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zariadenie zo siete. 

m

upozornenie

kryt produktu. 

alebo zásahu elektrickým prúdom by tento 

alebo vlhkosti a na zariadenie by ste nemali 

sú napr. vázy. 
POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým 

a

b

c
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Tento prístroj je vybavený schválenou 13 A 

zásuvky postupujte nasledovne:

a

b

alebo BSI.

c
Ak šta

poistky, poistka pri rozvodnej doske by nemala 

Modrý kábel pripojte ku konektoru 

Hnedý kábel pripojte ku konektoru 

svorka kábla zviera ochranné puzdro vedenia - 
nie iba jednoducho dva káble.

roku 1956 a Zákony na ochranu práv umelcov z 

Norge

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 

nettkontakten.

n

Všetky batérie nainštalujte správne, 

Nemiešajte batérie (staré a nové 

o

p

q

org.

zariadenia.

Warning

upevnené len na vhodnú nástennú konzolu a 

zariadenie na stenu sami.
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odpadom. 

smernice týkajúcej sa olova:

Informujte sa o miestnych pravidlách 
separovaného zberu batérií. Správna likvidácia 

zdravie.

Všetky nepotrebné baliace materiály boli 

jednoduchého rozdelenie balenia do troch 

penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 

likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov 
podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, 

Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým 
rozlíšením) sú obchodné známky alebo 

støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Upozornenie

nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES 
+ 2006/95/ES 

na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 

vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 

odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ 

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým 
odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a 
elektronických produktov. Správnou likvidáciou 

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú 
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STAR sú registrované americké známky.

Note

obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s 

inštalácii zariadenia v domácnosti. Toto zariadenie 

 rušenie sa pri konkrétnej inštalácii 
neobjaví.

Ak toto z

Prijímaciu anténu nasmerujte inak alebo ju 
premiestnite.

Toto zariadenie pripojte do zásuvky iného 
elektrického obvodu ako obvodu, ktorého 

alebo skúseného opravára rozhlasových a 
televíznych zariadení.

Note

Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Prehráva všetky verzie videa kódovaného 

s rozšíreným prehrávaním mediálnych súborov 

Vyrobené v licencii a na základe amerických 

celosvetových registrovaných patentov alebo 
patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. 

registrované ochranné známky a logá a symbol 

Inc. © 1996 – 2007 DTS, Inc. Všetky práva 
vyhradené.

Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné 
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regionálnymi kódmi:

Krajiny

Európa

Hlavná jednotka
Reproduktory (x 2)
Digitálny bezdrôtový subwoofer

Káblová anténa pre pásmo FM
Konzola na upevnenie na stenu a skrutky 
(4 kusy)

Recordable

ReWritable

systém

zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.
philips.com/welcome.
Tento DVD systém domáceho kina predstavuje 
vhodný doplnok do vašej domácnosti. 
Vychutnajte si naplno jeho výkon spolu 
s viackanálovým priestorovým zvukom a 

zariadení USB

zariadení USB

ovládania

obrazovým výstupom

Priestorový zvuk

SK



7

a cb d e f g h

j i

r

q k

l

m

n

o

p

SK



8

q

pravého reproduktora.

r DC

Zásuvka pre pripojenie napájania.

a

b

c

d SOURCE

Výber zdroja.

e
Nastavenie hlasitosti.

f
Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

g
Zapnutie zariadenia.

spotrebou energie.

h Panel displeja

Zobrazenie aktuálneho stavu.

i
Konektor pre externé zvukové 
zariadenie.

j
Zásuvka USB.

k
zásuvka pre anténu FM.

l
Zásuvky pre vstup externého 
zvukového zdroja.

m
Zásuvka optického zvukového vstupu.

n
Zásuvka pre výstup kompozitného 
videa.

o
Zásuvka pre výstup zvuku/videa.

p
Výstupná zásuvka rozhrania HDMI.
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a
Zapnutie zariadenia.

spotrebou energie.

b
Výber zdroja.

c
Vstup do ponuky nastavenia systému 

d /

Pri ponukách: pohyb nahor/nadol.

