DVD Micro Theatre
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Návod k obsluze
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POZOR!
Použití ovládacích nebo nastavovacích
prvků nebo provedení postupů obsluhy
jiným než zde popsaným způsobem
může vést k ozáření nebo jinému
ohrožení a k nefunkčnosti přístroje.
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Upozornění
PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ VIDITELNÉ
A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.
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Jazykové kódy
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali
Bihari
Bislama
Bokmål, Norwegian
Bosanski
Brezhoneg
Bulgarian
Burmese
Castellano, Español
Catalán
Chamorro
Chechen
Chewa; Chichewa; Nyanja

6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769
7889
9072
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International) 7365
Interlingue
7365

Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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Česky

Index

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou
obchodní známky Dolby Laboratories.

Tento výrobek používá technologii ochrany
autorských práv, která je předmětem US
patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví,
jejichž držitelem jsou Macrovision Corporation
a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné
technologie musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro
domácí a další omezené použití, pokud nebylo
společností Macrovision Corporation stanoveno
jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.
DivX®, DivX Certified
a související loga jsou
obchodními známkami
DivX Networks, Inc
a jsou použita v licenci.

Windows Media je obchodní známkou
Microsoft Corporation.
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Všeobecné informace
Výbava
Česky

Tento DVD mikro systém domácího
kina je vybaven plně digitálními zesilovači
s uspořádáním kanálů 2.1, s jejichž pomocí
vytváří stejný plně dynamický zvuk, jako
plně vybavená domácí kina. Systém přináší
řadu nejlepších funkcí, které technologie
domácího kina nabízí.
Další funkce:
Vestavěný dekodér Dolby Digital, který
podporuje zvuková nastavení Incredible
Surround a DSC.
Připojení dalších přístrojů
K systému můžete připojit další zvukové
a AV přístroje a využívat tak možností
prostorového zvuku systému.

–
–
–
–

Windows Media Audio (WMA)
DivX® na CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x a 5.x
Podporované formáty MP3-CD.

• ISO 9660/UDF
• Max.délka názvu titulu/alba – 10 znaků
• Max. počet titulů a alb je 255
• Max. 8 vnořených složek.
• Max. počet alb 32.
• Max. počet skladeb MP3 je 999.
•	 Podporované vzorkovací kmitočty
disků MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Podporované přenosové rychlosti
disků MP3: 32, 64, 96, 128, 192,
256 kbps.

Rodičovský zámek (rating level)
Můžete nastavit hodnocení obsahu na
takovou úroveň, aby děti mohly sledovat
pouze disky DVD s vyšší úrovní hodnocení
(rating).
Časovač vypnutí (sleep timer)
Umožňuje vypnout systém automaticky do
režimu Stand-by v nastavené době.
Noční režim
Funkce umožňuje omezit dynamický rozsah
zvuku v režimu Dolby Digital.
Progressive Scan
Neprokládaný režim zobrazení poskytuje
vysoce kvalitní neblikající obraz filmů. Po
obnovení snímku se může zvýšit svislé
rozlišení na 525 řádek.
Poznámka
– Tuto funkci využijete pouze po
připojení TV s možností zobrazení
neprokládaného (progresivního) obrazu.

Následující formáty nejsou podporovány:
• Soubory *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV.
• Disky ve formátu Joliet.
Regionální kódy
Disky DVD, které je možné přehrát
v tomto přístroji, musí být označeny podle
obrázku. Není možné přehrávat disky
určené pro jiné regiony.

Disky, které je možné přehrát
Tento systém DVD přehrává tyto disky:
– Digital Video Disc (DVD)
– Video CD (VCD)
– Super Video CD (SVCD)
– Digital Video Disc+Rewritable
(DVD+RW)
– Compact Disc (CD)
– Picture CD (Kodak, JPEG) na
CD‑R(W)

Poznámky:
– U disků v několika režimech (mixed mode)
se přehrává pouze jeden režim, určený
záznamovým formátem disku.
– Pokud se objeví potíže při přehrávání disku,
vyjměte jej z přístroje a vložte jiný. Nesprávně
formátované disky není možné v tomto přístroji
přehrát.

