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DVD VIDEO PREHRÁVAČ DVP3350V/05

Ďakujeme za výber značky Philips.

Potrebujete rýchlu pomoc?
Prečítajte si návod na obsluhu pre rýchle rady, ktoré vám uľahčia 
používanie vášho produktu Philips.
Ak ste si prečítali všetky pokyny a stále potrebujete pomoc, môžete 
nás kontaktovať na www.philips.com

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku

Návod na obsluhu
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Bezpečnostné upozornenia

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
STENU). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE
VAMI OPRAVITEĽNÉ ČASTI. OPRAVY

PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ZAMESTNANCOM SERVISNÉHO STREDISKA.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku 
znamená výstrahu na prítomnosť 
neizolovaných častí „nebezpečné napätie“ 
vo vnútri pod krytom, čo môže znamenať v 
dostatočnej miere nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom pre ľudí.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku 
znamená výstrahu na prítomnosť dôležitých 
upozornení na ovládanie a obsluhu (údržbu) 
v tomto návode.

VAROVANIE: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru 
alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte 
výrobok dažďu alebo vlhkosti.

VÝSTRAHA: Neinštalujte toto zariadenie do 
uzavretých priestorov ako sú knižnica alebo
podobné miesta. Sloty a otvory v skrinke slúžia na 
ventiláciu a zaistenie bezproblémovej prevádzky 
zariadenia a na jeho ochranu pred prehriatím.
Otvory by nikdy nemali byť blokované umiestnením 
výrobku na posteľ, pohovku, koberec a iný podobný 
povrch. Tento výrobok by nemal byť umiestnený 
zabudovane, do knižnice alebo poličky, pokiaľ nie je 
zabezpečená správna ventilácia.

UPOZORNENIE:
Tento prehrávač digitálnych video diskov využíva 
laserový systém.
VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE, 
KEĎ OTVORÍTE ZARIADENIE.
Pre zaistenie správneho použitia tohoto výrobku, si 
prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu 
a uchovajte ho pre budúce použitie. Ak zariadenie 
vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizovaný servis.

Použitie ovládačov, nastavení alebo postupov iných 
ako sú uvedené v tomto návode, môže spôsobiť 
nebezpečné žiarenie.

Aby ste predišli priamemu zásahu laserového 
žiarenia, nepokúšajte sa otvoriť kryt zariadenia. 
Viditeľné laserové žiarenie po otvorení krytu. 
NEPOZERAJTE SA DO LÚČOV.
UPOZORNENIE: Zariadenie nevystavujte vode, 
kvapkaniu alebo striekaniu a žiadne predmety s 
tekutinami, ako sú vázy, by nemali byť umiestnené 
na zariadení.

Tento výrobok je vyrobený v súlade s 
požiadavkami o rádiovom rušení EEC 
smernice 89/336/EEC, 93/68/EEC a 
73/23/EEC.

Poznámky o autorských právach:
Je zakázané kopírovať, vysielať, zverejňovať, vysielať 
cez káblový systém, prehrávať na verejnosti, alebo 
zapožičiavať materiál s autorskými právami bez 
povolenia. Tento výrobok má funkciu ochrany proti 
kopírovaniu vyvinutú Macrovision. Signály ochrany proti 
kopírovaniu sú nahraté na niektorých diskoch. Tento 
výrobok zahŕňa technológiu ochrany proti kopírovaniu 
U.S. patentov a ostatných práv vlastníkov Macrovision 
Corporation a ostatných vlastníkov autorských 
práv. Použitie tejto technológie musí byť povolené 
Macrovision Corporation a je určené pre domáce 
použitie a iné použitie určené Macrovision Corporation. 
Kopírovanie výrobných postupov alebo ich deaktivácia 
je zakázaná.

„Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti 
kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, 
vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušenie 
autorských práv a brané ako trestný čin. Toto zariadenie 
by nemalo byť použité na takéto účely“.

SÉRIOVÉ ČÍSLO: Sériové číslo sa nachádza na 
zadnej strane zariadenia. Toto číslo je jediné pre toto 
zariadenie a nie je použiteľné pre iné zariadenia. 
Potrebné informácie by ste si tu mali poznačiť a 
ponechať si tento návod ako trvalý záznam vášho 
zakúpenia.
Číslo modelu.  ____________________________
Sériové číslo. _____________________________

SPOTREBITELIA BY SI MALI POZNAMENAŤ, ŽE 
NIE VŠETKY VYSOKO KVALITNÉ TELEVÍZNE 
PRIJÍMAČE SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S 
TÝMTO ZARIADENÍM A MÔŽU SPÔSOBIŤ 
SKRESLENIE OBRAZU. V PRÍPADE 625 CHÝB 
PROGRESÍVNEHO SNÍMANIA OBRAZU JE 
ODPORÚČANÉ, ABY UŽÍVATEĽ PREPOL 
PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK 
MÁTE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA KOMPATIBILITY 
VÁŠHO TV S TÝMTO MODELOM 625P DVD 
PREHRÁVAČA, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE 
ZÁKAZNÍCKE SERVISNÉ CENTRUM.
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Funkcie:
• Úplná rozmanitosť prehrávať DVD, DivX, VCD, audio 

CD alebo VHS kazety.
• Sledovanie DVD počas nahrávania TV programu na 

VCR.
• Diaľkové ovládanie DVD a VCR zariadenia.
• Nahrávanie z DVD na VHS (keď nie je DVD chránené 

proti kopírovaniu prostredníctvom Macrovision).
• Hi-Fi Stereo VCR.

VIDEO Plus+ a PlusCode sú registrované ochranné 
známky spoločnosti Gemstar Development 
Corporation.
VIDEO Plus+ systém je vyrobený pod licenciou 
spoločnosti Gemstar Development Corporation.

Bezpečnostné upozornenia

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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Pred použitím

Prehrávateľné disky

Okrem toho, toto zariadenie môže prehrávať 
DVD±R, DVD±RW, SVCD a CD-R alebo CD-RW ktoré 
obsahujú audio tituly, MP3 /Windows MediaTM Audio, 
a/alebo JPEG súbory.

Indikuje funkciu produktu, ktorá je schopná 
prehrávať DVD-RW disky nahraté s formátom 
video nahrávania.

Poznámky
- V závislosti na podmienkach nahrávacieho zariadenia 

alebo CD-R/RW (alebo DVD±R/±RW) diskov, niektoré 
CD-R/RW (alebo DVD±R/±RW) disky nemôžu byť 
prehrávané na tomto zariadení.

- Nelepte žiadne štítky na obe strany (potlačená strana 
alebo nahratá strana) disku.

- Nepožívajte neštandardné tvary CD (napr., srdce 
alebo osemhran). Môžu spôsobiť poškodenie.

Poznámky k DVD a video CD
Niektoré prehrávania DVD a video CD môžu byť 
úmyselne dané výrobcom softvéru. Aj keď toto 
zariadenie prehráva DVD a video CD podľa obsahu 
disku vytvoreného výrobcom softvéru, niektoré funkcie 
prehrávania zariadenia nemusia byť dostupné, alebo 
ďalšie funkcie môžu byť pridané.
Pozrite si taktiež inštrukcie použiteľné pri DVD a video 
CD. Niektoré DVD vytvorené pre obchodné účely 
nemusia byť prehrávané na tomto zariadení.

Regionálny kód DVD prehrávača a DVD
Tento DVD prehrávač je navrhnutý a vyrobený 
pre prehrávaný v regióne „2“ kódovanom DVD 
softvéri. Regionálny kód na štítkoch niektorých 
DVD diskov označuje ktorý typ prehrávača môže 
prehrávať tieto disky. Toto zariadenie môže prehrávať 
len DVD disky označené „2“ alebo „ALL“. Ak sa pokúsite 
prehrávať ostatné disky, na TV obrazovke sa zobrazí 
správa „Check Regional Code“. Niektoré DVD disky 
nemusia mať štítok s regionálnym kódom, napriek tomu 
že ich prehrávanie zakázané územnými obmedzeniami.

Výrazy týkajúce sa disku
Titul (len DVD)
Hlavný filmový obsah alebo sprievodný funkčný obsah
alebo pridaný funkčný obsah, alebo hudobný album. 
Každému titulu je pridelené číslo Každému titulu je 
pridelené číslo titulu s odkazom pre jednoduchšie 
vyhľadanie.

DVD
(8 cm / 12 cm disk)

Video CD (VCD)
(8 cm / 12 cm disk)

Audio CD
(8 cm / 12 cm disk)

2

Kapitola (len DVD)
Časti obrázkov alebo hudby, ktoré sú menšie ako tituly. 
Titul pozostáva z jednej alebo viacerých kapitol.
Každej kapitole je pridané číslo kapitoly, ktoré vám 
umožňuje vyhľadanie požadovanej kapitoly. V závislosti 
na disku, žiadne kapitoly nemôžu byť nahraté.

Stopa
Časti obrázkov alebo hudby na video CD alebo 
hudobnom CD. Každej kapitole je pridané číslo stopy, 
ktoré vám umožňuje vyhľadať požadovanú stopu.

Scéna
Na video CD s funkciami PBC (Playback control), 
pohybové obrázky a statické obrázky sú rozdelené do 
častí nazývaných „Scény“. Každá scéna je zobrazená 
na obrazovke menu a má pridelené číslo scény, ktoré 
vám umožňuje vyhľadať požadovanú scénu. Scéna 
pozostáva z jednej alebo viacerých stôp.

DivX
DivX je názov nového revolučného nového kodeku, 
ktorý je založený na novej MPEG-4 kompresii.

DivX, DivX Certified a pridružené logá
sú ochranné známky DivXNetworks, 
Inc a sú použité pod licenciou.

Typy video CD
Poznáme dva typy video CD:

Video CD vybavené s PBC (verzia 2.0)
Funkcie PBC (riadenie prehrávania) vám umožňujú 
ovládať systém cez menu, vyhľadávať funkcie, alebo 
ďalšie ovládania ako pri počítači. Okrem toho, statické 
obrázky vysokého rozlíšenia môžu byť prehrávané, ak 
sú zahrnuté na disku.

Video CD nevybavené PBC (verzia 1.1)
Ovládané tým istým spôsobom ako zvukové CD, tieto 
disky umožňujú prehrávať video obrázky ako aj zvuk, 
ale nie sú vybavené s PBC.

Rozsah ovládania diaľkového 
ovládača
Nasmerujte diaľkový ovládač na senzor diaľkového 
ovládania a stlačte tlačidlá.
• Vzdialenosť: Asi 7 m odpredu senzora diaľkového 

ovládača
• Uhol: Asi 30° v každom smere odpredu senzora 

diaľkového ovládača
Vloženie batérií do diaľkového 
ovládača
Zložte kryt batérií na zadnej strane 
diaľkového ovládača a vložte dve 
(veľkosť AA) batérie so správnym 
usporiadaním pólov  a .

Upozornenie
Nemiešajte staré a nové batérie. Nikdy nekombinujte 
odlišné typy batérií (štandardné, alkalické, atď.).
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Pred použitím

Predbežné opatrenia
Manipulácia so zariadením
Preprava zariadenia
Originálny prepravný kartón a baliace materiály sú 
vhodné. Pre zabezpečenia maximálnej ochrany, zabaľte 
zariadenie presne podľa originálneho balenia z výroby.

Nastavenie zariadenia
Počas prehrávania v blízkosti TV alebo rádia, môže byť 
obraz alebo zvuk skreslený. V tomto prípade umiestnite 
zariadenie ďalej od TV alebo rádia, alebo po vybratí 
disku vypnite zariadenie.

Údržba povrchu zariadenia
V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé kvapaliny, 
ako insekticídne spreje. Nenechávajte gumené alebo 
plastické predmety v kontakte so zariadením na dlhší 
čas. Môžu zanechať na povrchu škvrny.

Čistenie zariadenia
Čistenie skrinky
Používajte jemnú, suchú tkaninu. Ak je povrch extrémne 
znečistený, použite jemnú tkaninu ľahko navlhčenú 
v slabom saponátovom roztoku. Nepoužívajte silné 
rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén, alebo riedidlo, 
môže to spôsobiť poškodenie povrchu zariadenia.

Zabezpečenie čistého obrazu
DVD prehrávač kvalitné, presné zariadenie. Ak je 
optika zariadenia a nahratá časť disku znečistená alebo 
opotrebovaná, kvalita obrazu bude slabá.
Bežná prehliadka a technická údržba je odporúčaná 
po každých 1,000 hodinách používania. (Závisí to na 
prevádzkovom prostredí.) Pre podrobné informácie, 
navštívte prosím najbližšieho predajcu.

Poznámky o diskoch
Manipulácia s diskami
Nedotýkajte sa prehrávateľnej strany disku.
Držte disk za okraje tak, aby sa odtlačky prstov 
nedostali na disk.
Nelepte na disk papier alebo pásku.

Ukladanie diskov
Po prehrávaní, uložte disk do jeho obalu. Nevystavujte 
disk priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom 
tepelného žiarenia, alebo ich nevystavujte priamemu 
slnečnému žiareniu v zaparkovanom aute, kde sa môže 
výrazne zvýšiť teplota.

Čistenie diskov
Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť slabú 
kvalitu obrazu a skreslenie zvuku. Pred prehrávaním 
vyčistite disk pomocou čistej tkaniny. Disk utierajte od 
stredu k jeho okrajom.

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén,
riedidlo, priemyselne používané čističe, alebo 
antistatické spreje určené pre staršie vinylové platne.

Symboly
Zobrazený symbol 
„ “ sa môže zobraziť na TV obrazovke počas 
prevádzky. Táto ikona znamená, že funkcia objasnená 
v tomto návode nie je dovolená na DVD+VCR alebo nie 
je dostupná na určitom DVD video disku.

Symboly disku pre pokyny
Časť ktorej titul má jeden z nasledujúcich symbolov je 
použiteľná len pre disk označený symbolom.

DivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD DVD

Video CD s funkciou PBC (riadenie 
prehrávania).

Video CD bez funkcie PBC (riadenie 
prehrávania).

Audio CD.

MP3 disk.

JPEG disk.

DivX disk.

Výber zdroja prezerania
Musíte zvoliť jeden z vašich výstupných zdrojov (DVD 
alebo VCR) pre prezeranie na TV obrazovke.
• Ak chcete sledovať DVD výstupný zdroj:
 Stlačte DVD na diaľkovom ovládači alebo SOURCE 

na prednom paneli a výstupný zdroj DVD je prezeraný 
na TV.

• Ak chcete sledovať VCR výstupný zdroj:
 Stlačte VCR na diaľkovom ovládači alebo SOURCE 

na prednom paneli a výstupný zdroj VCR je prezeraný 
na TV obrazovke.

Poznámky
• Ak vložíte disk keď je DVD+VCR v režime VCR, 

DVD+VCR automaticky prepne do režimu DVD.
• Ak vložíte kazetu bez ochrannej plochy keď je 

DVD+VCR v režime DVD, DVD+VCR automaticky 
prepne do režimu VCR.
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Predný panel a displej

DVD VCR
REC

TV

P

Displej
Zobrazuje aktuálny režim zariadenia.

Senzor diaľkového ovládača
Tu nasmerujte diaľkový ovládač.

Priestor pre kazetu

PAUSE ()
Dočasné prerušenie

prehrávania/
krokovanie

prehrávania.

Nosič disku
Tu vložte disk.

Audio IN
(L/R) konektory

Video IN konektor

EJECT ()
Vysunutie kazety.

SOURCE
Volič DVD/VCR.

Nahrávanie VCR

CHANNEL 
Volič kanálov

DVD OPEN/CLOSE ()
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.

STOP () Zastavenie prehrávania.

Rýchle preskočenie/snímanie/presun pásky dopredu
Prejdete na nasledujúcu kapitolu/skladbu. Stlačením
a podržaním na viac ako dve sekundy spustíte rýchle
vyhľadávanie dopredu. Prevíjanie pásky dopredu.

PLAY () Začatie prehrávania.

Preskočenie dozadu/snímanie/presun pásky dozadu
Prejdete na začiatok aktuálnej kapitoly/skladby, alebo
na predchádzajúcu kapitolu/skladbu. Stlačením a
podržaním na viac ako dve sekundy spustíte rýchle
vyhľadávanie dozadu. Prevíjanie pásky dozadu.

Kopírovanie DVD na VCR.
POWER
Zapnutie a vypnutie zariadenia.

Indikuje celkový čas prehrávania, zostávajúci čas, alebo aktuálny režim

DVD+VCR je v časovom nahrávaní alebo je
naprogramované časované nahrávanie.

Kazeta je v VCR mechanike.

Je zvolená VCR mechanika.

Je aktívne nahrávanie VCR.
Kopírovanie DVD na VCR 
prebieha.

Indikuje režim TV.

Indikuje režim opakovaného prehrávania.

Indikuje, keď je aktívny režim progresívneho
snímania.