nadol.

e OK

Potvrdí zadanie alebo výber.

f / /

disku.

vpravo.
Naladenie rádiovej stanice.

g
Pri prehrávaní obrazu/zvuku: 
zobrazenie informácií o aktuálnom 
stave alebo o disku.
Pri obrázkoch: zobrazenie miniatúr 
obrazových súborov.
Pre rádio FM – zobrazenie hodín RDS.

h /

nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.

i
Spustenie alebo prerušenie 
prehrávania.

w

v

t

q

r

p

u

s

c

g

k

m

n

o

j
i

f

d

e

h

a

b

l
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v
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Pri video diskoch: prístup k ponuke 

Pri video diskoch s ovládaním 

w
Výber zvukového kanála pri disku

pravého.
Výber jazyka zvuku pri disku DVD 
alebo formáte DivX.

j
Zastavenie prehrávania.

stanice.

k
Prispôsobenie úrovne výšok/basov.

l
Priamy výber titulu/kapitoly/skladby.
Výber prednastavenej rozhlasovej 
stanice

m
Prístup k nastaveniu oneskorenia 
zvuku.

n SOUND

efekt.

o
Pri obrázkoch alebo videonahrávkach: 

p

skladby/disku.

q

alebo náhodného prehrávania. 
Programovanie staníc rádia.

r

DVD alebo video vo formáte DivX.

s SURROUND

Zapnutie/vypnutie zvukového efektu 
Dolby Virtual Speakers (DVS).

t
Nastavenie hlasitosti.

u

hlasitosti.
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a

- zásuvky  na tomto 
zariadení.
- vstupnej zásuvky HDMI na TV.

Komponentné video poskytuje vyššiu kvalitu 

komponentné video podporuje signály vo 

HDMI a signál je analógový. 

TV

HDMI IN

3 Pripojenie

a

HDMI poskytuje nekomprimované digitálne 
rozhranie medzi vaším televízorom a 

zvukový aj obrazový signál. 

Notes

pripojenie HDMI
20). 

zariadenie/TV prostredníctvom rozhrania HDMI.
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1
- zásuvky  na tomto 
zariadení.
- vstupných zásuviek AV na adaptéri 

2

Výstup AV poskytuje základné pripojenie v 
analógovej kvalite. 

TV
SCART IN

TV
AV IN

VIDEO

L

R

a Zapojt

- zásuvky  na 
tomto zariadení.
- vstupných zásuviek komponentného 
videa na TV.

signál do jedného kábla. Zvukové signály sú 
stereofónne, video signály sú kompozitné. 

vysokým rozlíšením a signál je analógový.

TV
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- zásuviek  na tomto 
zariadení.
- výstupných zvukových zásuviek na 
danom zariadení.

2
.

3 Pomocou ovládacích prvkov pripojeného 
zariadenia ovládajte prehrávanie hudby 

zariadenia).

Pri zvukovom zariadení so zásuvkou pre 
slúchadlá:

a

- zásuvke  na hlavnej 
jednotke.
- zásuvke pre slúchadlá na externom 
zariadení.

b

c

a
- zásuvky  na tomto 
zariadení.
- vstupných zásuviek AV na televízore.

výstupnými zvukovými zásuvkami:

1

TV

SK
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1
 na zariadení.

Umiestnenie prístroja

Notes

skrinky.

1

rovná.

a

- zásuvky  na tomto 
zariadení.
- zásuvky optického výstupu na 

Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového 
vysielania v pásme MW.

OPTICAL OUT

SK
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4 Subwoofer umiestnite do rohu izby, 
prípadne vo vzdialenosti minimálne 1 
meter (3,3 stopy) od televízora.

2 Pripevnite stojan a umiestnite zariadenie 
do blízkosti televízora.

3 Pripevnite na reproduktory stojany 
a reproduktory umiestnite do výšky 

SK
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Note

1
 na zariadení a k 

elektrickej zásuvke.

2
bezdrôtového subwoofera k elektrickej 
zásuvke.

b

c

Cautions

batérie.

