátu miesta 

bydliska.
•  [Time Offset Adjustment] - Výber 

automatického alebo manuálneho GMT 
nastavenia posuvu času.

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

•  [Antenna Power] - 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 .
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  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.
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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.

USB
•  Kompatibilita: USB (2.0)
•  Podporovaná trieda: UMS (USB Mass 

Storage Class)

TV štandard
•  Počet riadkov:

•  625 (PAL/50Hz)
•  525 (NTSC/60Hz)

•  Prehrávanie: Multištandard (PAL/NTSC)

Video prevádzka
•  Video DAC: 12 bitov, 148 MHz
•  Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov
•  Komponentný video výstup: 0.7 Vpp ~ 75 

ohmov
•  HDMI výstup: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

10801,1080p
•  Scart: Eurokonektor

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 
•  Analógový stereo výstup
•  MPEG MP3: MPEG Audio L3 
•  Scart výstup
•  Digitálny výstup
  • Koaxiálny
•  HDMI výstup

Audio prevádzka
•  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
•  HDMI výstup  
•  Komponentný 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): 360 x 39 x 209 (mm)
•  Hmotnosť: 2.2 kg

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

•  Ak je zapnutý režim progresívneho snímania 
a obraz sa zobrazí nesprávne, odznačte 
progresívne snímanie pre vypnutie režimu 
(viď „Nastavenie systému“ > „Základné 
nastavenia“ > „Video nastavenie“).

Dodávané príslušenstvo
•  Diaľkový ovládač a batérie
•  AV káble
•  Návod na obsluhu
•  Príručka rýchleho štartu

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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Bez obrazu s HDMI pripojením.
•  Ak je toto zariadenie pripojené k 

nepovolenému zobrazovaciemu zariadeniu s 
HDMI káblom, audio/video signál nemusí byť 
na výstupe.

•  Skontrolujte, či nie je HDMI kábel poškodený.  
Vymeňte za nový HDMI kábel.

•  Ak sa to stane po zmene HDMI video 
rozlíšenia, musíte prepnúť na počiatočný 
režim: 

  1) Stlačením  otvorte priestor pre disk.
  2) Stlačte numerické tlačidlo „1“.

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.
•  Z dôvodu autorských práv video obsahu, 

obsah nie je možné prehrávať cez analógový 
výstup. Pre vychutnanie si videa použite 
HDMI pripojenie.

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 .
•  Zvoľte [System Setting] > [DVD/USB 

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

•  Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.
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