Disk je vložený v DVD mechanike.
(Svieti, keď je disk vložený v nosiči disku a

bliká, keď disk nie je vložený.)

Je zvolený nosič DVD.
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Diaľkový ovládač

DVD/VCR PLAYER

DVD/VCR PLAYER

EJECT, OPEN/CLOSE
- Otvorenie a zatvorenie nosiča disku.
- Vysunutie kazety z VCR mechaniky.

SETUP
Aktivuje alebo deaktivuje menu 

nastavenia DVD a VCR.
DISC MENU

Aktivuje menu na DVD disku.
/// (doľava/doprava/hore/dole)

Voľba položky v menu.
PR/TRK(+/-)

Voľba kanálu programu VCR.
Úprava stopovania.

Slúži na ovládanie vertikálneho chvenia 
pri statickom obraze.

OK
Potvrdenie výberu menu.

DISPLAY
Aktivuje zobrazenie na obrazovke.

Prepína medzi časom, počítadlom kazety 
a zostávajúcim časom.

BACK (O)
Zobrazenie menu Video CD s PBC.

AUDIO
Voľba jazyka zvuku (DVD).

SUBTITLE
Voľba jazyka titulkov.

ANGLE
Voľba uhlu pohľadu kamery DVD, ak je 

dostupná.
ZOOM

Zväčšenie DVD/VCD video obrazu.
SHUFFLE/SKIP

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Preskočenie.

SEARCH
Zobrazenie MARKER SEARCH menu.

TITLE
Zobrazenie menu titulu disku ak je 

dostupné.
SPEED

Voľba rýchlosti nahrávania kazety.
VIDEO Plus+

Zobrazenie menu programu pre VIDEO
Plus+ programovanie.

0-9 numerické tlačidlá
Voľba očíslovaných možností v menu.

PROGRAM
Aktivácia alebo deaktivácia menu 

programu.
CLEAR

- Vynuluje časovač kazety na M 0:00:00
- Zruší číslo skladby v programovom 

menu alebo označenie v menu MARKER 
SEARCH.

POWER 
Zapína a vypína DVD+VCR.

INPUT
Slúži na voľbu zdroja VCR
(Tuner, AV1, AV2 alebo AV3).
Tlačidlo voľby DVD/VCR
Voľba výstupného zdroja (DVD alebo 
VCR) pre sledovanie na TV obrazovke.
TV/VCR
Na prezeranie kanálov zvolených VCR 
tunerom alebo TV tunerom.

PAUSE/STEP ()
Pozastavenie prehrávania alebo 
nahrávania. Opakovaným stlačením sa 
krokuje obraz počas pozastavenia.
PREV/NEXT (/)
Prechod k nasledujúcej kapitole alebo 
stope. Návrat na začiatok aktuálnej 
kapitoly alebo stopy alebo prechod na 
predchádzajúci kapitolu alebo stopu.
STOP ()
Zastavenie prehrávania.
REW/FWD (/)
DVD: Vyhľadávanie smerom dozadu 
alebo dopredu.
VCR: Prevíjanie pásky v režime STOP, 
pre rýchle vyhľadávanie obrazu dozadu a 
posúvanie pásky v režime STOP, rýchle 
vyhľadávanie obrazu smerom dopredu.
PLAY ()
Spustenie prehrávania.
MARKER
Označuje body počas prehrávania.
REPEAT
Opakované prehrávanie kapitoly, stopy, 
titulu, všetkého.
REPEAT A-B
- Opakované prehrávanie úsekov.
- Toto tlačidlo taktiež ovláda rýchlosť VCR   
nahrávania.
RECORD ()
Bežné nahrávanie alebo aktivácia 
okamžitého nahrávania pomocou 
opakovaného stláčania.

Poznámka
Tento diaľkový ovládač používa tie isté tlačidlá pre VCR 
a DVD funkcie (napr. PLAY).
Keď používate VCR, najskôr stlačte tlačidlo VCR.
Keď používate DVD, najskôr stlačte tlačidlo DVD.
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Zadný panel
VIDEO/AUDIO OUT (ľavý/pravý) (DVD/VCR OUT)
Pripojte k TV s video a audio vstupmi.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
Pripojte k TV s Y Pb Pr vstupmi.

AUDIO OUT (ľavý/pravý) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Pripojte k zosilňovaču, receiveru alebo stereo systému.

EURO AV2 DECODER
Pripojte k TV dekodéru alebo k ďalšiemu video rekordéru.

AERIAL
Pomocou tohoto 
konektora pripojte 
anténu.

RF OUT (DVD/VCR OUT)
Pripojte k TV pomocou tohoto konektora.

COAXIAL (Digitálny audio výstupný konektor) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Pripojte k digitálnemu (koaxiálnemu) audio zariadeniu.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT)
Pripojte k TV alebo ďalšiemu video rekordéru.

AC sieťová šnúra
Pripojte k elektrickej sieti.

Upozornenie
Nedotýkajte sa vnútorných častí konektorov na 
zadnom paneli. Elektrostatický výboj môže spôsobiť 
stále poškodenie zariadenia.
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Prepojenia
Tipy
• V závislosti na vašej TV a ďalších zariadeniach ktoré 

si prajete pripojiť, je mnoho spôsobov na pripojenie 
zariadenia.

• Pozrite si prosím návod na obsluhu vášho TV, Stereo 
Systému alebo ďalších zariadení pre vytvorenie čo 
najlepších pripojení.

• Pre čo najlepšiu reprodukciu zvuku, pripojte AUDIO 
OUT konektory zariadenia k audio vstupným 
konektorom vášho zosilňovača, receivera, stereo 
alebo audio/video zariadenia. Pozrite si kapitolu 
„Pripojenie k voliteľnému zariadeniu“.

Upozornenie
- Skontrolujte, či je toto zariadenie priamo pripojené k 

TV. Nastavte TV na správny vstupný video kanál.
- Nepripájajte AUDIO OUT konektor tohoto zariadenia 

k phono in konektoru (nahrávacie zariadenie) vášho 
audio systému.

Pripojenie k TV a dekodéru
• Vykonajte jedno z nasledovných pripojení, v závislosti 

na možnosti vášho zariadenia.

Základne pripojenie (AV)
1  Pripojte EURO AV1 AUDIO/VIDEO na zadnom 

paneli tohoto zariadenia k SCART vstupnému 
konektoru na TV pomocou SCART vodiča.

2  Niektoré TV vysielače vysielajú kódované 
televízne signály, ktoré môžete vidieť len pomocou 
zakúpených alebo prenajatých dekodérov. Môžete 
pripojiť taký dekodér k DVD+VCR.

Základné pripojenie (RF)
1  Pripojte RF anténny kábel od vašej interiérovej/

exteriérovej antény k AERIAL konektoru na zadnom 
paneli tohoto zariadenia.

2  Pripojte dodaný RF anténny kábel z RF OUT 
konektora na zadnom paneli tohoto zariadenia k 
anténnemu vstupu TV.

DVD výhradné výstupné pripojenie
• Komponentné Video (Color Stream®) pripojenie
1  Pripojte COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN 

VIDEO OUT konektory na DVD prehrávači k 
príslušným konektorom na TV pomocou Y Pb Pr 
kábla.

2  Pripojte ľavý a pravý AUDIO OUT konektor DVD 
prehrávača k audio ľavému/pravému vstupnému 
konektoru na TV pomocou audio káblov.

Pripojenie progresívneho snímania (ColorStream® 
Pro)
• Ak je váš televízor vysoko kvalitný alebo „digital 

ready“ televízor, môžete ťažiť z výstupu progresívneho 
snímania DVD prehrávača, pre čo najlepšie rozlíšenie 
obrazu.

• Ak váš TV neakceptuje formát progresívneho 
snímania, obraz sa zobrazí kódovaný ak sa vyskúšate 
progresívne snímanie na DVD prehrávači.

1  Pripojte COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN 
VIDEO OUT konektory na DVD prehrávači k 
príslušným vstupným konektorom na TV pomocou Y 
Pb Pr kábla.

2  Pripojte ľavý a pravý AUDIO OUT konektor DVD 
prehrávača k audio ľavému/pravému vstupnému 
konektoru na TV pomocou audio káblov.

Poznámky
- Nastavte Progressive na „On“ v nastavení menu pre 

progresívny signál.
- Progresívne snímanie nepracuje s analógovými video 

pripojeniami (žltý VIDEO OUT konektor).

AUDIO INPUT

L R

AERIAL COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO
INPUT SCART INPUT

Zadná strana tohoto zariadenia (DVD výhradné výstupné pripojenie)

Zadná strana
TV

Zadná strana tohoto zariadenia (Základné pripojenie)
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Prepojenia

Pripojenie k voliteľnému zariadeniu
Pripojenie k zosilňovaču vybavenému 
dvojkanálovým analógovým stereo alebo Dolby Pro 
Logic II/ Pro Logic

Pripojte ľavý a pravý DVD/VCR AUDIO OUT alebo 
AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) konektor na 
tomto zariadení k audio ľavému a pravému vstupnému
konektoru na zosilňovači, receiveri alebo stereo 
systéme, pomocou audio káblov.

Pripojenie k zosilňovaču vybavenému 
dvojkanálovým digitálnym stereo (PCM) alebo
k Audio/Video receiveru vybavenému 
multikanálovým dekodérom (Dolby Digital™ alebo 
MPEG 2)

1  Pripojte jeden z DIGITAL AUDIO OUT konektorov 
(COAXIAL) tohoto zariadenia k príslušnému 
vstupnému konektoru na vašom zosilňovači. Použite 
voliteľný digitálny (koaxiálny) audio kábel.

2  Musíte aktivovať digitálny výstup tohoto zariadenia. 
(Pozrite si „Audio“).

Digitálny multikanálový zvuk
Digitálne multikanálové pripojenie umožňuje najlepšiu 
kvalitu zvuku. Pre to potrebujete multi-kanálový Audio/
Video receiver, ktorý podporuje jeden alebo viac audio
formátov podporovaných vaším zariadením (MPEG 2 a
Dolby Digital). Pozrite si návod receivera a logá na 
prednom strane receivera.

Zadná strana tohoto zariadenia

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIA L

DIGITAL INPUT

OPTICAL

DVD/VCR OUT

Zosilňovač (Receiver)

2 kanálové analógové alebo Dolby Pro Logic II/Pro Logic prepojenie

Digitálne multikanálové prepojenie (DVD výhradné výstupné prip.)

DVD výhradný
výstup

Poznámky
- Ak audio formát digitálneho výstupu nezodpovedá 

vybaveniu vášho receivera, receiver bude produkovať 
silný, skreslený zvuk alebo nebude vydávať žiaden 
zvuk.

- Pre prezeranie audio formátu aktuálneho DVD na 
zobrazení na obrazovke, stlačte AUDIO.
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Pred obsluhou - časť VCR

Ladenie video kanálu na vašom TV
Video kanál (RF výstupný kanál) je kanál na ktorom váš 
TV prijíma obrazové a zvukové signály z DVD+VCR 
prostredníctvom RF kábla.

Ak používate SCART vedenie nemusíte naladiť váš TV, 
jednoducho zvoľte AV kanál. AV kanál je už predladený 
pre optimálne video prehrávanie na vašom TV.

Vykonajte nasledujúce kroky len ak sa na TV obrazovke 
objaví rušenie po tom ako ste zmenili oblasť používania 
alebo vo vašej oblasti začala vysielať nová stanica, 
alebo zmeníte pripojenie z RF na AV pripojenie, alebo 
naopak.

1  Zapnite DVD+VCR a TV.

2  Nastavte prázdnu pozíciu 36 na vašom TV.

3  Stlačením  na diaľkovom ovládači aktivujete 
pohotovostný režim (indikátor hodín stmavne).

4  Stlačte a podržte CHANNEL  alebo  na 
DVD+VCR na viac ako 4 sekundy.

  Na displeji DVD+VCR sa zobrazí RF 36.
  Nasledujúci obraz bude zobrazený na TV 

obrazovke.

RF   CHANNEL           36

  Ak je obraz bledý, prejdite na krok 5. Ak je obraz 
čistý, stlačte  na DVD+VCR pre ukončenie.

5  Stlačením CHANNEL  alebo  na DVD+VCR 
nastavte video kanál na voľnú pozíciu medzi 22 
a 68, ktorá nie je obsadená nejakou miestnou 
stanicou vo vašej oblasti.

Poznámka
RF kanál nebude zmenený pokiaľ nebude vykonaný 
krok 6.

6  Stlačením  uložte nový RF video kanál do 
pamäti DVD+VCR.

  Teraz nalaďte váš TV na nový DVD+VCR RF 
kanál.

Poznámka
Ak bol TV obraz v kroku 4 čistý, neprelaďte váš TV.

Použitie vášho DVD+VCR prvýkrát
Pri nasledujúcich krokoch predpokladáme, že máte váš 
DVD+VCR pripojený prvýkrát. Pre jednoduché ladenie 
TV staníc váš DVD+VCR používa Automatic Channel 
Memory System (ACMS). Tento systém automaticky 
naladí, uloží TV kanály a nastaví hodiny (dátum a čas)
na vašom DVD+VCR.

1  Uistite sa, či máte správne nainštalovaný váš 
DVD+VCR.

Stlačením  zapnite váš DVD+VCR.
Ak sa počiatočné okno menu nezobrazí na obrazovke, 
skontrolujte, či máte naladený váš TV na video kanál. 
Alebo ak je to správne, môže to znamenať, že váš 
DVD+VCR je už naladený.

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

2  Stlačením OK spustíte proces automatického 
ladenia.

01 C02 00 BBC1
02 C03 00 BBC2
03 C04 00 ITV

ES

i
Pr-12

ACMS

Číslo programu TV stanica
 PR01 BBC1
 PR02 BBC2
 PR03 ITV
 PR04 CH4
 PR05 CH5
 PR06 Satellite
TV stanice zobrazené hore sa môžu odlišovať podľa 
oblasti v ktorej žijete.

3  Stlačením SETUP odstránite menu z TV 
obrazovky.
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Pred obsluhou - časť VCR

Manuálne nastavenie času
Hodiny vo vašom DVD+VCR ovládajú nastavenie času
a dátumu pre váš DVD+VCR.
Hodiny sú nastavené automaticky počas ACMS 
(Automatic Channel Memory System), keď váš 
DVD+VCR detekuje kanál, ktorý vysiela teletextový 
signál. Ak je vysielaný signál slabý, čas nebude 
nastavený a bude potrebné manuálne nastavenie.

1  Stlačte SETUP.
  Stláčaním  alebo  zvoľte SET.
  Stlačte OK.
  Režim automatického nastavenia môže byť 

nastavený na „OFF“ stlačením OK, chcete nastaviť 
čas manuálne.

HH MM DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

ACSS : ON

i
1 2

SET OK

2  Pomocou  alebo  na diaľkovom ovládači 
nahraďte HODINY, MINÚTY, DEŇ, MESIAC a ROK. 
Všimnite si prosím, že váš DVD+VCR používa 24 
hodinový čas. napr. 1pm bude zobrazená ako 13:00.

  Deň v týždni bude automaticky zobrazený, keď 
zadáte rok.

HH MM DD MM YY
: . .00 1 01 07 MON

1 2

SET

   8

ACSS : OFF

iOK

3  Ak spravíte chybu, stlačte  alebo  a zadajte 
správne údaje.

4  Stlačte SETUP.

Nastavenie systému farieb
1  Stlačte SETUP.

2  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.

3  Stlačením  alebo  zvoľte SYS a stlačte OK.

4  Stlačením  alebo  zvoľte podľa používaného 
systému COLOUR.

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

AUTO
PAL
MESECAM

5  Stlačením  zvoľte RF AUDIO.
  Stláčaním  alebo  zvoľte podľa používaného 

systému RF AUDIO.

OSD
ON
OFF

OSDf

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

RF -  I/I
RF - B/G
RF - D/K

6  Stlačením SETUP odstráňte menu z TV obrazovky.
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Pred obsluhou - časť VCR

Ako používať hlavné menu
Tento VCR môže byť ľahko naprogramovaný pomocou
menu zobrazených na obrazovke.
Menu sú ovládateľné diaľkovým ovládačom.

1  Stlačením tlačidla  zapnite váš TV a video 
rekordér.

2  Stlačte tlačidlo SETUP.
  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.

REC
REC

OK i

SYSPSETR
Pr-12

ACMS

OSD
ON
OFF

OSDf

1 2

SET

NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

 REC - Nastavenie časového nahrávania.
 PR SET - Nastavenie manuálneho ladenia.
 ACMS - ACMS (Automatic Channel Memory  

        System).
 SET - Nastavenie dátumu a času.
 SYSTEM - Nastavenie systému farieb TV.
 RF AUDIO - Nastavenie kanálu audio výstupu
                 v závislosti na type vášho TV(„I/I“ pre
                 PAL I/I TV, „B/G“ pre PAL B/G TV,
                „D/K“ pre PAL D/K TV).
 Dr. - Odstránenie problémov vášho VCR.
 AUDIO - Voľba kanálu pre audio výstup.
 F.OSD ON/OFF - Zobrazenie prevádzkového
                         režimu vášho VCR.
 16:9/4:3 - Voľba pomeru strán vášho TV.
 DECODER -  Použitie zakúpeného TV dekodéra
                  (alebo satelitného prijímača) s VCR.
 OPR - Zlepšenie prehrávaného obrazu.
 NIC -  Aktivácia alebo deaktivácia NICAM digitálneho  

    zvuku.