Note

špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

1
2

AAA so správnou polaritou (+/-) tak, ako 
je znázornené na obrázku.

3 Zatvorte priestor pre batérie.

Cautions

kábel.

3

1

2

SK
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pripojenia

1
SOURCE na hlavnej jednotke po 

dobu 3 sekúnd.
»  (párovanie) bliká.

2
na subwooferi.

Modrý a zelený indikátor na »

Ak je bezdrôtové pripojenie úspešné, »
zobrazí sa indikátor 
(párovanie v poriadku) a na subwooferi 
sa rozsvieti modrý indikátor.

3 Znova zapnite hlavnú jednotku.

Note

rušeniu pochádzajúcemu od iných elektronických 
zariadení) na mieste, v ktorom sa nachádzate. Po 

vyššie uvedený postup.

Caution

prevádzku.

kapitole.

si zapíšte sem: 

Zapnutie

1 .
Systém sa prepne na naposledy »
vybraný zdroj.

2
bezdrôtového pripojenia medzi hlavnou 
jednotkou a subwooferom.
»  (párovanie) bliká.

Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa »
indikátor  (párovanie v 
poriadku) a na subwooferi sa rozsvieti 
modrý indikátor.

Ak pripojenie zlyhá, zobrazí sa indikátor »
 (zlyhanie párovania) a na 

subwooferi sa rozsvieti zelený indikátor.

Ak bezdrôtové pripojenie zlyhá, »
nastavte pripojenie manuálne.

SK
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2

 sa toto zariadenie 

prepne sa na správny zobrazovací kanál.

Po pripojení tejto jednotky k zariadeniam s 

túto jednotku spolu so všetkými zariadeniami 
pripojenými prostredníctvom HDMI. 

ovládania iného zariadenia pripojeného 
prostredníctvom HDMI.

[System

Pri progresívnom riadkovaní sa v porovnaní s 

riadkov poskytuje progresívne riadkovanie vyššie 
rozlíšenie a vyššiu kvalitu obrazu.

Váš TV podporuje progresívne 
riadkovanie.

1 DISC prepnite zariadenie 

2 Zapnite TV a prepnite ho na správny 
vstupný video kanál. Informácie o výbere 
správneho vstupu na TV nájdete v návode 

1 .

2 .

3  a 
.

4
OK.

5
.

Toto zariadenie podporuje funkciu Philips 

pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, 

Note

1 Na TV a ostatných pripojených 
zariadeniach zapnite ovládanie 
prostredníctvom protokolu HDMI 
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5
.

Ste toto zariadenie pripojili k 
TV prostredníctvom zásuviek 
komponentného videa.

1 Zapnite televízor.

2
riadkovania TV je vypnutý (pozrite si návod 

3 TV prepnite na správny zobrazovací kanál 
pre toto zariadenie.

4 DISC.

5 .

6 /  vyberte z ponuky 

.

7  >  a 
OK.

Zobrazí sa varovná správa.»

8
OK.

Nastavenie progresívneho riadkovania »

Note

15 sekúnd na automatickú obnovu alebo progresívne 

9
na TV.

1
na TV.

2 .

3 /  vyberte z ponuky 

.

4  >  a 
OK.

SK
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Pre zariadenie USB

Note

a .

b
zariadenie USB.

Zobrazí sa ponuka s obsahom.
Pre pripojené zariadenie MP3 (pozrite si 

15)

a Vyberte zdroj.

na strane 22

b
 .

c

Na návrat do hlavnej ponuky 

„Previous“ (Predchádzajúce). Potom 
OK.

d .

Note

odlišné.

Cautions

neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. 

diskov. 

a

b

smerom nahor.

c

d
DISK.

CD Printing

SK
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1

OK.

1
.

1
.

»

Note

 vstúpite 
do ponuky.

Note

Táto funkcia je dostupná len pre disky DVD a videá vo 
formáte DivX s podporou viacerých jazykov zvuku.

a

 vstúpite 
do ponuky.

e
.

f

/ .

Vyberte titul/kapitolu/skladbu a potom 
.

1 .

Note

dopredu/dozadu

1 Na výber rýchlosti prehrávania opakovane 
/

( / ).
Na obnovenie normálnej rýchlosti 

.

Note

SK
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1 Na zobrazenie informácií o prehrávaní 

.

1
2 Vyberte zdroj:

DISC.

USB.

3
.

.
Prehrávanie pozastavíte/obnovíte 

.

.

Notes

Toto zariadenie podporuje súbory s titulkami s 
príponou „.srt“, „.smi“, „.sub“, „.ssa“ a „.ass“. Tieto 
súbory sa však nezobrazujú v súborovej ponuke.

1 Vyberte zdroj.

2
 .

3

OK.

Ak je prehrávanie videa pomalšie ako audio 
výstup (zvuk nezodpovedá obrazu), toto 

synchronizáciu nastavením oneskorenia audio 
výstupu.

1 ,

»

2

audio výstupu.

1

2
.

Spustí sa opakované prehrávanie »

Opakované prehrávanie zrušíte 

.

Note

skladby/titulu.

1

.

/ / / .

SK
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USB.

1
2 Vyberte zdroj:

DISC.

USB.
Zobrazí sa ponuka s obsahom.

3
OK.

4 Vyberte súbor na prehrávanie, potom 
.

Na návrat do hlavnej ponuky 

„Previous“ (Predchádzajúce). Potom 
OK.

.
Prehrávanie pozastavíte/obnovíte 

.

/ .

1
.

Zobrazia sa miniatúry 12 obrázkov.»

2 Vyberte súbor. Na spustenie prehrávania 
.

Na zobrazenie predchádzajúcej alebo 

/ .

OK.

Na návrat do hlavnej ponuky 

„Previous“ (Predchádzajúce). Potom 
OK.

4 .

5
.

6
nasledu / .

1 N
opakovaného/náhodného prehrávania 

/ .
Na obnovenie normálneho 

/
sa nezobrazí .

Note

DivX.

1 Zvukový kanál dostupný na disku vyberte 

Mono pravý
Stereo

nájdete na príslušných stranách tohto návodu:
u (pozrite 

strane 23)
B (pozrite si ‘Opakovanie prehrávania 

24)
Zobrazenie informácií o prehrávaní
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1

/ .

súbormi MP3/WMA. Súbory vo formáte MP3/

disku.

1 Spustite prehrávanie hudby vo formáte 
MP3/WMA.

2
 spustite prehrávanie 

prezentácie.
»

»
do konca disku.

»
.

3
.

4
.

SK
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Note

rádiových staníc.

1
2 /

aktivujte programovanie.

3 /  tejto 

/ .
»

4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste 
naprogramovali ostatné stanice.

Note

miesto inú stanicu.

stanice

1 /

6 Naladenie

1
vysunuli dodávanú anténu FM.

2 .

3 /  (
/ ).

4

Tuner FM automaticky naladí stanicu so »
silným príjmom.

5
stanice.

/  ( /
kým nenájdete najlepší dostupný signál.

Note

rádiových staníc.

1 /

2
/ , aby ste 

aktivovali automatické programovanie.
Nakrátko sa zobrazí hlásenie »
(automaticky).

Všetky dostupné stanice sú »
programované v poradí sily signálu 
vlnového pásma.

Posledná naprogramovaná rádiová »
stanica sa automaticky prehrá.
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RDS

Na automatické nastavenie hodín na tomto

spolu so signálom RDS.

1

»
cez systém RDS a automaticky nastaví 
hodiny.

Note

RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

stanice RDS sa programujú ako prvé.

1
2

prechádzajte cez nasledujúce informácie 
(ak sú dostupné):

Názov stanice»

Typ programu, napr. ako »
(správy),  (šport), 
(populárna hudba)...

Frekvencia»

SK
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pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, 

Note

 – Zapnutie 
alebo vypnutie jednodotykového 
prehrávania.

 – Zapnutie alebo 
vypnutie jednodotykového vypínania.