Tip
Môžete zmeniť jazyk menu v nastavení menu DVD. 
(Pozrite si kapitolu Jazyk menu.)

3  Stláčaním  a  zvoľte požadované menu.
  Stlačte OK a pomocou  alebo  zvoľte položku.

4  Stlačte SETUP pre návrat na TV obraz.

Automatické ladenie TV staníc
Ak je vysielaný TV signál slabý, váš VCR nemusí 
zachytiť potrebné informácie a uložiť ich správne. Aby 
ste prekonali tento problém, obráťte sa prosím na časť 
MANUÁLNE LADENIE.

1  Stlačením  zapnite váš VCR.

2  Stlačte tlačidlo SETUP.
  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
  Stlačením  alebo  zvoľte ACMS.
  Stlačte OK.

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AU D

3  Stlačením OK, spustite proces automatického 
ladenia. Čas na VCR bude nastavený automaticky, 
keď je ukončené automatické ladenie. Ak nie je čas 
správny, viď časť „Manuálne nastavenie času“ na 
predchádzajúcej strane.

01 C02 00 BBC1
02 C03 00 BBC2
03 C04 00 ITV

ES

i
Pr-12

ACMS

4  Keď je ladenie kompletné, zobrazí sa TV STATION 
TABLE.

  Stlačením SETUP uložte vaše nastavenia.

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,BORRAR :
MOVER :

PSETR
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Pred obsluhou - časť VCR

Manuálne ladenie TV staníc
V určitých územiach krajiny môže byť vysielaný signál 
prislabý pre proces automatického ladenia vášho VCR 
alebo správne pridelenie TV staníc.
Musíte naladiť tieto slabšie vysielané stanice manuálne 
v poradí pre ich uloženie do VCR.

1  Stlačte SETUP.
  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
  Stláčaním  alebo  zvoľte PR SET.
  Stlačte OK.

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

2  Stlačte SETUP.
  Zobrazí sa tabuľka staníc.
  Stláčaním  alebo  zvoľte číslo programu, ktorý 

chcete naladiť (napríklad, PR 09).

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

3  Stlačte OK.
  Stlačením INPUT zvoľte C (štandardné stanice) 

alebo S (káblové stanice): C02 - C69, S01 - S41.
  Zadajte číslo kanálu stanice, ktorú chcete naladiť 

pomocou numerických tlačidiel alebo  alebo  
pre nájdenie požadovanej stanice.

PR CH STATION
09        - -            - - - -     

MFT

PSETR

C - -

i

4  Vyhľadávanie sa zastaví, keď bude stanica nájdená. 
Stlačením  zvoľte MFT.

  Ovládajte ladenie staníc pomocou  alebo .

PR CH STATION
09  00    C10

MFT

CHANNEL/CABLE : AV

iPSETR i

5  Stlačením  zvoľte STATION tak, aby ste mohli 
pomenovať vašu TV stanicu.

  Stlačte OK.

PR CH MFT STATION
C09 00C10

iOKPSETR

6  Pomocou  alebo  zvoľte písmená a čísla pre 
nový názov stanice.

  Pomocou  alebo  sa vráťte späť a dopredu medzi 
znaky.

  Stlačte OK.

PR. CANAL MFT EMISORA
C09 00C10 WDR 3

iOKPSETR

7  Stlačením SETUP, potvrďte umiestnenie stanice.
  Opäť stlačte SETUP.
  Vaša nová TV stanica je teraz naladená vo vašom 

VCR.
  Ak si prajete manuálne naladiť ďalšie stanice, 

opakujte kroky 1 - 7.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

09          C10           00        WDR 3

16

10

OK i,BORRAR :
MOVER :

PSETR
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Pred obsluhou - časť VCR

Zmena poradia TV staníc
Po ukončení ladenia TV staníc na vašom VCR, si 
možno prajete zmeniť poradie v ktorom sú stanice 
uložené, bez ich opätovného preladenia. Inštrukcie na 
tejto strane vám ukážu ako môžete stanice jednoducho 
premiestniť do vášho požadovaného poradia.

1  Stlačte SETUP.
  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
  Stláčaním  alebo  zvoľte PR SET. Stlačte OK.

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

2  Stlačte SETUP.
  Pomocou  alebo  vyberte číslo programu, ktorý 

chcete presunúť (napríklad, PR 03). Stlačte .

C04  00 PR-03
02

C02  00 PR-01
PR-02C03  00

04 C05  00  PR-04
05 C06  00 PR-05
06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07
08 C09  00 PR-08

01

OK i

03

PSETR

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

3  Pomocou  alebo  zvoľte číslo programu, ktorý 
chcete presunúť (napríklad, PR 05).

C04  00 PR-03

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-04

05
C06  00 PR-05

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

PSETR OK i

4  Stlačte OK.
  Zvolený program bude presunutý do nového 

programového čísla. Ak si prajete presunúť 
ostatné TV stanice, opakujte časti 1 - 4. Stlačte 
SETUP pre odstránenie menu z TV obrazovky.

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

Vymazanie TV staníc
Po naladení TV staníc do vášho VCR, môžete vymazať 
stanice. 
Inštrukcie na tejto strane vám ukážu, ako môžete 
jednoducho vymazať niektoré nechcené TV stanice.

1  Stlačte SETUP.
  Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
  Pomocou  alebo  zvoľte PR SET.
  Stlačte OK.

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

2  Stlačte SETUP.
  Stlačením  alebo  zvoľte číslo programu, ktoré 

chcete vymazať. (napríklad, PR 03)

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

3  Stlačte .
  Po krátkej chvíli, bude vybratá stanica vymazaná.

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,DELETE :

    MOVE : 
PSETR

4  Stlačením SETUP odstránite menu z TV obrazovky.
  Ak si prajete vymazať ďalšie TV stanice, opakujte 

kroky 1 - 3.

Ako zvoliť uložené TV stanice:
Uložené TV stanice môžu byť vybraté ktorýmkoľvek 
z dvoch spôsobov. Pomocou  alebo  zvoľte rôzne 
stanice, ktoré sú naladené vo vašom DVD+VCR.
Môžete taktiež priamo zvoliť stanice pomocou 
numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
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Pred obsluhou - časť DVD

Všeobecný popis
Tento návod ponúka základné inštrukcie pre obsluhu 
DVD+VCR. Niektoré DVD požadujú špecifické
ovládania alebo umožňujú len obmedzené ovládania 
počas prehrávania. Keď k tomu dôjde, na TV obrazovke 
sa zobrazí symbol , indikujúci, že obsluha nie je 
dovolená DVD+VCR alebo nie je dostupná na disku.
Zobrazenie na obrazovke
Všeobecný režim prehrávania môže byť zobrazený na TV 
obrazovke. Niektoré možnosti môžu byť zmenené v menu.

Obsluha zobrazenia na obrazovke
1  Stlačte DISPLAY počas prehrávania.
2  Pomocou / zvoľte položku.
  Zvolená možnosť bude zvýraznená.
3  Pomocou / zmeňte nastavenie položky.
  Pre nastavenie čísel (napr., číslo titulu) môžete 

použiť numerické tlačidlá. Pre niektoré funkcie, 
stlačte OK pre vykonanie nastavenia.

Dočasné ikony
Opakované prehrávanie titulu

Opakované prehrávanie kapitoly
Opakované prehrávanie skladby (nie-
PBC video CD a len audio CD)
Opakované prehrávanie disku (nie-PBC
video CD a len audio CD)

Opakované prehrávanie úsekov A-B

Opakované prehrávanie vypnuté

Pokračovanie prehrávania od tohoto bodu

Postup nedovolený alebo nedostupný

Poznámky
• Niektoré disky nemusia poskytovať všetky funkcie 

zobrazené na obrazovke tak ako sú uvedené dole.
• Ak počas 10-tich sekúnd nie je stlačené žiadne 

tlačidlo, zobrazenie na obrazovke zmizne.

Off

A - B

All

Track

Chapter

Title

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

Normal

ABC

DVD

1 /4

0:20:09

STEREO

Normal

VCD2.0 VCD1.1

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFF

Normal

ABC

DivX

Možnosti

Číslo titulu

Číslo kapitoly

Časové 
vyhľadávanie
Jazyk zvuku a 
digitálny audio 
výstupný režim

Jazyk titulkov

Uhol

Zvuk

Zobrazuje číslo aktuálnej kapitoly a celkový počet kapitol a 
preskakuje na požadované číslo kapitoly.

Funkcia (Pomocou / zvoľte požadovanú možnosť) Spôsob výberu
Zobrazuje číslo aktuálneho titulu a celkový počet titulov a 
preskakuje na požadované číslo titulu.

Zobrazuje uplynutý čas prehrávania a priame vyhľadanie bodu v 
uplynutom čase.

Zobrazuje aktuálny jazyk zvukovej stopy, spôsob kódovania, 
číslo kanálu a zmeny nastavenia.

Zobrazuje aktuálny jazyk titulkov a zmeny nastavenia.

Zobrazuje aktuálne číslo uhlu a celkový počet uhlov a zmeny 
počtu uhlov.

Zobrazuje aktuálny zvukový režim a zmeny nastavenia.

/, alebo numerické 
tlačidlá, OK

/, alebo numerické 
tlačidlá, OK

Numerické tlačidlá, OK

/, alebo AUDIO

/, SUBTITLE

/, ANGLE

/

Položky

Číslo skladby

Časové 
vyhľadávanie

Audio kanál

Zvuk

Spôsob výberu
/, alebo numerické 

tlačidlá, OK

Numerické tlačidlá, OK

/, alebo AUDIO

/

Spôsob výberu
/, alebo numerické 

tlačidlá, OK
Numerické tlačidlá, OK

/, alebo AUDIO

/, SUBTITLE

/

Funkcia (Pomocou / zvoľte požadovanú možnosť)

Funkcia (Pomocou / zvoľte požadovanú možnosť)Položky
Číslo skladby

Časové vyhľadávanie

Jazyk zvuku a digitálny 
audio výstupný režim

Jazyk titulkov

Zvuk

Zobrazuje číslo aktuálnej skladby, celkový počet skladieb a 
režim PBC a preskakuje na číslo skladby.
Zobrazuje uplynutý čas prehrávania a priame vyhľadanie bodu v 
uplynutom čase.

Zobrazuje audio kanál a zmeny audio kanálu.

Zobrazuje aktuálny režim zvuku a akékoľvek zmeny nastavenia.

Zobrazuje číslo aktuálnej skladby a celkový počet skladieb a 
preskakuje na požadované číslo skladby.
Zobrazuje uplynutý čas prehrávania a priame vyhľadanie bodu v 
uplynutom čase.
Zobrazuje aktuálny jazyk zvukovej stopy, spôsob kódovania, 
číslo kanálu a zmeny nastavenia.

Zobrazuje aktuálny jazyk titulkov a zmeny nastavenia.

Zobrazuje aktuálny zvukový režim a akékoľvek zmeny 
nastavenia.
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Pred obsluhou - časť DVD

Počiatočné nastavenia
Môžete nastaviť vaše vlastné Osobné požiadavky na 
prehrávači.
Zobrazenie a opustenie Menu:
Stlačením SETUP zobrazíte menu. Opätovným 
stlačením SETUP sa vrátite na počiatočné okno.
Prechod na nasledujúcu úroveň:
Stlačte  na diaľkovom ovládači.
Návrat na predchádzajúcu úroveň:
Stlačte  na diaľkovom ovládači.

Všeobecná obsluha

1  Stlačte SETUP.
  Zobrazí sa menu nastavení.

2  Pomocou / zvoľte požadovanú možnosť, potom 
stlačením  prejdite na druhú úroveň.

  Obrazovka zobrazí aktuálne nastavenie 
pre požadovanú možnosť, ako aj náhradné 
nastavenie(a).

3  Pomocou / zvoľte druhú požadovanú možnosť, 
potom stlačením  prejdite na tretiu úroveň.

4  Pomocou / zvoľte požadované nastavenie, 
potom stlačte OK pre potvrdenie vašej voľby.

  Niektoré položky vyžadujú ďalšie kroky.

5  Stlačením SETUP alebo PLAY  zatvorte menu.

LANGUAGE (jazyk)

�

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle

Disc Menu

Mo ve Select

LANG UAG E

Menu Language
Voľba jazyka pre nastavenie menu a zobrazenia na 
obrazovke.

Disc Audio/Subtitle/Menu DVD

Voľba jazyka pre vami uprednostnenú zvukovú skladbu 
(audio disk), titulky a menu disku.
Original: Pôvodné nastavenie jazyka pre disk je 
zvolené.
Other: Pre výber ďalšieho jazyka, stlačením 
numerických tlačidiel zadajte príslušné 4-ciferné 
číslo podľa zoznamu jazykových kódov. Ak ste zadali 
nesprávny kód jazyka, stlačte CLEAR.

Pozrite si prosím nasledujúce riadky, keď DivX titulky sa 
nezobrazia správne.

Nájdite vhodný jazyk pre DivX titulky v tabuľke.

Jazyk titulkov na disku Dostupné DivX titulky
Hungarian Czech, Hungarian, Polish,
Czech Romanian, Croatian, Slovak,
Polish Slovene, Serbian
Other 8482 Western European & Turkish

DISPLAY (zobrazenie)

DISPLAY  

TV Aspect

Widescreen

16 : 9 

Display Mode

OffProgressive Scan

Move Select

TV Output Select RGB

TV Aspect  DVD

4:3: Zvoľte, keď je pripojený štandardný 4:3 TV.
16:9: Zvoľte, keď je pripojený 16:9 širokouhlý TV.

Display Mode  DVD

Nastavenie režimu zobrazenia je dostupné, keď je režim 
pomeru strán nastavený na „4:3“.
Letterbox: Zobrazenie obrazu s pruhmi v hornej a 
dolnej časti obrazovky.
Panscan: Automatické zobrazenie obrazu s plnou 
výškou ale so zrezanými okrajmi.

Progressive Scan
Progresívne snímanie obrazu poskytuje najvyššiu 
kvalitu obrazu s menším blikaním. Ak používate 
komponentné video konektory pre pripojenie k TV 
alebo monitoru, ktorý je kompatibilný so signálom 
progresívneho snímania, nastavte Progressive Scan 
na On.
Aktivácia progresívneho snímania:
Pripojte komponentný výstup tohoto zariadenia k vstupu 
vášho monitora/televízora, nastavte váš televízor alebo 
monitor na komponentný vstup.

1  Zvoľte „Progressive Scan“ v menu „DISPLAY“, 
potom stlačte .

2  Pomocou tlačidiel / zvoľte „On“.

3  Stlačením OK nastavte režim progresívneho 
snímania.

Upozornenie
Keď je nastavenie výstupu progresívneho snímania 
je zadané, obraz bude viditeľný na TV alebo monitore 
kompatibilnom s progresívnym snímaním. Ak nastavíte 
Progressive Scan na On počas chyby, musíte resetovať
zariadenie.
1 Vyberte disk zo zariadenia a zatvorte nosič disku. Na 

displeji sa zobrazí „dISC“.
2 Stlačte a podržte STOP  na päť sekúnd. Video 

výstup bude prestavený na štandardné nastavenie a 
obraz sa opäť objaví na TV obrazovke.
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TV Output Select
Nastavenie možností výberu výstupu TV tohoto 
zariadenia závisí na type TV pripojenia.
YPbPr: Keď je váš TV pripojený s COMPONENT/ 
PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT konektormi na 
tomto zariadení.
RGB: Keď je váš TV pripojený s SCART (RGB signál) 
konektorom.

AUDIO (zvuk)
Každý DVD disk má rozmanité možnosti audio výstupu. 
Nastavte AUDIO tohoto DVD+VCR podľa typu audio 
systému ktorý používate.

Dolby Digital

PCM

48kHz

On

Bitstream

MPEG

Sample Freq.

DRC

Move Select

AUDIO

Vocal On

Dolby Digital/MPEG  DVD   DivX
Bitstream: Zvoľte „Bitstream“ ak ste pripojili DIGITAL 
AUDIO OUT konektor DVD+VCR zariadenia k 
zosilňovaču alebo inému zariadeniu s Dolby Digital 
dekodérom alebo MPEG dekodérom.
PCM (pre Dolby Digital / MPEG): Zvoľte keď pripojíte 
k 2 kanálovému digitálnemu stereo zosilňovaču. DVD 
disky kódované v Dolby Digital alebo MPEG budú 
automaticky zmiešavané do dvojkanálového PCM 
audio.