 – Zapnutie 
alebo vypnutie jednodotykového 
prehrávania zvuku.

Zapnutie alebo vypnutie úpravy úrovne jasu 
displeja.

nastavenej doby.
, , , [60

po ktorom sa zariadenie prepne 

automatického vypnutia.

1 .

2 Vyberte stranu s nastaveniami.

3
.

4
OK.

.

.

Na strane 

pre konkrétne disky. Pred zmenou tohto 

 – Obmedzenie prístupu 

hesla. 
 – Neobmedzené 

prehrávanie všetkých diskov.

 > .

Výber preferovaného jazyka pre zobrazenie na 
obrazovke.

Toto zariadenie podporuje funkciu Philips 
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 – vychutnajte si priestorový zvuk 
s úplným dynamickým rozsahom.

v noci (len pri diskoch DVD).

Na strane 

nezobrazuje správne. Štandardne zodpovedá 

vašej krajine.
 – Pre TV so systémom farieb 

 – Pre TV so systémom farieb 

 – Pre TV s duálnou podporou 

typu TV, ktorý je pripojený.

 – Pre TV obrazovky 
s pomerom strán 4:3: obraz s plnou 
výškou s orezanými stranami.

 – Pre TV obrazovky 
s pomerom strán 4:3: širokouhlý obraz 

obrazovky.
 – Pre širokouhlé 

obrazovky: obraz s pomerom strán 
16:9.

riadkovania.

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

 - spotreba energie < 4 W.
 - spotreba energie < 

zariadenie spustilo.

prostredníctvom webovej lokality www.divx.com/

ktoré sú zaregistrované.

Na strane 

Ak toto zariadenie pripojíte kTV
prostredníctvom kábla HDMI, na tomto mieste 
vyberte nastavenie zvukového výstupu pre toto
pripojenie.

 – reprodukcia zvuku prebieha 

Ak zvukový formát disku nie je 
podporovaný, zvuk bude zmiešaný 
do dvoch kanálov (lineárna PKM). 

 – vypnutie zvukového výstupu 
naTV. Reprodukcia zvuku prebieha len 
cez toto zariadenie.

na diskoch DVD pri nízkej úrovni hlasitosti bez 
toho, aby ste rušili ostatných.
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Notes

Ak ste nastavili jazyk, ktorý na disku nie je k dispozícii, 

Ak v ponuke nie je uvedený konkrétny jazyk, vyberte 
. Potom v zozname jazykových kódov 

nahrané spolu s hodnotením prístupnosti.

OK.

OK.

Notes

v ponuke 

Hodnotenia prístupnosti sa líšia v závislosti od krajín. 

8“.
Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len 

(prejdite do ponuky  > ).

(ovládanie prehrávania).

interaktívna ponuka.
 – ponuka sa nezobrazí a prehrávanie 

farebnosti obrazu alebo na vytvorenie a 
prispôsobenie vlastného nastavenia.

 – pôvodné nastavenie 
farieb.

 – nastavenie teplých farieb.
 – vlastné nastavenie farieb. 

ostrosti/tónu a nasýtenia farieb.

 – zobrazovanie popisu

funkcie.
 – vypnutie zobrazovania titulkov 

Na strane 

pre prehrávanie diskov.

titulkov pre prehrávanie diskov.

ponuky disku.
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Note

tohto zariadenia.

aktualizácie softvéru tohto zariadenia. Najnovšiu 

Obnoví všetky výrobné nastavenia tohto 
zariadenia okrem nastavení ,

 a .

so súbormi MP3/WMA.
 – zobrazí všetky súbory.

pri uzamknutých diskoch a pri prehrávaní diskov 
DVD s obmedzeným prístupom.

 zadajte 

nastavené heslo.
 zadajte nové 

heslo.
 znova zadajte 

nové heslo.
OK

Note

Ak zabudnete heslo, pred nastavením nového hesla 

titulky DivX.

Anglický, Írsky, Dánsky, 
Estónsky, Fínsky, Francúzsky, 
Nemecký, Taliansky, Portugalský, 

a Nynorsk), Španielsky, Švédsky, 
Turecký

[Central

Srbský (latinka), Rumunský
Bieloruský, Bulharský, Ukrajinský, 
Macedónsky, Ruský, Srbský

Hebrejský
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1 Na zapnutie/vypnutie priestorového 

SURROUND.

1  alebo .

2  nastavte 

tóny (basy).

1 , aby ste 
zapli/zrušili stlmenie zvuku.

1

Note

1
SOUND vyberte:

 (koncert)

 (hry)
 (divadlo)

Technológia Dolby Virtual Speaker (DVS) 

ideálne riešenie na miestach, ktoré poskytujú len 
obmedzený priestor na umiestnenie viacerých 
reproduktorov.
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Rozsah ladenia 87,5 - 108 MHz
50 KHz

 – Mono, odstup signálu od 
šumu 26 dB

< 22 dBf

> 28 dBf

skreslenie
< 3 %

Odstup signálu od šumu > 50 dB

Impedancia reproduktorov 8 ohmov 

subwoofer (nízkobasový 
reproduktor)

6,25” subwoofer

(basový reproduktor)
3” woofer

(výškový reproduktor)
19 mm tweeter

 - Subwoofer

- Woofer/Tweeter

> 84 dB/m/W ± 
4 dB/m/W
> 82 dB/m/W ± 
4 dB/m/W

Note

predchádzajúceho upozornenia.

výkon
2x75W +250W RMS

20 – 20000 Hz, +/-3 dB
Odstup signálu od 
šumu

> 67 dB

Vstup Aux 1,00 v RMS (efektívna 
hodnota) 20 kohmov

Typ lasera
Priemer disku 12 cm/8 cm
Dekódovanie videa

12 bitov
Systém signálu
Formát videa 4:3/16:9
Odstup signál/šum 
pri prehrávaní videa

> 48 dB

24 bitov/96 kHz

skreslenie
< 1 %

4 Hz – 20 kHz
(44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 24 kHz (96 kHz)

Odstup signálu od 
šumu

> 67 dBA
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DivX 3.11, 4.x a 5.x
WMA

ISO 9660

12

Podporované vzorkovacie frekvencie 
pri diskoch MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
Podporované prenosové rýchlosti diskov 
MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
Nasledujúce formáty nie sú podporované:

Názov albumu/titulu v inom ako 
anglickom jazyku
Disky zapísané vo formáte Joliet

USB

1.1)

USB 1.1)

Formát USB alebo formát 

bitová šírka
WMA v9 alebo starší

úrovní

220 – 230V, 
50 Hz

Prevádzková spotreba energie
 - Hlavná jednotka
 - Subwoofer

32 W
38 W

Spotreba energie v 
normálnom pohotovostnom 

< 4 W

Spotreba energie v 

nízkou spotrebou

< 1 W

Kompozitný video výstup 1,0Vpp, 
75 ohmov

Optický výstup 0,5Vpp ± 
0,1Vpp 75 
ohmov
1.3a

USB Direct Verzia 2.0
Rozmery
 – Hlavná jednotka (Š x V x H)

– Reproduktory

– Skrinka bezdrôtového 
subwoofera (Š x V x H)

360 x 190 x 
65 mm
135 x 330 x 
135 mm
170 x 330 x 
340 mm

 - S obalom
 - Hlavná jednotka
 - Skrinka reproduktora
 – Skrinka bezdrôtového 
subwoofera

13 kg
1,2 kg
1,1 kg x 2
5,4 kg

DVD

DVD+RW
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99

Názov súboru vo formáte Unicode 

Prázdne albumy: prázdny album 
predstavuje album, ktorý neobsahuje 
súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na 
displeji.
Nepodporované formáty súborov 

dokumenty aplikácie Word (.doc) 
alebo súbory MP3 s príponou .dlf 
budú ignorované a neprehrajú sa.

DRM chránené súbory WMA (.wav, 
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
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kompatibilná. Skúste iné.