Sample Freq. (Frekvencia)  DVD  
Pre zmenu nastavenia vzorkovacej frekvencie, najskôr 
zvoľte požadovaný Digitálny audio výstup tak ako je 
zobrazené vyššie. Ak váš receiver alebo zosilňovač nie 
je schopný spracovávať 96KHz signály, zvoľte 48KHz. 
Keď je vykonaná táto voľba, toto zariadenie automaticky 
zmení všetky 96KHz signály na 48KHz tak, že systém 
ich môže dekódovať.
Ak je váš receiver alebo zosilňovač schopný 
spracovávať 96KHz signály, zvoľte 96KHz. Keď je 
vykonaná táto voľba, toto zariadenie prepustí každý typ 
signálu cez bez akéhokoľvek spracovania.

Dynamic Range Control (DRC)  DVD   DivX
S DVD formátom, môžete počúvať zvukovú stopu 
programu v najprecíznejšom a najrealistickejšom 
možnom prevedení, vďaka digitálnej audio technológii. 
Avšak, môžete si želať zhustiť dynamický rozsah audio 
výstupu (rozdiel medzi najhlasnejšími a najtichšími 
zvukmi). Potom, môžete sledovať film pri nízkej
hlasitosti bez straty čistoty zvuku. Pre tento efekt 
nastavte DRC na On.

Vocal  DVD

Nastavte Vocal na On len keď je prehrávané 
multikanálové karaoke DVD. Karaoke kanály na disku 
budú zmiešané do bežného stereo zvuku.

Pred obsluhou - časť DVD
OTHERS (iné)
Nastavenia PBC, Auto Play a DivX(R) VOD môžu byť
zmenené.

PBC

Off

Move

Auto Play

OTHERS

On

Select

SelectDivX(R) VOD

PBC  VCD 2.0

Nastavte Ovládanie prehrávania (PBC) na On alebo Off. 
On: Video CD s PBC sú prehrávané podľa PBC.
Off: Video CD s PBC sú prehrávané tak isto ako Audio 
CD.

Auto Play  DVD

Môžete nastaviť DVD prehrávač tak, aby bolo 
automatické spustené prehrávanie DVD disku vždy keď 
je vložený DVD. Ak je režim automatického prehrávania 
nastavený na On, tento DVD prehrávač bude 
vyhľadávať titul, ktorého čas prehrávania je najdlhší a 
potom automaticky začne prehrávať titul.
On: Funkcia Auto Play je aktivovaná.
Off: Funkcia Auto Play nie je aktivovaná.

Poznámka
Funkcia Auto Play nemusí byť funkčná pri niektorých 
DVD.

DivX(R) VOD registračný kód
Philips vám poskytuje DivX® VOD (Video On Demand) 
registračný kód, ktorý vám umožňuje požičiavať a 
nakupovať video pomocou služby DivX® VOD. Pre viac 
informácií, navštívte www.divx.com/vod.

1  Zvoľte „DivX(R) VOD“ v menu „OTHERS“ potom 
stlačte .

2  Stlačte OK a zobrazí sa registračný kód.

3  Použite registračný kód na požičanie alebo 
zakúpenie si videa zo služby DivX®VOD na www.
divx.com/vod. Riaďte sa podľa inštrukcií a stiahnite 
si video na CD-R pre prehrávanie na tomto DVD 
prehrávači.

Poznámka
Všetky stiahnuté videá z DivX® VOD môžu byť 
prehrávané len na tomto DVD prehrávači.
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Pred obsluhou - časť DVD
LOCK (rodičovský zámok)

LOCK

Rating

New

GB

Unlock

Password

Area Code

Move Select

Rating  DVD

Filmy na DVD môžu obsahovať scény nevhodné 
pre deti. Preto, disky môžu obsahovať informáciu 
rodičovského zámku, ktorá zahŕňa kompletný disk 
alebo isté scény na disku. Tieto scény sú odstupňované 
od úrovne 1 až 8 a inak, viaceré vhodné scény sú 
použiteľné pre výber na niektorých diskoch. Úrovne sú 
závislé od krajiny používania. Funkcia rodičovského 
zámku vám umožňuje zabrániť prehrávaniu diskov 
vašimi deťmi alebo mať isté disky prehrávané s 
náhradnými scénami.

1  Zvoľte „Rating“ v „LOCK“ menu, potom stlačte 
.

2  Pre aktiváciu funkcií Rating (úroveň), Password 
(heslo) a Country Code (kód krajiny), musíte vložiť 
vami vytvorený 4-ciferný bezpečnostný kód. Ak ešte 
nemáte zadaný bezpečnostný kód, ste vyzvaný tak 
urobiť.

  Zadajte 4-ciferný kód a stlačte OK. Zadajte ho opäť 
a stlačte OK na potvrdenie. Ak ste sa pred stlačením 
OK pomýlili, stlačte CLEAR a zadajte 4-ciferný 
bezpečnostný kód opäť.

3  Pomocou tlačidiel / zvoľte úroveň od 1 do 8.
  Úroveň 1-8: Úroveň jeden (1) má najväčšie 

obmedzenia a úroveň osem (8) je najmenej 
obmedzujúca.

  Unlock: Ak zvolíte Unlock, rodičovský zámok nie je 
aktívny. Disk bude prehrávaný celý.

Poznámka:
Ak ste nastavili úroveň pre DVD+VCR, všetky scény 
na disku s tou istou úrovňou alebo nižšou budú 
prehrávané. Scény s vyššou úrovňou nebudú prehraté, 
iba ak je na disku dostupná náhradná scéna. Náhrada 
musí mať tú istú úroveň alebo o jednu nižšiu. Ak nie 
je nájdená vhodná náhrada, prehrávanie sa zastaví. 
Musíte zadať 4-ciferné heslo alebo zmeniť úroveň v 
poradí prehrávania disku.

4  Stlačte OK pre potvrdenie vašej voľby úrovne, 
potom stlačte SETUP na zatvorenie menu.

Password (bezpečnostný kód)
Môžete zadať alebo zmeniť heslo.

1  Zvoľte „Password“ v „LOCK“ menu, potom stlačte .

2  Sledujte krok 2 „Rating“ vľavo. „Change“ (zmena) 
alebo „New“ (nové) je zvýraznené.

3  Zadajte nový 4-ciferný kód, potom stlačte OK. 
Zadajte ho opäť pre potvrdenie.

4  Stlačte SETUP pre uzavretie menu.

Ak ste zabudli váš bezpečnostný kód
Ak ste zabudli váš bezpečnostný kód, môžete ho 
vymazať pomocou nasledujúcich krokov:
1  Stlačte SETUP pre zobrazenie menu nastavenia.

2  Vložte 6-ciferné číslo „210499“ a bezpečnostný kód 
je vymazaný.

3  Zadajte nový kód, ako je popísané hore.

Area Code  DVD

Zadajte kód krajiny/oblasti, kde používate DVD video 
disky, s odkazom na zoznam (Pozrite si „Zoznam kódov 
krajiny/oblasti“).

1  Zvoľte „Area Code“ v „LOCK“ menu, potom 
stlačte .

2  Sledujte krok 2 „Rating“ vľavo.

3  Pomocou tlačidiel / zvoľte prvý znak.

4  Pomocou tlačidla  presuňte kurzor a pomocou 
tlačidiel / vyberte druhý znak.

5  Stlačte OK pre potvrdenie výberu vášho kódu 
krajiny.
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Obsluha kazety

Prehrávanie kazety
Keď je váš VCR zapojený do siete, budete môcť len 
vložiť a vybrať video kazety. Váš VCR môže taktiež 
prehrávať nahrávky z NTSC kaziet (na PAL TV).

Získanie najlepšieho obrazu
Keď je vložená kazeta prehrávanie spustené, funkcia 
automatického doladenia pracuje pre automatické 
získanie najlepšieho možného obrazu. Ak je kvalita 
nahrávky slabá, opakovaným stlačením  alebo  na 
diaľkovom ovládači nastavíte manuálne doladenie, 
pokiaľ všetky skreslenia nezmiznú.
Stlačením čísla 0 na diaľkovom opäť zapnete 
automatické doladenie.

1  Skontrolujte, či máte správne pripojený váš VCR 
tak, ako bolo popísané skôr. Zapnite váš TV.

  Stlačením  zapnite váš DVD+VCR.
  Vložte video kazetu do vášho DVD+VCR.
  Videokazeta by mala byť vložená oknom smerom 

hore a šípkou smerom od vás.

2  Stlačením PLAY  spustite prehrávanie vašej 
kazety. Ak vložíte video kazetu, ktorá mala 
odstránenú ochrannú plochu, prehrávanie kazety sa 
spustí automaticky.

AUTOMATICKÉ DOLADENIE
Váš DVD+VCR automaticky nastaví doladenie pre 
získanie najlepšej kvality obrazu.

3  Stlačením PAUSE/STEP  zastavíte obraz.
  Opakovaným stlačením PAUSE/STEP  posuniete 

pásku krok po kroku.
  Ak stlačíte FWD , obraz sa spomalí asi o 1/19 

času normálneho prehrávania.
  Kazety môžu byť pozastavené na 5 minút. Po 

5 minútach váš DVD+VCR zastaví kazetu, aby 
predišiel poškodeniu kazety alebo DVD+VCR .

  Kvalita statického obrazu môže byť trocha 
vylepšená pomocou  alebo .

4  Stlačením PLAY  pokračujete v prehrávaní vašej 
kazety.

Dvojnásobná rýchlosť prehrávania
Stlačte „PLAY “ počas štandardného prehrávania.
Páska bude prehrávaná dvojnásobnou rýchlosťou a 
bez zvuku. Stlačte „PLAY “ pre návrat k prehrávaniu 
štandardnou rýchlosťou.

Vyhľadanie obrazu:
Počas prehrávania stlačte buď REW  alebo  
FWD, čo vám umožní rýchlo previnúť pásku (7 krát 
rýchlejšie ako bežné prehrávanie) s videním kde ste na 
kazete.

Logické vyhľadanie:
Počas rýchleho prevíjania dopredu alebo prevíjania 
kazety dozadu, stlačte a podržte REW  alebo  
FWD obraz bude prehrávaný 7 násobkom štandardného
prehrávania.

5  Spomalené prehrávanie, kolísanie:
  Počas prehrávania alebo pri statickom obraze 

stlačte  alebo . Môžete dosiahnuť nasledujúce 
rýchlosti prehrávania. (REV, PB 5-, PB 1-, Still, 
SLW, PLAY, 2PLY, CUE). Pre vypnutie spomaleného 
prehrávania a kolísania, stlačte požadovanú funkciu.

  Počas spomaleného prehrávania a kolísania, sa na 
obraze môžu zobraziť šumivé čiary podľa režimu 
kazety. Ak sú skreslenia viditeľné na obraze, môžete 
ich obmedziť pomocou  alebo .

6  Stlačením STOP  ukončite prehrávanie.
  Stlačte .
  Ak dosiahnutý koniec kazety, váš DVD+VCR 

automaticky zastaví prehrávanie, previnie, zastaví, 
vysunie kazetu.

SKIP:
Táto funkcia vám umožňuje počas prehrávania kazety 
preskočiť reklamné prestávky na niekoľko sekúnd, 
potom pokračovať v štandardnom prehrávaní.
Počas prehrávania kazety, stlačte SKIP na diaľkovom 
ovládači na preskočenie reklamy (alebo iného 
materiálu).

Opakovane stláčajte SKIP na preskočenie:
1 stlačenie    30 sekúnd
2 stlačenia    60 sekúnd
3 stlačenia    90 sekúnd
4 stlačenia    120 sekúnd
5 stlačení    150 sekúnd
6 stlačení    180 sekúnd

OPR (Optimum Picture Response)
Táto funkcia automaticky zlepšuje kvalitu prehrávaného 
obrazu prispôsobením vášho DVD+VCR kvalite kazety.

1  Stlačte SETUP.

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AU D

OFF
SOFT
SHARP

2  Stlačením  alebo  zvoľte .

3  Stlačte OK.

4  Opakovaným stláčaním  alebo  zvoľte: OFF, 
SOFT alebo SHARP.

  Všimnite si prosím, že nastaviť OPR je možné 
len keď je prehrávaná kazeta.

5  Stlačte SETUP pre návrat na obrazovku.
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Obsluha kazety

Okamžité časové nahrávanie (ITR)
Váš VCR vám umožňuje nahrávať pomocou rozličných 
jednoduchých spôsobov:
Okamžité časové nahrávanie (ITR) spustí prehrávanie
ihneď pre nastavený časový úsek alebo až pokiaľ video
kazeta dokonca.

Váš DVD+VCR obsahuje Long Play (LP) ktoré vám 
umožňuje nahrávať dvakrát viac času na video kazetu.
Napríklad E-180 nahrá 180 minút pomocou Standard 
Play (SP); pomocou LP budete môcť nahrať až 360 
minút. Keď používate LP, môže sa vyskytnúť drobná 
strata obrazu a kvality zvuku.

1  Skontrolujte, či máte správne pripojený váš VCR 
ako je skôr popísané v tomto návode.

  Stlačením  zapnite váš VCR.

2  Vložte video kazetu s ochrannou plochou do vášho 
VCR.

  Video kazeta by mala byť vložená oknom smerom 
hore a šípkou smerom od vás.

3  Stlačením  alebo  zvoľte číslo programu, ktorý 
chcete nahrávať.

  Taktiež môžete zvoliť číslo programu priamo 
pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom 
ovládači.

4  Ak chcete nahrávať priamo zo SCART alebo RCA 
konektorov, opakovane stlačte INPUT, pokiaľ sa 
nezobrazí konektor z ktorého chcete nahrávať.

  AV 1 pre nahrávanie z EURO AV1 SCART 
konektora zadnej strane vášho zariadenia.

  AV 2 pre nahrávanie z EURO AV2 SCART 
konektora zadnej strane vášho zariadenia.

  AV 3 pre nahrávanie z VIDEO IN a AUDIO IN 
(ľavého & pravého) konektora na zadnej strane 
vášho zariadenia.

5  Stlačte REPEAT A-B, ak chcete nahrávať pri dlhom 
alebo štandardnom prehrávaní.

  SP bude produkovať vylepšenú kvalitu obrazu 
a zvuku, avšak LP poskytne dvojnásobný čas 
nahrávania oproti SP.

Poznámka
Ešte pred stlačením tlačidla REPEAT A-B, vykonajte 
nasledujúce kroky:
1.  Nastavte diaľkový ovládač na režim DVD stlačením 

„DVD“ na diaľkovom ovládači.
2.  Nastavte DVD+VCR do VCR režimu stlačením 

tlačidla „SOURCE“ na prednom paneli, pokiaľ sa na 
displeji nezobrazí „VCR“.

6  Stlačte RECORD na diaľkovom ovládači pre 
spustenie nahrávania. RECORD sa zobrazí na TV 
obrazovke.

  Niekoľkokrát stlačte RECORD na vašom zariadení 
alebo RECORD na diaľkovom ovládači. Každým 
postupným stlačením sa zvýši čas nahrávania o 30 
minút, pokiaľ nedosiahnete maximálne 9 hodín.

7  Stlačením PAUSE/STEP  sa vyhnete nahratiu 
neželaných scén.

  Stlačením PAUSE/STEP  pokračujete v 
nahrávaní. Ak stlačíte PAUSE/STEP  počas ITR, 
DVD/VCR aktivuje režim prerušenia nahrávania a 
ITR je zrušené. Kazety môžu byť prerušené až na 5 
minút; keď je prerušená kazeta, zobrazí sa RECP. 
Po 5 minútach váš DVD+VCR zastaví nahrávanie 
na predídenie poškodeniu kazety alebo vášho 
DVD+VCR.

8  Stlačením STOP  ukončíte nahrávanie.
  Na TV obrazovke sa na niekoľko sekúnd zobrazí 

STOP.

Poznámky
• Ak nechcete nahrávať na kazetu (môže to spôsobiť 

celkom ľahkú poruchu!) odstráňte ochrannú plochu na 
okraji video kazety.

• Je možné nahrávať na kazetu s odstránenou 
ochrannou plochou zakrytím otvoru samolepiacou 
páskou.

• Pamätajte si, že môžete nahrávať jeden program 
počas sledovania iného, spustením okamžitého 
nahrávania, stlačte TV/VCR pre zobrazenie TV 
indikátora na displeji a potom zvoľte iný kanál na 
vašom TV.
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Programovanie VIDEO Plus+
VIDEO Plus+ výrazne zjednodušujú zadávanie dátumu,
kanálu, začiatok a koniec Časového nahrávania 
pomocou jednoduchého zadania PlusCode kódu. 
PlusCode kódy sú vydávané v mnohých TV časopisoch 
s TV programom; môžu meniť dĺžku od jedného do 
deväť čísel.

1  Skontrolujte, či boli naladené TV kanály.
  Vložte videokazetu s ochrannou plochou do vášho 

VCR.

2  Stlačte VIDEO PLUS+.

OK i0~9,

VIDEO PLUS+ CODE NO.
 - - - - - - - - -

REC

3  Stláčaním numerických tlačidiel zadajte PlusCode 
kód TV programu, ktorý chcete nahrávať.

  Ak sa pomýlite, stlačte  potom zadajte opravené 
číslo.

DELETE :
OK i0~9,

VIDEO PLUS+ CODE NO.
  246876543

REC

4  Stlačte OK.
  Ak sa zobrazí PLEASE CHECK, znamená to, že ste 

zadali zlé PlusCode, číslo, zadané PlusCode, číslo 
je nesprávne.

  Ak sa zobrazí „- -“, musíte zadať číslo programu 
stanice, z ktorej chcete nahrávať.

�

5  Stláčaním  alebo  zvoľte nastavenia, ktoré 
chcete upraviť. (PR, DATE,TIME a SP).

  Stlačením  alebo  zadajte správnu informáciu.

�

6  Stláčaním  alebo  zapnite alebo vypnite PDC.
  Stlačením  zvoľte rýchlosť nahrávania.
  Stláčaním  alebo  zvoľte požadovanú rýchlosť 

kazety (SP, IP, alebo LP).
  Režim IP určuje koľko pásky je voľnej a prepína 

rýchlosť od SP do LP, ak je to potrebné, dokončuje 
program nahrávania.

  Režim IP nemôže byť zvolený, keď je zapnuté PDC.
  Skontrolujte, či sú podklady časovača správne. 

Ak chcete nahrávať z AUDIO IN a VIDEO IN na 
prednej strane alebo z ktorýchkoľvek EURO SCART 
konektorov na zadnej strane VCR, stlačte INPUT 
pre výber správneho zobrazenia (AV1, AV2 alebo 
AV3).

�

7  Ak chcete vykonať ďalšie VIDEO Plus+ nahrávanie, 
opakujte kroky 2 - 6.

  Stlačte dvakrát SETUP.
  Ak sa zobrazí PLEASE CHECK, zadali ste 

nesprávnu informáciu a bude potrebné zadať dáta 
ešte raz. Stlačením  vypnite VCR. Na displeji 
videorekordéra sa zobrazí , pokiaľ váš VCR čaká 
na nahrávanie.

  Pre sledovanie DVD počas pohotovostného režimu 
časovača nahrávania, stlačte POWER a prepnite 
DVD do režimu DVD.

8  Stlačením POWER  ukončite nahrávanie.

Poznámky
Programme Delivery Control (PDC)
Programme Delivery Control (PDC) zaisťuje, že TV 
programy ktoré ste naprogramovali pre časované 
nahrávanie budú nahraté práve od ich začiatku 
do konca, aj keď sa aktuálny čas vysielania líši od 
plánovaného času, čo je spôsobené oneskoreným 
začiatkom, alebo ak je program rozšírený nad jeho 
plánovaný čas. Taktiež ak je program prerušený, 
napríklad, ak sú zaradené nové správy, nahrávanie 
bude taktiež automaticky prerušené a obnovené keď 
program pokračuje.
PDC signál je vysielaný TV stanicou a ovláda časovač 
vo videorekordéri. PDC by malo byť nastavené na 
ON pre všetky časované nahrávania z TV staníc 
vysielajúcich tieto signály. Malo by to byť nastavené na 
OFF pre všetky časované nahrávania z TV staníc, ktoré 
nevysielajú tieto signály.
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Časové nahrávanie pomocou 
zobrazenia na obrazovke
Môžete nastaviť až sedem časových nahrávaní počas 
jedného mesiaca aktuálneho dátumu.

Poznámka
Pred nastavením časovača sa uistite, či máte nastavený 
správny čas DVD+VCR a viete ktoré TV stanice sú 
naladené na vašom DVD+VCR.
Funkcia časového nahrávania bude aktívna len, ak 
je DVD+VCR v pohotovostnom režime.

1  Vložte videokazetu s ochrannou plochou do vášho 
DVD+VCR.

  Videokazeta by mala byť vložená oknom smerom 
hore a šípkou smerom od vás.

2  Uistite sa, či je nastavený VCR režim.

3  Stlačte SETUP.
  Stláčaním  alebo  zvoľte REC.
  Stlačte OK.

4  Stlačením OK spustite nastavenie časového 
nahrávania. Ak sú všetky časové nahrávania plné, 
stláčaním  alebo  zvoľte udalosť, ktorú chcete 
odstrániť a nahradiť.

  Stlačením  vymažte udalosť.

PR DATE T I M E

 - - - -
- -

SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP
 - - - - SP

  - -
- - - -  - - - -~: :
- - - -  - - - -~: :

- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :
- - - - - - - -~: :

SP

i

5  Stláčaním  alebo  zadajte stanicu, ktorú chcete 
nahrávať.

  Keď zvolíte stanicu, stlačte . 
  Taktiež môžete stláčať  alebo .
  Ak chcete nahrávať z AUDIO IN (L/R) a VIDEO IN 

na prednej strane alebo z EURO SCART konektorov 
na zadnej strane vášho zariadenia, stlačením 
INPUT zvolíte správne zobrazenie (AV1,AV2 alebo 
AV3).

�

6  Stláčaním  alebo  zadajte dátum programu.
  Ak stlačíte OK pred zadaním dátumu, môžete 

zvoliť jednu z nasledujúcich funkcií automatického 
nahrávania. Použite  alebo  pre voľbu, potom 
stlačte OK pre potvrdenie.

  DLY nahrávanie každý deň (okrem soboty a nedele) 
v rovnakom čase.

  SU ~ SA nahrávanie v ten istý čas každý týždeň.

�

7  Stláčaním  alebo  zadajte čas začiatku a konca 
nahrávania programu, ktorý chcete nahrávať.

  Poznačte si prosím, že váš DVD+VCR používa 24 
hodinový čas. napr. 1pm bude zobrazené ako 13:00.

  Taktiež môžete zvoliť čas začiatku a konca pomocou 
 alebo .

�

8  Stlačením  alebo  zapnete alebo vypnete PDC.
  Stlačením  zvoľte rýchlosť nahrávania.
  Stlačením  alebo  zvoľte požadovanú rýchlosť 

pásky (SP, IP, alebo LP).
  Režim IP určuje koľko pásky je voľnej a prepína 

rýchlosť od SP do LP, ak je to potrebné, dokončuje 
program nahrávania. Režim IP nemôže byť zvolený, 
keď zapnuté PDC.

�

  Stlačením SETUP nastavte ďalšiu položku 
časového nahrávania a pokračujte krokmi 4 až 8.

9  Skontrolujte, či sú správne podklady položiek 
časovača. Stlačte SETUP dvakrát.

  Ak sa zobrazí PLEASE CHECK, zadali ste 
nesprávne a bude potrebné prepísať dáta.

  Stlačením  prepnite váš DVD+VCR do 
pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí , 
pokiaľ váš DVD+VCR čaká na nahrávanie.

  Pre sledovanie DVD počas pohotovostného režimu 
časového nahrávania, stlačte POWER a DVD 
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10 Stlačením POWER  ukončite nahrávanie.

Poznámky
• Môžete získať PR číslo priradené ku každej stanici 

stlačením tlačidla DISPLAY, keď sledujete príslušný 
kanál.

• Ak chcete neskôr vymazať alebo zmeniť akékoľvek 
nastavenia v pamäti položiek časovača, môžete tak 
vykonať bez opätovného zadania všetkých informácií 
položky časovača. Jednoducho zobrazte okno položky 
časovača. Pomocou  alebo  zvoľte položku, ktorú 
chcete vymazať alebo zmeniť. Stlačením  vymažte 
položku...alebo

 Stlačením OK zmeňte; potom stlačte  alebo  pre 
výber; Stanice, Dátumu, Času začiatku a konca a LP. 
Stláčaním  alebo  zadajte správny údaj.

• Ak sa položky časovača prekrývajú...
 Skontrolujte, či sa časové predvoľby časového 

nahrávania neprekrývajú. Ak áno, skorší program 
bude vždy uprednostnený.

Príklad:
Program 1 má naprogramovaný začiatok o 16:00 a 
koniec o 17:00.
Program 2 má naprogramovaný začiatok o 16:30 a 
koniec o 17:30.
(V tomto prípade, program 1 bude nahratý úplne, ale z 
programu 2 bude nahratých len posledných 30 minút.)

Obsluha kazety
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Obsluha DVD a Video CD

Prehrávanie DVD a Video CD
Nastavenie prehrávania  DVD   VCD 2.0   VCD1.1

• Zapnite TV a zvoľte video vstupný zdroj pripojený k 
DVD prehrávaču.

• Audio systém: Zapnite audio systém a zvoľte vstupný 
zdroj pripojený k DVD prehrávaču.

1  Stlačením OPEN/CLOSE otvorte nosič disku.

2  Vložte disk do nosiča, stranou prehrávania 
smerom dole.

  Ak je vložený obojstranný DVD, skontrolujte, či 
strana ktorú chcete prehrávať je smerom nadol.

3  Stlačením OPEN/CLOSE zatvorte nosič disku.
  Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak sa 

prehrávanie nespustí, stlačte PLAY .
  V niektorých prípadoch, sa namiesto toho zobrazí 

menu disku.

Ak je zobrazené okno menu
Okno menu môže byť zobrazené ešte pred vložením 
DVD alebo Video CD, ktoré ponúka menu.
DVD

Pomocou tlačidiel    zvoľte titul/kapitolu ktorú 
chcete prezerať, potom stlačením OK spustite 
prehrávanie.
Stlačením TITLE alebo DISC MENU sa vrátite do okna 
menu.

VCD 2.0

• Pomocou numerických tlačidiel zvoľte stopu, ktorú 
chcete prezerať.

 Stlačením BACK (O) sa vrátite do okna menu.
• Menu nastavenia a presné procesy ovládania pre 

používanie menu sa môžu líšiť v závislosti na disku. 
Riaďte sa inštrukciami v každom okne menu. Taktiež 
môžete nastaviť PBC na Off v podnastavení.

Poznámky
- Ak je nastavený rodičovský zámok a disk nie je v 

rozsahu nastavení úrovne (nie je oprávnené), musí 
byť zadaný 4-ciferný kód a/alebo disk musí byť 
autorizovaný.

- DVD môžu mať regionálny kód.
 Váš prehrávač nebude prehrávať disky, ktoré majú 

regionálny kód iný ako váš prehrávač. Regionálny kód 
pre tento prehrávač je 2 (dva).

- Pre sledovanie DVD počas pohotovostného režimu 
časového nahrávania, stlačte POWER  a DVD, na 
prepnutie do režimu DVD.

Všeobecné funkcie
Poznámka
Až pokiaľ nebude určené inak, všetky operácie sú 
ovládané pomocou diaľkového ovládača. Niektoré 
funkcie môžu byť taktiež dostupné v menu nastavenia.

Prechod na ďalší TITUL  DVD   1 /3

Ak má disk viac ako jeden titul, môžete prejsť na ďalší 
titul nasledovne:
• Stlačte DISPLAY, potom stlačte príslušné numerické 

tlačidlo (0-9) pre výber čísla titulu.

Prechod na ďalšiu KAPITOLU/SKLADBU
DVD   VCD1.1   DivX   1 /31 /12

Keď má titul na disku viac ako jednu kapitolu alebo disk 
má viac ako jednu skladbu, môžete prejsť na ďalšiu 
kapitolu/skladbu nasledovne:
• Krátkym stlačením  alebo  počas prehrávania 

zvoľte nasledujúcu kapitolu/skladbu alebo sa vráťte na 
začiatok aktuálnej kapitoly/skladby.

• Dvojitým krátkym stlačením  sa vrátite na 
predchádzajúcu kapitolu/skladbu.

• Pre priamy prechod na niektorú kapitolu počas DVD 
prehrávania, stlačte DISPLAY. Potom stlačením 
/ zvoľte ikonu kapitoly/stopy. Potom pomocou 
numerických tlačidiel (0-9) zadajte číslo kapitoly/stopy.

Poznámka
Pre dvojciferné čísla, stlačte numerické tlačidlá (0-9) v 
rýchlom poradí.

Vyhľadávanie  DVD   VCD 2.0   VCD1.1   DivX
1  Stlačte  alebo  počas prehrávania.
  Alebo, stlačte a podržte  alebo  na približne dve 

sekundy počas prehrávania.
  Prehrávač teraz pôjde v režime SEARCH.
2  Opakovaným stláčaním  alebo  zvoľte 

požadovanú rýchlosť:
  Alebo, stlačte a podržte  alebo  na približne dve 

sekundy na výber požadovanej rýchlosti.
  X2, X4, X16, X100 (dozadu) alebo 
X2, X4, X16, X100 (dopredu).

  Pri Video CD, zmenou rýchlosti vyhľadávania:
  X2, X4, X8 (dozadu) alebo
  X2, X4, X8 (dopredu).
3  Pre opätovné prehrávanie, stlačte PLAY .

Statický obraz a krokovanie prehrávania
DVD   VCD 2.0   VCD1.1   DivX

1  Stlačte PAUSE/STEP () počas prehrávania.
  Prehrávač bude teraz v režime pozastavenia.
2  Môžete posunúť krokovanie obrazu opakovaným 

stláčaním PAUSE/STEP () na diaľkovom ovládači.
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Všeobecné funkcie (pokračovanie)
Spomalené prehrávanie  DVD   VCD2.0   VCD1.1   DivX
1  Stlačte  počas prehrávania.
2  Stlačte  alebo  počas statického režimu.
  Prehrávač bude v režime SLOW.
3  Stláčaním  alebo  zvoľte požadovanú 

rýchlosť: I1/7, I1/6, I1/4 alebo I1/2 (dopredu).
4  Pre ukončenie režimu spomaleného prehrávania, 

stlačte PLAY .

Opakované prehrávanie DVD   VCD2.0   VCD1.1   DivX

OffAllTrackTitleChapter

DVD Video disky - opakované prehrávanie kapitoly/ 
titulu/vypnuté
1  Pre opakované prehrávanie aktuálne prehrávanej 

kapitoly, stlačte REPEAT. Na TV obrazovke sa 
zobrazí ikona opakovaného prehrávania kapitoly.

2  Pre opakované prehrávanie práve prehrávaného 
titulu, stlačte dvakrát REPEAT. Na TV obrazovke sa 
zobrazí ikona opakovaného prehrávania titulu.

3  Pre ukončenie režimu opakovaného prehrávania, 
stlačte REPEAT tretí krát. Na TV obrazovke sa 
zobrazí ikona vypnutia opakovaného prehrávania.

Video CD, - opakované prehrávanie skladby/ 
všetkého/vypnuté
1  Pre opakované prehrávanie práve prehrávanej 

skladby, stlačte REPEAT. Na TV obrazovke sa 
zobrazí ikona opakovaného prehrávania skladby.

2  Pre opakované prehrávanie práve prehrávaného 
disku, stlačte REPEAT dvakrát. Na TV obrazovke 
sa zobrazí ikona opakovaného prehrávania celého 
disku.

3  Pre ukončenie režimu opakovaného prehrávania, 
stlačte REPEAT tretí krát. Na TV obrazovke sa 
zobrazí ikona vypnutia opakovaného prehrávania. 

Poznámka
Na Video CD s PBC, musíte nastaviť PBC na Off v 
menu nastavenia pomocou funkcie opakovaného 
prehrávania.

Opakované prehrávanie úseku A-B
DVD  VCD2.0  VCD1.1  DivX

OffA - BA   -

Pre opakované prehrávanie časti titulu:
1  Stlačením REPEAT A-B zvoľte počiatočný bod.
  Na TV obrazovke sa krátko zobrazí A *.
2  Opätovným stlačením REPEAT A-B zvoľte konečný 

bod.
  Na TV obrazovke sa krátko zobrazí A B a začne sa 

opakované prehrávanie úseku.
3  Pre ukončenie opakovaného prehrávania úseku, 

stlačte REPEAT A-B.

Časové vyhľadávanie DVD  VCD2.0  VCD1.1  DivX

-:--:--0:20:09

Funkcia časového vyhľadávania vám umožňuje začať 
prehrávanie v akomkoľvek zvolenom čase na disku.
1  Stlačte DISPLAY počas prehrávania. Na TV 

obrazovke sa zobrazí menu.
  Okno časového vyhľadávania zobrazuje uplynutý 

čas prehrávania aktuálneho disku.
2  Počas 10 sekúnd, stlačením / zvoľte ikonu 

časového vyhľadávania v zobrazení na obrazovke.
  V okne časového vyhľadávania sa zobrazí „-:--:--“.
3  Počas 10 sekúnd, zadajte pomocou numerických 

tlačidiel požadovaný čas začiatku. V okne zadajte 
hodiny, minúty a sekundy zľava doprava.