Skontrolujte typ disku, systém farieb a 
regionálny kód. 

disk.
Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná 

Skontrolujte video pripojenie.
Zapnite TV a nastavte ho na správny 
vstupný video kanál.
Progresívne riadkovanie je zapnuté, ale TV 
nepodporuje progresívne riadkovanie.

Ak sa tak stane po zmene rozlíšenia 
HDMI, vyberte iné rozlíšenie. Pri správnom 
rozlíšení sa objaví obraz.

Disk nie je kompatibilný so systémom
na kódovanie farebného televízneho 

skreslenie obrazu. Nie je to porucha.

progresívneho riadkovania.

Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo 
titulky vo viacerých jazykoch.

10 Riešenie

Warning

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 

stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu 

správne pripojená.

prúdom.
V rámci funkcie šetrenia spotreby energie 
sa systém automaticky vypína 15 minút 

ovládacieho prvku.

vyberte správny zdroj.

ovládaním a zariadením.

senzor na prednej strane hlavnej jednotky.

Nastavte bezdrôtové pripojenie 
manuálne (pozrite si ‘Manuálne nastavenie 

19).
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Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je 
na disku zakázané.

.

Pomer strán sa pri niektorých typoch TV 

Tento jav nepredstavuje poruchu.
Formáty týchto súborov nie sú 
podporované.

pripojený.

Ak pripojené zariadenie nepodporuje 

iba rozhranie DVI, výstup zvuku nemusí 

videorekordérom.

Namiesto nej pripojte vonkajšiu anténu FM.
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2

3

4  Pripevnite zadnú konzolu na zadnú 
spodnú stranu hlavnej jednotky.

212mm

Cautions

pracovníkov.

nepoškodili prívodné vedenia (napríklad plyn, voda 
alebo elektrická energia).

jednotku, 2 pre reproduktory)

Caution

1
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5 Zaveste hlavnú jednotku a reproduktory na 
miesto.
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H

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením 

vysokorýchlostné digitálne rozhranie, cez ktoré
prebieha prenos nekomprimovaného 
obrazu s vysokým rozlíšením a digitálneho 

obrazu i zvuku bez najmenšieho šumu. Formát 

DVI.
V súlade so štandardom HDMI pri pripojení 
k zariadeniam s podporou HDMI alebo DVI 

obsahu pri prenose cez širokopásmové 
rozhrania) nedôjde k zobrazeniu ani reprodukcii 
digitálneho obsahu.

J

JPEG

obrazu. Systém kompresie údajov statických 
záberov, ktorý navrhla organizácia Joint 

jeho vysokej kompresii údajov. Súbory sa 

„.jpeg.“

K

s kompatibilnými kódmi regiónu. Kód regiónu 
tejto jednotky nájdete na štítku produktu. 
Niektoré disky sú kompatibilné s viac ako 

všetky regióny.

12 Glossary

B

je synonymum k prenosovej rýchlosti údajov 
(alebo rýchlosti údajov). 

D

Digitálny zvuk je zvukový signál, ktorý bol 

kanály.

zachovaní vysokej kvality obrazu výrazne 

Technológia je v patentovom konaní. 

Dolby Digital

stredový a kanál pre nízke tóny).
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R

v príslušnej krajine. Obmedzenie sa líši v 

kontroly sa prehrávanie obsahu nespustí, ak je 

S

Surround

Systém, ktorý vytvára realistické trojrozmerné 

viacerými reproduktormi, ktoré sú umiestnené 

V

stopa tvorila jedno zvukové pole. Pojem 
viackanálový opisuje štruktúru zvukových stôp s 
tromi alebo viacerými kanálmi.

Kapitola

Kapitola

disku DVD, ktoré sú kratšie ako celý titul. Titul 

Formát súboru so systémom kompresie 
zvukových údajov. MP3 je skratka pre Motion 

P

PBC

Ovládanie prehrávania. Systém, v ktorom 

pomocou ponúk na obrazovke, ktoré 

TV obrazoviek. Pomer štandardnej TV je 4:3, 

obraz so širšou perspektívou na štandardnej 
obrazovke s pomerom strán 4:3. 

zaznamenané na disku DVD.
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