  Ak ste zadali nesprávne čísla, stlačením CLEAR 
odstránite vami zadané čísla. Potom zadajte 
správne čísla.

4  Počas 10 sekúnd, stlačením OK potvrdíte čas 
začiatku.

  Prehrávanie začne od zvoleného času na disku. Ak 
vložíte nesprávny čas, prehrávanie bude pokračovať 
od aktuálneho bodu.

3D Surround  DVD  VCD2.0  VCD1.1  DivX

3D SURNormal

Toto zariadenie môže vytvárať 3D Surround efekt, 
ktorý napodobňuje multikanálové audio prehrávanie z 
dvoch bežných stereo reproduktorov, namiesto piatich 
alebo viacerých reproduktorov bežne požadovaných 
pre počúvanie multikanálového zvuku zo systému 
domáceho kina.

1  Stlačte DISPLAY počas prehrávania.
2  Pomocou / zvoľte ikonu zvuku.
  Zvýraznia sa možnosti zvuku.
3  Pomocou / zvoľte „Normal“, alebo „3D SUR“.

Šetrič obrazovky
Šetrič obrazovky sa zobrazí, keď ponecháte DVD 
prehrávač v režime zastavenia asi 15 minút.
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Všeobecné funkcie (pokračovanie)
Zoom  DVD  VCD2.0  VCD1.1  DivX
Funkcia Zoom vám umožňuje zväčšiť video obraz a 
pohyb cez zväčšený obraz.
1  Stlačením ZOOM počas prehrávania alebo 

statického prehrávania aktivujete funkciu Zoom.
  Štvorhranný rámik sa krátko zobrazí v pravom 

dolnom rohu obrazu.
2  Každým stlačením ZOOM zmeníte TV obraz v slede: 

100% veľkosť → 200% veľkosť → 400% veľkosť → 
900% veľkosť → 100% veľkosť

3  Pomocou tlačidiel    sa pohybujete cez 
zväčšený obraz.

4  Pre návrat na štandardné prehrávanie, opakovane 
stlačte tlačidlo ZOOM alebo CLEAR.

Poznámka
• Funkcia zoom nemusí pracovať pri niektorých DVD.

Vyhľadanie označení  DVD  VCD2.0  VCD1.1  DivX

1/9

Môžete začať prehrávanie zo zapamätaného bodu. 
Uložených môže byť až deväť bodov.
Pre vloženie značky, pokračujte podľa týchto krokov.
1  Počas prehrávania disku, stlačte MARKER, keď 

prehrávanie dôjde k bodu, ktorý uložiť.
  Ikona označenia sa nakrátko zobrazí na TV 

obrazovke.
2  Opakujte krok 1 až pokiaľ nevložíte na disk deväť 

bodov označení.

Vyvolanie označenej časti
1  Počas prehrávania disku, stlačte SEARCH. 

Na obrazovke sa zobrazí MARKER SEARCH menu.
2  Počas 10 sekúnd, stláčaním / zvoľte číslo 

označenia, ktoré chcete vyvolať.
3  Stlačte OK.
  Prehrávanie začne od označenej časti.
4  Na zatvorenie MARKER SEARCH menu, stlačte 

SEARCH.

Vymazanie označenej časti
1  Počas prehrávania disku, stlačte SEARCH. 

Na obrazovke sa objaví MARKER SEARCH menu.
2  Počas 10 sekúnd, stláčaním / zvoľte číslo 

označenia, ktoré chcete vymazať.
3  Stlačte CLEAR.
  Číslo označenia bude vymazané zo zoznamu.
4  Opakovaním krokov 2 a 3 vymažete ostatné čísla 

označení.
5  Na zatvorenie MARKER SEARCH menu, stlačte 

SEARCH.

Špeciálne DVD funkcie DVD

Kontrola obsahu DVD Video diskov: Menu
DVD môžu obsahovať menu, ktoré umožňujú 
sprístupnenie špeciálnych funkcií. Pre použitie menu 
disku, stlačte DISC MENU.
Potom stlačte príslušné numerické tlačidlo pre výber 
možnosti. Alebo pomocou tlačidiel /// zvýraznite 
vašu voľbu, potom stlačte OK.

Menu titulu  DVD

1  Stlačte TITLE.
  Ak má aktuálny titul menu, toto menu sa zobrazí na 

obrazovke. Inak sa môže zobraziť menu disku.
2  Menu môže pozostávať z uhlu pohľadu kamery, 

hovorového jazyka možností titulkov a kapitol pre 
titul.

3  Na zatvorenie menu titulu, stlačte opäť TITLE.

Menu disku  DVD

1  Stlačte DISC MENU.
  Zobrazí sa menu disku.
2  Na zatvorenie menu disku, stlačte opäť DISC 

MENU.

Uhol pohľadu kamery  DVD   1 /1

Ak disk obsahuje časti nahraté z rôznych uhlov kamery, 
na TV obrazovke bliká ikona uhlu. Potom ak chcete, 
môžete zmeniť uhol pohľadu kamery.
• Opakovaným stláčaním ANGLE počas prehrávania 

zvoľte požadovaný uhol.
 Číslo aktuálneho uhlu pohľadu sa zobrazí na displeji.

Zmena jazyka zvuku  DVD   DivX   
1 ENG

D
2/2.1 CH

Opakovaným stlačením AUDIO počas prehrávania 
môžete počuť rôzne jazyky zvuku alebo zvukových stôp.
Pri DVD-RW diskoch nahratých v režime VR, ktoré majú  
hlavný a dvojjazyčný audio kanál, môžete stlačením 
AUDIO prepínať medzi Hlavným (L), Dvojjazyčným (R), 
alebo zmiešaním oboch (Hlavný + Dvojjazyčný).

Zmena zvukového kanálu  VCD2.0   VCD1.1

Opakovaný stláčaním AUDIO počas prehrávania 
môžete počuť rôzne zvukové kanály (STEREO, LEFT
alebo RIGHT).

Titulky  DVD   DivX   1 ENGABC

Opakovaným stláčaním SUBTITLE počas prehrávania 
zobrazíte rôzne jazyky titulkov.

Poznámky
• Súbor titulkov DivX súboru je zobrazený len ako smi, 

srt a sub.
• Ak na disku nie je žiadna informácia alebo je tam kód, 

ktorý nie je možné prečítať v súbore DivX, zobrazí sa 
„1“ alebo atď.
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Obsluha Audio a MP3/Windows MediaTM audio disku

Prehrávanie Audio CD a MP3/
Windows MediaTM audio disku

CD  MP3

DVD prehrávač môže prehrávať MP3/Windows MediaTM 
audio formátované nahrávky na CD-ROM, CD-R alebo 
CD-RW diskoch. Pred prehrávaním MP3/Windows 
MediaTM audio nahrávok, si prečítajte poznámky k 
prehrávaniu MP3/Windows MediaTM audio nahrávok.

Audio CD
Hneď ako vložíte audio CD, na TV obrazovke sa zobrazí 
menu. Stláčaním / zvoľte skladbu, potom stlačením 
PLAY  alebo OK spustite prehrávanie.

MP3/Windows MediaTM Audio
1  Stláčaním / zvoľte adresár a stlačením OK 

zobrazíte obsah adresára.
2  Stláčaním / zvoľte skladbu, potom stlačte PLAY 
 alebo OK. Prehrávanie sa začne.

ID3 TAG
Pri prehrávaní súboru obsahujúceho informácie ako 
sú napríklad tituly skladby, si môžete pozrieť tieto 
informácie stlačením DISPLAY.
[Skladba, Interpret, Album, Komentár, Žáner]

Tipy
- Ak ste v zozname súborov v menu „MUSIC“ a chcete 

sa vrátiť do zoznamu adresára, pomocou / 
zvýraznite  a stlačte OK.

- Na CD s MP3/Windows MediaTM audio a JPEG 
môžete prepnúť MP3/Windows MediaTM Audio a 
JPEG. Stlačte TITLE a zvýrazní sa „MUSIC“ alebo 
„PHOTO“ oznam na vrchnej časti menu.

- Keď prehrávate súbor obsahujúci informácie ako tituly 
skladby, stlačením DISPLAY si môžete pozrieť tieto 
informácie.

Poznámky k MP3/Windows MediaTM 
audio nahrávkam
MP3/Windows MediaTM audio disk kompatibilný s 
týmto prehrávačom je ohraničený nasledovne:
1  Vzorkovacia frekvencia/v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3), 

v rozsahu 32 - 48 kHz (Windows MediaTM Audio)
2  Bitová rýchlosť/v rozsahu 8 - 320 kbps (MP3), v 

rozsahu 32 - 192 kbps (Windows MediaTM Audio)
3  Prehrávač nemôže prečítať MP3 súbor, ktorý má inú 

príponu ako „.mp3“.
4  CD-R fyzický formát by mal byť „ISO 9660“
5  Ak ste nahrali MP3/Windows MediaTM audio súbory 

pomocou softvéru ktorý nemôže vytvárať systém 
súboru, napríklad „Direct-CD“ atď., je možné 
prehrávať MP3/Windows MediaTM audio súbory. 
Odporúčame používať „Easy-CD Creator“, ktorý 
vytvára ISO9660 systém súboru.

6  Názvy súboru by mali byť pomenované pomocou 8 
znakov alebo menej a musia mať pripojenú príponu 
„.mp3“ alebo „.wma“.

7  Nepoužívajte špeciálne znaky ako „ / : * ? “ < >“ atď.
8  Celkový počet súborov na disku by mal byť menej 

ako 1190.
9  Multi session CD obsahujúce Windows MediaTM 

audio nemusia byť podporované.

Tento DVD prehrávač vyžaduje disky/nahrávky, 
ktoré vyžadujú určitým technickým štandardom pre 
dosiahnutie optimálnej kvality prehrávania. Originálne 
nahraté DVD sú automaticky nastavené na tieto 
úrovne. Poznáme mnoho rôznych typov formátov 
nahrávateľných diskov (vrátane CD-R obsahujúce MP3 
alebo Windows MediaTM audio súbory). Tieto vyžadujú 
isté aktuálne podmienky (pozri hore) pre zabezpečenie 
kompatibilného prehrávania.

Užívatelia by taktiež mali brať na vedomie, že je 
potrebné povolenie, aby ste si stiahli MP3/Windows 
MediaTM Audio súbory a hudbu z internetu. 
Naša spoločnosť nemá právo poskytnúť takéto 
povolenie. Povolenie by ste mali vyžadovať od 
vlastníka autorských práv.
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Pozastavenie  CD  MP3

1  Stlačte PAUSE/STEP  počas prehrávania.
2  Pre opätovné prehrávanie, stlačte PLAY , OK 

alebo opäť stlačte PAUSE/STEP .

Prechod na ďalšiu skladbu  CD  MP3

• Krátkym stlačením  alebo  počas prehrávania 
prejdete na nasledujúcu skladbu alebo sa vrátite na 
začiatok aktuálnej skladby.

• Dvojnásobným krátkym stlačením  sa vrátite na 
predchádzajúcu skladbu.

• Môžete prehrávať akúkoľvek skladby stlačením týchto 
čísel.

Opakované prehrávanie skladby/disku/vypnuté
CD  MP3

1  Pre opakované prehrávanie práve prehrávanej 
skladby, stlačte REPEAT. V zobrazení menu sa 
zobrazí ikona opakovaného prehrávania a „TRACK“.

2  Pre opakované prehrávanie všetkých skladieb na 
disku, stlačte REPEAT druhý krát. 

  V zobrazení menu sa zobrazí ikona opakovaného 
prehrávania a „ALL“.

3  Pre zrušenie režimu opakovaného prehrávania, 
stlačte REPEAT tretí krát.

Vyhľadávanie  CD  MP3

1  Stlačte  alebo  na približne dve sekundy 
počas prehrávania.

  Prehrávač teraz bude v režime SEARCH.
2  Opakovaným stláčaním  alebo  zvoľte 

požadovanú rýchlosť: X2, X4, X8 
(dozadu) alebo X2, X4, X8 (dopredu).

  Rýchlosť a smer vyhľadávania je zobrazená v 
zobrazenom menu.

3  Pre ukončenie režimu SEARCH, stlačte PLAY .

Prehrávanie skladieb s náhodným výberom
CD  MP3

1  Stlačte SHUFFLE počas prehrávania alebo keď je 
prehrávanie zastavené.

  Zariadenie automaticky začne prehrávanie s 
náhodným výberom a v zobrazenom menu sa  
zobrazí „Random“.

2  Pre návrat na štandardné prehrávanie, stlačte 
SHUFFLE.

  Zo zobrazeného menu zmizne „Random“.

Poznámka
Stlačením  počas prehrávania s náhodným 
výberom, zariadenie vyberie ďalšiu skladbu a pokračuje
v prehrávaní s náhodným výberom.

Opakované prehrávanie úseku A-B  CD

Pre opakované prehrávanie úseku.
1  Počas prehrávania disku, stlačením REPEAT A-B 

zvolíte počiatočný bod.
  Ikona opakovaného prehrávania „A“ sa zobrazí v 

okne menu.
2  Opätovným stlačením REPEAT A-B, zvolíte 

konečný bod.
  Ikona opakovaného prehrávania „A-B“ sa zobrazí v 

okne menu a úsek sa začne opakovane prehrávať.
3  Pre ukončenie úseku a návrat na štandardné 

prehrávanie, stlačte opäť REPEAT A-B.

3D Surround  CD

Toto zariadenie môže vytvárať 3D Surround efekt, 
ktorý napodobňuje multikanálové audio prehrávanie z 
dvoch bežných stereo reproduktorov, namiesto piatich 
alebo viacerých reproduktorov bežne požadovanými 
pre počúvanie multikanálového zvuku zo systému 
domáceho kina.
1  Stlačte AUDIO počas prehrávania.
  V zobrazenom menu sa zobrazí „3D SUR.“.
2  Pre návrat na štandardné prehrávanie, stlačte 

opakovane AUDIO, pokiaľ „3D SUR.“ nezmizne z 
okna menu.
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Obsluha JPEG disku

Prezeranie JPEG disku JPEG

Tento DVD+VCR môže prehrávať disky so súbormi 
JPEG. Pred prehrávaním JPEG nahrávok, si prečítajte 
poznámky k JPEG nahrávkam.

1  Vložte disk a zatvorte nosič disku.
  PHOTO menu sa zobrazí na TV obrazovke.

2  Stláčaním / zvoľte adresár, potom stlačte OK. 
Zobrazí sa zoznam súborov v adresári. Ak ste v 
zozname súborov a chcete sa vrátiť do zoznamu 
adresára, pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači 
/ zvýraznite „ “ a stlačte OK.

3  Ak chcete prezerať konkrétny súbor, stláčaním / 
zvýraznite súbor a stlačte OK alebo PLAY .

  Proces prezerania sa začne.
  Počas prezerania súboru, môžete stlačením STOP 

prejsť predchádzajúce menu (PHOTO menu).

Postupné prehliadanie  JPEG
Pomocou    zvýraznite  (postupné 
prehliadanie), potom stlačte OK.

Tipy
• Poznáme tri možnosti postupného prehliadania : 

>>> (rýchle), >> (štandardné) a > (pomalé).
• Na disku s MP3/Windows MediaTM Audio a JPEG 

môžete prepnúť MP3/Windows MediaTM Audio a 
JPEG. Stlačením TITLE je zvýraznený MUSIC alebo 
PHOTO oznam v hornej časti menu.

• Stlačte BACK (O), informácia súboru je skrytá.

Prechod na ďalší súbor
Stlačením  alebo  počas prezerania obrázku sa 
posuniete na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor.

Statický obraz
1  Stlačte PAUSE/STEP  počas postupného 

prehliadania. Prehrávač teraz bude v režime 
pozastavenia.

2  Pre návrat k postupnému prehliadaniu, stlačte PLAY 
 alebo opäť stlačte PAUSE/STEP .

Zoom  JPEG
Pomocou zoom zväčšíte zobrazenie obrázku.

Otáčanie obrázku
Stláčaním / počas zobrazenia obrázku obraciate 
obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Počúvanie MP3/Windows MediaTM audio hudby so 
sledovaním obrázku  JPEG
Môžete zobraziť súbory počas počúvania MP3 
hudobných súborov nahratých na tom istom disku.

1  Vložte disk, ktorý obsahuje dva typy súborov do 
prehrávača.

2  Stlačením TITLE zobrazíte PHOTO menu.
3  Stláčaním / zvoľte foto súbor.
4  Pomocou / zvoľte ikonu , potom stlačte OK.
  Spustite prehrávanie. Prehrávanie pokračuje, pokiaľ 

nie je stlačené STOP .

Tip
Pre počúvanie len požadovanej hudby počas 
sledovania obrázkov, naprogramujte požadované 
skladby z „MUSIC“ menu a potom postupujte tak, ako je 
popísané hore.

Poznámky k JPEG nahrávkam
• V závislosti na veľkosti a počte JPEG súborov, môže 

trvať dlhšie pre DVD+VCR, kým načíta obsah disku. 
Ak ani po niekoľkých minútach neuvidíte zobrazenie 
na obrazovke, niektoré súbory sú priveľké — zmenšite 
rozlíšenie JPEG súborov na menej ako 5760 
(horizontálne) x 4608 (vertikálne) pixelov a napáľte iný 
disk.

• Celkový počet súborov a adresárov na disku by mal 
byť menej ako 1190.

• Niektorý disk nekompatibilný prispôsobeniu s 
odlišným formátom nahratia alebo kvalitou disku.

• Zaistite, aby všetky zvolené súbory mali „.jpg“ prípony, 
keď kopírujete na CD rozmiestnenie.

• Ak majú súbory „.jpe“ alebo „.jpeg“ prípony, 
premenujte ich prosím na „.jpg“ súbory.

• Názvy súborov bez „.jpg“ prípony nebude možné 
načítať týmto DVD+VCR. Napriek tomu že, súbory sú 
zobrazené ako JPEG obrazové súbory vo windows 
exploreri.
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Programované prehrávanie CD   VCD2.0   VCD1.1   MP3

Programované prehrávanie audio 
CD a MP3/Windows MediaTM audio 
disku
Funkcia Program vám umožňuje uložiť vašu obľúbenú 
skladbu z akéhokoľvek disku do pamäti prehrávača. 
Program môže obsahovať 30 skladieb.

1  Stlačením PROGRAM počas prehrávania alebo 
v režime zastavenia aktivujte režim úpravy 
programu.

  Značka  sa zobrazí napravo od slova „Program“ 
na pravej strane zobrazenia menu.

Poznámka
Stlačením PROGRAM ukončíte režim úpravy programu; 
značka  zmizne.

2  Zvoľte skladbu, potom stlačením OK to vložte 
zvolenú skladbu do zoznamu programu.

3  Opakovaním kroku 2 vložte ďalšie skladby do 
zoznamu programu.

4  Stlačte .
  Naprogramovaná skladby, ktorú ste zvolili naposledy 

je zvýraznená na zozname programu.

5  Pomocou / zvoľte skladbu, ktorú chcete 
začať prehrávať.

6  Stlačte PLAY  pre spustenie.
  Prehrávanie začne v poradí, v ktorom ste 

naprogramovali skladby.
  Prehrávanie sa ukončí po tom, ako všetky skladby 

zo zoznamu programu boli raz prehraté.

7  Pre obnovenie štandardného prehrávania z 
naprogramovaného prehrávania, zvoľte skladbu 
z audio CD (alebo MUSIC) zoznamu a stlačte 
PLAY .

Menu audio CD Menu MP3/Windows 
MediaTM audio

Opakované prehrávanie naprogramovaných 
skladieb
• Pre opakované prehrávanie práve prehrávanej 

skladby, stlačte REPEAT.
 V okne menu sa zobrazí ikona opakovaného 

prehrávania a „TRACK“.
• Pre opakované prehrávanie všetkých skladieb v 

zozname programu, stlačte REPEAT druhý krát.
 V okne menu sa zobrazí ikona opakovaného 

prehrávania a „ALL“.
• Pre zrušenie režimu opakovaného prehrávania, 

stlačte REPEAT tretíkrát.

Poznámka
Ak stlačíte  počas opakovaného prehrávania 
skladieb, opakované prehrávanie sa zruší.

Vymazanie skladby zo zoznamu programu
1  Stlačením PROGRAM režime zastavenia aktivujte 

režim úpravy programu.
2  Stlačením  prejdite na zoznam programu.
3  Pomocou / zvoľte skladbu, ktorú chcete vymazať 

zo zoznamu programu.
4  Stlačte CLEAR.
  Skladba bude vymazaná zo zoznamu programu.

Vymazanie celého zoznamu programu
1  Riaďte sa podľa krokov 1 - 2 „Vymazanie skladby zo 

zoznamu programu” ako je hore.
2  Pomocou / zvoľte „Clear All“, potom stlačte OK. 

Úplný program pre disk bude vymazaný.
  Programy sú taktiež vymazané, keď je disk vybratý.
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Obsluha DVD VR disku DVD

Prehrávanie disku formátu DVD VR
Tento DVD+VCR môže prehrávať DVD-R/RW disky 
nahraté pomocou DVD-Video formátu, ktorý bol 
finalizovaný pomocou DVD-rekordéra.
Toto zariadenie bude prehrávať DVD-RW disky nahraté 
pomocou formátu Video Recording (VR).

1  Vložte disk a zatvorte nosič disku. Prehrávanie 
sa začne automaticky.

2  Na TV obrazovke sa zobrazí DVD-VR menu, keď 
stlačíte tlačidlá DISC MENU počas prehrávania.

3  Stláčaním / zvoľte skladbu, potom stlačte OK 
alebo PLAY  a prehrávanie sa spustí.

4  Stlačením DISC MENU prejdite do menu zoznamu.

Poznámky
• Nefinalizované DVD-R/RW disky nemôžu byť

prehrávané v tomto prehrávači.
• Niektoré DVD-VR disky sú vytvorené s CPRM dátami 

DVD REKORDÉRA. Prehrávač nepodporuje tieto 
druhy diskov.

Čo je „CPRM“?
CPRM systém ochrany proti kopírovaniu dovolí 
nahrávať len „raz kopírovateľné“ vysielané programy. 
CPRM platí pre ochranu obsahu pre prehrávateľné 
médiá.
Tento prehrávač je CPRM kompatibilný, čo znamená, že 
môžete nahrávať raz-kopírovateľné vysielané programy, 
ale nemôžete vytvoriť kópiu týchto nahrávok. CPRM 
nahrávanie môže byť vytvorené na DVD-RW diskoch 
formátovaných v VR režime, a CPRM nahrávania môžu 
byť prehrávané na prehrávačoch, ktoré sú špecifikovane
kompatibilné s CPRM.

Údržba a servis
Pozrite si informácie v kapitole pred kontaktovaním 
servisného technika.

Manipulácia so zariadením

Preprava zariadenia
Odložte si prosím pôvodné prepravné kartóny a baliace 
materiály. Ak potrebujete prepraviť zariadenie, pre 
zabezpečenie maximálnej ochrany, zabaľte zariadenie 
tak ako bolo zabalené pri zakúpení.

Starostlivosť o čistý povrch
• Nepoužívajte v blízkosti zariadenia prchavé tekutiny 

ako sú insekticídne spreje.
• Neponechávajte gumené alebo plastické výrobky 

v kontakte so zariadením na dlhšiu dobu, môžu 
zanechať značky na povrchu zariadenia.

Čistenie zariadenia
Na čistenie zariadenia používajte jemnú, suchú tkaninu. 
Ak je povrch extrémne špinavý, použite mäkkú tkaninu 
jemne navlhčenú v slabom roztoku saponátu.
Nepoužívajte silné roztoky ako je alkohol, benzén, 
alebo riedidlo, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu 
zariadenia.

Údržba zariadenia
DVD prehrávač je vysokokvalitné, presné zariadenie. Ak 
je optická časť a časti mechaniky disku špinavé alebo 
opotrebované, kvalita obrazu by sa mohla znížiť.
V závislosti na prostredí používania, pravidelná 
prehliadka a údržba je odporúčaná po každých 1,000 
hodinách používania.
Ak chcete zistiť viac, kontaktujte prosím najbližšie 
autorizované servisné centrum.
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Obsluha DivX disku DivX

Prehrávanie DivX filmového disku
Tento DVD+VCR môže DivX filmový disk.

1  Vložte disk a zatvorte nosič disku.
  Na TV obrazovke sa zobrazí MOVIE menu.

2  Stláčaním / zvoľte adresár, potom stlačte OK. 
Zobrazí sa zoznam súborov. Ak ste v zozname 
súborov a chcete sa vrátiť do zoznamu adresárov, 
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači / 
zvýraznite „ “ a stlačte OK.

3  Ak si chcete podrobne prezrieť súbor, stlačením / 
zvýraznite súbor a stlačte OK alebo PLAY .

4  Stlačte STOP  pre ukončenie.

Tipy
• Ak ste v zozname súborov a chcete sa vrátiť do 

zoznamu adresárov, pomocou tlačidiel na diaľkovom 
ovládači / zvýraznite „ “ a stlačte ENTER.

• Stlačením DISC MENU sa presuniete na nasledujúcu 
stranu.

• Na CD s MP3/Windows MediaTM audio, JPEG a 
MOVIE súbormi, môžete prepnúť MUSIC, PHOTO a 
MOVIE menu. Stlačením TITLE a MUSIC, sa zvýrazní 
v hornej časti menu slovo PHOTO a MOVIE.

• Obraz nemusí byť zobrazený správne počas DivX 
prehrávania. Nastavte váš TV systém na AUTO alebo 
PAL-60 režim pre obnovenie obrazu, ak je to možné.

• Titulky disku nemusia byť zobrazené správne, ak sú 
DivX titulky stiahnuté z internetu.

• Ak menu nastavenia titulkov disku nemá jazyk DivX 
titulkov, ktoré idete prehrávať, titulky nemusia byť 
zobrazené správne.

Poznámky týkajúce sa zobrazenia DivX titulkov
Ak titulky nie sú zobrazené správne počas prehrávania,
stlačte a podržte SUBTITLE na približne 3 sekundy, 
potom stláčaním / voľte iný jazykový kód, pokiaľ 
titulky nie sú zobrazené správne.

DivX disk kompatibilný s týmto prehrávačom je 
nasledovne ohraničený:
• Použiteľná veľkosť rozlíšenia DivX súboru je pod 

720x576 pixelov.
• Názov súboru DivX titulkov je k dispozícii pri 56 

znakoch.
• Ak nie je možný kód pre vyjadrenie v DivX súbore, na 

displeji sa môže zobraziť „ _ “ značka.
• Ak je počet zobrazených snímkov viac ako 30 za 1 

sekundu, zariadenie nemusí pracovať normálne.
• Ak nie je video a audio štruktúra nahratého 

súboru prekladaná, buď video alebo audio je 
vystupujúce.

• Ak je súbor nahratý s GMC, zariadenie podporuje 
len 1-bodovú úroveň nahrávania.

* GMC?
GMC je skratka pre Global Motion Compensation. To 
je kódovací prostriedok označený v MPEG4 štandarde. 
Niektoré MPEG4 kódovače, ako DivX alebo Xvid, majú 
tieto možnosti. 
Poznáme rôzne úrovne GMC kódovania, obvykle 
nazývané 1-bodové, 2-bodové, alebo 3-bodové GMC.

Prehrávateľný DivX súbor
.avi, .mpg, .mpeg

Prehrávateľný formát titulkov
SubRip (*.srt/*.txt)
SAMI (*.smi)
SubStation Alpha (*.ssa/*.txt)
MicroDVD (*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0 (*.sub)
SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
TMPlayer (*.txt)

Prehrávateľný formát kodeku
„DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, 
„MP43“, „3IVX“.

Prehrávateľný Audio formát
„Dolby Digital“, „DTS“, „PCM“, „MP3“,
„Windows MediaTM Audio“.
• Vzorkovacia frekvencia: medzi 8 - 48 kHz (MP3),
 medzi 32 - 48 kHz (Windows MediaTM Audio)
• Bitová rýchlosť: medzi 8 - 320kbps (MP3), 32 - 

192 kbps (Windows MediaTM Audio)
• Nie každý audio formát Windows MediaTM Audio je 

kompatibilný s týmto zariadením.
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Dodatočné funkcie

Zobrazenie na obrazovke
Na TV obrazovke môžete jednoducho zobraziť aktuálny 
čas alebo počítadlo pásky, časť voľnej pásky, deň, 
mesiac, rok, deň v týždni, kanál programu, rýchlosť 
pásky a režim ovládania vášho VCR. Ak nahrávate so 
zobrazením na obrazovke, toto sa nenahrá na kazetu.

1  Stlačte DISPLAY pre zobrazenie.
  Opakovaným stlačením DISPLAY obehnete 

možnosti zobrazenia. Ak je vložená kazeta, zobrazí 
sa počítadlo pásky a časť voľnej pásky.

2  Po 3 sekundách väčšina zobrazení na obrazovke sa 
vyprázdni, ponechajúc zobrazené len hodiny alebo 
počítadlo pásky a časť voľného miesta na páske.

  Opätovným stlačením DISPLAY odstránite všetky 
zobrazenia z TV obrazovky.

Pamäť zastavenia počítadla pásky
Stlačením DISPLAY na diaľkovom ovládači môže 
byť zobrazené digitálne počítadlo pásky na displeji 
namiesto času. Digitálne počítadlo pásky ukazuje 
pomerné pozície nahrávok na kazete.

1  Stlačte DISPLAY.
  Stlačením CLEAR nastavte počítadlo na 0:00:00.
  Stlačte PLAY  alebo začnite nahrávať.
  Počítadlo pásky zobrazí aktuálny čas prehrávania v 

hodinách, minútach a sekundách.

2  Stlačte STOP , keď je prehrávanie kompletné. 
Stlačte REW .

  Páska sa začne spätne prevíjať a automaticky 
zastaví, keď sa počítadlo vráti na 0:00:00.

Video Doctor (samo diagnóza)
Táto funkcia vám oznamuje, že je tu problém s 
vaším VCR. Tieto chybové správy sa zobrazia na TV 
obrazovke.

1  Stlačte SETUP.
  Stlačením  alebo  zvoľte .
  Stlačte OK.

i
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2  Stláčaním  alebo  skontrolujte problém.
  ANTENNA CONNECT
  • PLEASE CHECK:
    Pevne pripojte anténu ku konektoru.

  HEAD STATUS
  • PLEASE CLEAN:
    Vyčistite vaše video hlavy.

  TAPE STATUS
  • NOT RECORDABLE:
    Vložte kazetu s ochrannou plochou

  NO. OF TIMER PROGRAMME
  • 2
    Zobrazuje číslo časového nahrávania.

  NEXT TIMER PROGRAMME
  • PR-01 26 10:00~11:00 SP
    Zobrazuje aktuálny režim časového nahrávania.

3  Stlačte SETUP.
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Dodatočné funkcie

Hi-Fi Stereo zvukový systém
Váš VCR bude nahrávať a prehrávať Hi-Fi stereo zvuk. 
Okrem toho má stereo NICAM digitálny stereo zvukový 
dekodér. Toto vám umožňuje nahrávať a prehrávať zvuk 
v niekoľkých rôznych spôsoboch. Video kazety nahraté 
na vašom VCR budú mať bežné mono audio stopy a 
dve VHS Hi-Fi stereo audio stopy. Tieto stereo stopy 
vám umožňujú vytvárať audio nahrávky v Hi-Fi stereo 
alebo dvojjazyčnom režime z TV vysielania, stereo 
audio systému, video disku alebo ďalšieho Hi-Fi VCR.

1  Váš NICAM digitálny dekodér zvuku tohoto VCR 
vám umožňuje vychutnávať vysielania s NICAM 
zvukom, ako aj štandardným stereo, dvojjazyčným 
a mono zvukom. Príslušný typ prijímaného alebo 
nahratého zvuku sa krátko zobrazí na niekoľko 
sekúnd na TV obrazovke:

  STEREO NICAM
  Zvuk je automaticky nahratý na Hi-Fi stereo a mono 

stopy video kazety.
  BIL NICAM
  Oba audio kanály budú nahraté na Hi-Fi stereo 

stopy. Prvotný jazykový kanál (ľavý) bude nahratý 
na mono stopu video kazety.

  MONO
  Zvuk je nahratý na Hi-Fi stopy a mono stopy video 

kazety bez akéhokoľvek rozdelenia.

2  Stlačte SETUP. Stlačením  alebo  zvoľte AUD.

3  Stláčaním  alebo  zvoľte STEREO, LEFT, RIGHT 
a MONO.

  V BIL NICAM prehrávaní je primárny jazyk 
vystupujúci na ľavom kanáli a sekundárny kanál je 
vystupujúci súčasne z pravého kanálu, keď je audio 
výstup nastavený na STEREO. Primárny jazyk 
bude vystupovať z oboch kanálov, keď je audio 
nastavenie na MONO.

  Všimnite si prosím, že keď nastavíte ovládanie 
stopovania, Hi-Fi stereo zvuk sa môže vrátiť do 
MONO.

  Zmena TV audio kanálu
  Niektoré TV programy sú vysielané s bilinguálnym 

audio program (BIL). Stláčaním  alebo  zvoľte 
STEREO/MAIN, STEREO/SUB a MONO/MAIN.

Širokouhlá kompatibilita 16:9
Váš VCR môže nahrávať a prehrávať programy so 
širokouhlým pomerom strán (16:9). Pre úspešné 
nahrávanie širokouhlého formátu programu, musí byť 
vysielaný TV stanicou správny typ širokouhlého formátu.

1  Zapnite váš VCR.
  Stlačte SETUP.
  Stláčaním  alebo  zvoľte .
  Stlačte OK.
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2  Opakovaným stláčaním  alebo  zvoľte: AUTO, 
4:3 alebo 16:9.

  AUTO (len v režime prehrávania):
  Automaticky prehráva širokouhlé programy ako 

širokouhlé a štandardné programy ako štandardné.
  4:3
  Len pre prehrávanie a nahrávanie štandardných 

formátov nahrávok (4:3).
  16:9:
  Len pre prehrávanie a nahrávanie širokouhlých 

formátov nahrávok (16:9).
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3  Stlačením SETUP zatvorte menu z TV obrazovky.
  Pre zážitok z širokouhlého prehrávania musíte 

pripojiť váš VCR k TV pomocou SCART kábla.

Nastavenie dekodéra
Už sme popísali, ako pripojiť dekodér predplatených TV
staníc ako CANAL+ alebo PREMIERE na strane 11. Pre 
nahrávanie kódovaných staníc nemusíte nič ovládať. 
Len zvoľte stanicu a krátko počkajte, pokiaľ nezačne 
dekódovanie.

1  Stlačte SETUP. Na TV obrazovke sa zobrazí hlavné 
menu. Stlačením  alebo  zvoľte DECODER.

  Stlačte OK.

2  Stlačením  alebo  zvoľte.
  ON: Keď je dekodér pripojený k AV2 konektoru.
  OFF: Keď je ďalší VCR pripojený k AV2 konektoru. 

Stlačte SETUP pre návrat k TV obrazu.

Pamäť posledného stavu DVD   CD
VCD1.1

Tento prehrávač ukladá posledný stav naposledy 
sledovaného disku. Nastavenia zostávajú v pamäti, 
aj keď vyberiete disk z prehrávača alebo vypnete 
prehrávač. Ak vložíte disk, ktorý má uložené tieto 
nastavenia, naposledy zastavená pozícia je automaticky 
vyvolaná.

Poznámky
- Nastavenia sú uložené v pamäti pre budúce použitie.
- Tento prehrávač neukladá nastavenia disku, ak ste 

vypnete prehrávač pred začatím prehrávania.
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Špeciálne nahrávanie

Kopírovanie z DVD na VCR
Toto zariadenie vám umožňuje kopírovať obsah DVD na 
VHS kazetu pomocou stlačenia tlačidla D.DUBBING.

Poznámky
• Skontrolujte, či je v menu nastavení vypnuté 

progresívne snímanie.
• Ak je DVD, ktoré sa pokúšate skopírovať chránené 

proti kopírovaniu, nebude možné kopírovať disk.

1  Vložte disk
  Vložte disk, ktorý chcete kopírovať do DVD 

mechaniky a zatvorte nosič disku.

2  Vložte VHS kazetu
  Vložte čistú VHS video kazetu do VCR mechaniky.

3  Kopírujte DVD na VHS kazetu
  Stlačte tlačidlo D.DUBBING alebo RECORD  na 

prednom paneli zariadenia alebo stlačte RECORD 
na diaľkovom ovládači.

 • DVD prejde do režimu prehrávania a VCR prejde  
 do režimu nahrávania.

 • Ak sa zobrazí menu DVD disku, je potrebné stlačiť  
 tlačidlo Play manuálne pre začatie kopírovania.

Poznámka
Ak stlačíte tlačidlo RECORD , skontrolujte, či je 
prehrávač v režime DVD.

4  Zastavte proces kopírovania.
  Keď DVD ukončí prehrávanie, stlačením tlačidla 

STOP  ukončite kopírovanie.
 • Musíte ukončiť proces kopírovania manuálne, keď  
  DVD film skončí, alebo zariadenie môže prehrávať  
  a nahrávať znova a znova.

Nahrávanie z iného videorekordéra
S týmto video rekordérom môžete vytvárať nahrávky 
z externého zdroja, ako napríklad kopírovanie z iného 
video rekordéra alebo kamkordéra.

Poznámka
V nasledujúcom popise, bude tento video rekordér raz 
použitý na nahrávanie a bude popísaný ako VCR B. 
Ďalšie zariadenie bude použité na prehrávanie a bude 
popísané ako VCR A.

1  VCR A by mal byť pripojený ku SCART konektoru 
na zadnom paneli vášho zariadenia alebo k AV 
konektorom na prednom paneli vášho zariadenia.

2  Vložte nahratú kazetu do VCR A a čistú kazetu do 
VCR B.

3  Stlačte INPUT, pokiaľ sa konektor z ktorého chcete 
nahrávať nezobrazí. (VCR B).

  AV 1 pre nahrávanie z EURO AV1 SCART 
konektora na zadnej časti vášho zariadenia.

  AV 2 pre nahrávanie z EURO AV2 SCART 
konektora na zadnej časti vášho zariadenia.

  AV 3 pre nahrávanie z VIDEO IN a AUDIO IN (ľavý 
& pravý) konektorov na prednom paneli vášho 
zariadenia.

4  Pre začatie nahrávania, stlačte RECORD  na VCR 
B a PLAY  na VCR A.

5  Keď chcete ukončiť kopírovanie, stlačte STOP  na 
oboch video rekordéroch.
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Odstránenie možných problémov
Nasledujúca časť vám môže pomôcť odstrániť problém skôr než kontaktujete servisné stredisko.

Problém Príčina Riešenie

DVD alebo VCR 
nepracuje správne.

•  Tlačidlo DVD alebo VCR nie je správne 
stlačené.

•  Pozrite si stranu 6.

Bez napájania. •  Je odpojená sieťová šnúra. •  Pripojte pevne konektor sieťovej šnúry do 
siete.

Napájanie je zapnuté, 
ale DVD prehrávač 
nepracuje.

•  Nie je vložený disk. •  Vložte disk.

Žiaden obraz. •  TV nie je nastavený na príjem výstupu 
DVD signálu.

•  Zvoľte príslušný vstupný video režim na TV 
tak, že sa zobrazí obraz z DVD prehrávača 
na TV obrazovke.

•  Video kábel nie je pevne pripojený. •  Pevne pripojte video kábel ku konektorom.

Žiaden zvuk. •  Zariadenie pripojené s audio káblom 
nie je nastavené na príjem výstupu 
DVD signálu.

•  Zvoľte správny vstupný režim audio 
receivera tak, že môžete počúvať zvuk z 
DVD prehrávača.

•  Audio káble nie sú pevne pripojené. •  Pevne pripojte audio kábel ku konektorom.

•  Je vypnuté napájanie zariadenia 
pripojeného s audio káblom.

•  Zapnite zariadenie pripojené s audio 
káblom.

•  Digitálny audio výstup je nastavený na 
nesprávnom mieste.

•  Nastavte digitálny audio výstup na správne 
miesto, potom opätovným stlačením 
POWER zapnite DVD.

Obraz je slabý. •  Disk je znečistený.
•  TV kanály nie sú správne naladené.

•  Vyčistite disk.
•  Skontrolujte naladenie, vykonajte opätovné 

naladenie.

DVD prehrávač 
nezačne prehrávanie.

•  Je vložený neprehrávateľný disk. •  Vložte prehrávateľný disk. (Skontrolujte typ 
disku a regionálny kód.)

•  Disk je vložený naopak. •  Vložte disk stranou nahrávky smerom dole.

•  Disk nie je umiestnený správne. •  Umiestnite disk do nosiča disku správne.

•  Disk je znečistený. •  Vyčistite disk.

•  Je nastavená úroveň disku. •  Zrušte funkciu rodičovského zámku alebo 
zmeňte úroveň.

Diaľkový ovládač 
nepracuje správne.

•  Medzi diaľkovým ovládačom a 
zariadením je prekážka.

•  Odstráňte prekážku.

•  Batérie v diaľkovom sú vybité. •  Vymeňte batérie za nové.

Nedá sa vložiť 
videokazeta.

•  Je priestor pre kazetu prázdny? •  Vyberte kazetu.

Žiaden Hi-Fi zvuk. •  Audio režim nie je správne nastavený. •  Prepnite „AUDIO“ v hlavnom menu na 
„STEREO“.

Žiadna nahrávka 
NICAM zvuku.

•  Režim NICAM nie je správne 
nastavený.

•  Skontrolujte, či NICAM v menu je 
nastavené na AUTO pre stanice, ktoré 
budú nahraté.
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Zoznam jazykových kódov
Zadajte príslušné číslo kódu pre počiatočné nastavenia „LANGUAGE (JAZYKA)“.

6566 Abkhazian

6565 Afar

6570 Afrikaans

8381 Albanian

6577 Ameharic

6582 Arabic

7289 Armenian

6583 Assamese

6588 Aymara

6590 Azerbaijani

6665 Bashkir

6985 Basque

6678 Bengali; Bangla

6890 Bhutani

6672 Bihari

6682 Breton

6671 Bulgarian

7789 Burmese

6669 Byelorussian

7577 Cambodian

6765 Catalan

9072 Chinese

6779 Corsican

7282 Croatian

6783 Czech

6865 Danish

7876 Dutch

6978 English

6979 Esperanto

6984 Estonian

7079 Faroese

7074 Fiji

7073 Finnish

7082 French

7089 Frisian

7176 Galician

7565 Georgian

6869 German

6976 Greek

7576 Greenlandic

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7387 Hebrew

7273 Hindi

7285 Hungarian

7383 Icelandic

7378 Indonesian

7365 Interlingua

7165 Irish

7384 Italian

7465 Japanese

7487 Javanese

7578 Kannada

7583 Kashmiri

7575 Kazakh

7589 Kirghiz

7579 Korean

7585 Kurdish

7679 Laothian

7665 Latin

7686 Latvian, Lettish

7678 Lingala

7684 Lithuanian

7775 Macedonian

7771 Malagasy

7783 Malay

7776 Malayalam

7784 Maltese

7773 Maori

7782 Marathi

7779 Moldavian

7778 Mongolian

7865 Nauru

7869 Nepali

7879 Norwegian

7982 Oriya

8065 Panjabi

8083 Pashto, Pushto

7065 Persian

8076 Polish

8084 Portuguese

8185 Quechua

8277 Rhaeto-Romance

8279 Rumanian

8285 Russian

8377 Samoan

8365 Sanskrit

7168 Scots Gaelic

8382 Serbian

8372 Serbo-Croatian

8378 Shona

8368 Sindhi

8373 Singhalese

8375 Slovak

8376 Slovenian

8379 Somali

6983 Spanish

8385 Sudanese

8387 Swahili

8386 Swedish

8476 Tagalog

8471 Tajik

8465 Tamil

8484 Tatar

8469 Telugu

8472 Thai

6679 Tibetan

8473 Tigrinya

8479 Tonga

8482 Turkish

8475 Turkmen

8487 Twi

8575 Ukrainian

8582 Urdu

8590 Uzbek

8673 Vietnamese

8679 Volapük

6789 Welsh

8779 Wolof

8872 Xhosa

7473 Yiddish

8979 Yoruba

9085 Zulu

Kód        Jazyk Kód        Jazyk Kód        Jazyk Kód        Jazyk
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Zoznam kódov krajín/oblastí
Zadajte príslušný kód pre počiatočné nastavenie „Kódy krajín“.

AD Andorra
AE United Arab Emirates
AF Afghanistan
AG Antigua and Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Netherlands Antilles
AO Angola
AQ Antarctica
AR Argentina
AS American Samoa
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazil
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Bouvet Island
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CC Cocos (Keeling) Islands
CF Central African Republic
CG Congo
CH Switzerland
CI Ivory Coast
CK Cook Islands
CL Chile
CM Cameroon
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CS Former Czechoslovakia
CU Cuba
CV Cape Verde
CX Christmas Island
CY Cyprus
CZ Czech Republic
DE Germany
DJ Djibouti
DK Denmark
DM Dominica
DO Dominican Republic
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egypt
EH Western Sahara

ER Eritrea
ES Spain
ET Ethiopia
FI Finland
FJ Fiji
FK Falkland Islands
FM Micronesia
FO Faroe Islands
FR France
FX France (European 

Territory)
GA Gabon
GB Great Britain
GD Grenada
GE Georgia
GF French Guyana
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Greenland
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe (French)
GQ Equatorial Guinea
GR Greece
GS S. Georgia & S. Sandwich Isls.
GT Guatemala
GU Guam (USA)
GW Guinea Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Heard and McDonald Islands
HN Honduras
HR Croatia
HT Haiti
HU Hungary
ID Indonesia
IE Ireland
IL Israel
IN India
IO British Indian Ocean

Territory
IQ Iraq
IR Iran
IS Iceland
IT Italy
JM Jamaica
JO Jordan
JP Japan
KE Kenya
KG Kyrgyzstan
KH Cambodia6
KI Kiribati
KM Comoros
KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP North Korea
KR South Korea
KW Kuwait
KY Cayman Islands
KZ Kazakhstan
LA Laos
LB Lebanon

LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lithuania
LU Luxembourg
LV Latvia
LY Libya
MA Morocco
MC Monaco
MD Moldavia
MG Madagascar
MH Marshall Islands
MK Macedonia
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macau
MP Northern Mariana Islands
MQ Martinique (French)
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldives
MW Malawi
MX Mexico
MY Malaysia
MZ Mozambique
NA Namibia
NC New Caledonia (French)
NE Niger
NF Norfolk Island
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Netherlands
NO Norway
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ New Zealand
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Polynesia (French)
PG Papua New Guinea
PH Philippines
PK Pakistan
PL Poland
PM Saint Pierre and Miquelon
PN Pitcairn Island
PR Puerto Rico
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RE Reunion (French)
RO Romania
RU Russian Federation
RW Rwanda
SA Saudi Arabia
SB Solomon Islands

SC Seychelles
SD Sudan
SE Sweden
SG Singapore
SH Saint Helena
SI Slovenia
SJ Svalbard and Jan Mayen

Islands
SK Slovak Republic
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Saint Tome and Principe
SU Former USSR
SV El Salvador
SY Syria
SZ Swaziland
TC Turks and Caicos Islands
TD Chad
TF French Southern Territories
TG Togo
TH Thailand
TJ Tadjikistan
TK Tokelau
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turkey
TT Trinidad and Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzania
UA Ukraine
UG Uganda
UK United Kingdom
UM USA Minor Outlying Islands
US United States
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Vatican City State
VC Saint Vincent & Grenadines
VE Venezuela
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islands (USA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis and Futuna Islands
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia
ZA South Africa
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Kód    Krajina Kód    Krajina Kód    Krajina Kód    Krajina
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Technické údaje
Všeobecné
Napájanie    AC 220 - 230 V, 50 Hz
Spotreba    17 W
Rozmery (približné)   430 X 78.5 X 265 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približná)   4.06 kg
Prevádzková teplota   5°C až 35°C (41°F až 95°F)
Prevádzková vlhkosť   5 % až 90 %
Časovač    24 hodinový displej
RF Modulátor   UHF 22 - 68 (Nastaviteľný)

Systém
Laser    Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650 nm
Systém video hlavy   Dvojitý azimut 6 hláv, špirálovité snímanie.
Signál    PAL
Frekvenčná odozva   DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz až 44 kHz
       DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz až 22 kHz
       CD: 8 Hz až 20 kHz
Odstup signálu od šumu  Viac ako 100 dB (len ANALOG OUT konektory)
Harmonické skreslenie   Menej ako 0.008%
Dynamický rozsah   Viac ako 100 dB (DVD)
       Viac ako 95 dB (CD)

Vstupy (VCR)
Audio    - 6.0 dBm, viac ako 10 kiloohmov (SCART)
       - 6.0 dBm, viac ako 47 kiloohmov (RCA)
Video    1.0 Vp-p, 75 ohmov, nevyvážené (SCART/RCA)

Výstupy (DVD)
VIDEO OUT   1 Vp-p 75 ohmov, sync. záporný
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (Y) 1 Vp-p 75 ohmov, záporný sync., RCA konektor x 1
VIDEO OUT   (Pb)/(Pr) 0.7 Vp-p 75 ohmov, RCA konektor x 2
RGB výstup   0.7 Vp-p 75 ohmov
COAXIAL (digitálne audio)  0.5 V (p-p), 75 ohmov, RCA konektor x 1
Audio výstup (analógové audio)  2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohmov, RCA konektor (L, R) x 2/SCART   
       (TO TV)

Výstupy (VCR)
Audio    - 6.0 dBm, menej ako 1 kiloohm (SCART)
Video    1.0 Vp-p, 75 ohmov, nevyvážené (SCART)
RGB výstup   0.7 Vp-p 75 ohmov
Audio výstup (analógové audio)  2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohmov, RCA konektor (L, R) x 2/SCART   
       (TO TV)

Právo na zmenu dizajnu a technických údajov vyhradené.

Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú ochranné 
známky Dolby Laboratories.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