10
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Všeobecné informace/Údržba
– A/V kabel (červený/bílý/žlutý)
– Komponentní kabel video (červený/
modrý/zelený)
– Drátová anténa FM
– Externí video box
– Síťový přívod
– Kabel 15-pin D-Sub (jeden konec pevně
v přístroji)
– Stojan
– Dálkový ovládač se 2 bateriemi AAA
– Návod a Rychlý průvodce spuštěním

Ochrana životního prostředí
Všechny obaly, které nebyly nezbytné, jsou
vypuštěny. Obal je vyroben tak, aby bylo
možno snadno rozdělit 3 materiály: lepenku
(krabice), polystyrénovou pěnu (tvarovky)
a polyetylén (sáčky a ochranné pěnové
obaly).
Systém je vyroben z materiálů, které
je možno recyklovat a znovu využít po
zpracování specializovanou firmou. Při
zacházení s použitým obalem, starými
bateriemi a nepotřebným přístrojem se
řiďte místními právními předpisy.

Informace o umístění
a bezpečnosti
Chraňte přístroj před vysokou teplotou,
vlhkostí, kapalinami a prachem
z Nevystavujte systém, disky ani baterie

vlhkosti, dešti, prachu, písku ani vysokým
teplotám (způsobenými např. topením nebo
přímým sluncem).
z Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti

nádoby s kapalinou, jako vázy apod.
z Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti

zdroje otevřeného ohně, jako svíčky apod.

Kondenzace vlhkosti
z Pokud přístroj přenesete z chladného

prostředí do teplého, může dojít k zamlžení
optiky snímače a znemožnění čtení disku.
Ponechte přístroj v teple do vypaření
vlhkosti.

Česky

Dodávané příslušenství

Místo pro větrání
z Nepoužívejte DVD systém v uzavřených

těsných prostorách, aby se nepřehříval.
Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm
volného prostoru z každé strany pro dobré
větrání.
z Nepokládejte nic na ani pod přístroj, abyste

neblokovali větrací otvory, např. noviny,
ubrusy, závěsy apod.
Čistění přístroje
z Používejte měkký hadřík jemně smočený

ve slabém saponátu. Nepoužívejte roztoky
obsahující alkohol, organická rozpouštědla,
kyseliny ani brusné prostředky.
Čistění disků
z K čistění disků používejte

měkký, čistý hadřík,
který nepouští vlákna.
Disk otírejte přímo od
středu k okrajům. Čisticí
prostředky mohou poškodit
disk.
z Disky popisujte pouze měkkým fixem na

straně pro popis.
z Disky je povoleno uchopit pouze za okraje,

nedotýkejte se pracovního povrchu disku.
Umístění přístroje
z Přehrávač postavte na rovný, pevný

a stabilní povrch. Nepokládejte jej na
koberec.
z Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky

tak, aby byla snadno přístupná.

z Nevystavujte přístroj polití či postříkání

kapalinami.

11
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Instalace
Česky

Síťový přívod

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

TV IN

VIDEO IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

TV IN

VIDEO IN

Reproduktor
(levý)

Reproduktor
(pravý)

Drátová anténa FM

DŮLEŽITÉ!
– Typový štítek je umístěn na
zadním panelu systému.
– Před připojením síťového přívodu
do zásuvky se ujistěte, že jste
provedli všechna ostatní zapojení.
– Nikdy neměňte zapojení při
zapnutém přístroji.
– Vysoké napětí uvnitř přístroje.
Neodstraňujte kryty. Riskujete úraz
elektrickým proudem.
– Přístroj neobsahuje žádné části,
které může opravit uživatel.
– Úpravy přístroje mohou vést ke
zvýšení vyzařování rušivých energií
nebo k jinému porušení bezpečnosti.

Stand-by. Pokud se tak stane, nechte
jej před zapnutím vychladnout (neplatí
pro všechna provedení).
Poznámka:
– Před dokončením instalace nesnímejte
ochrannou krycí fólii, která je nalepena
na čelním panelu. Zabráníte případnému
poškrábání panelu během instalace.

Pro ochranu přístroje před přehřátím
byly použity ochranné obvody. Za
nepříznivých okolností se tedy systém
může automaticky vypnout do režimu
12
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Instalace
Krok 2: Připojení antény FM
Přiloženou drátovou anténu připojte do
zásuvky FM AERIAL. Anténu úplně
rozviňte a nastavte její polohu tak, aby byl
zajištěn optimální příjem.

Česky

Krok 1: Připojení reproduktorů

1 Hlavní jednotku položte na pevný rovný
povrch čelním panelem dolů. Sejměte kryt
přípojných míst na zadním panelu.

2 Kabely dvou předních reprosoustav připojte
do zásuvek SPEAKER OUT pravý do
zásuvky „R“ a levý do zásuvky „L“.

3 Volný konec kabelu 15-pin D-sub (druhý
konec je upevněn v zásuvce CONNECT
TO SUBWOOFER na přístroji) připojte
do zásuvky CONNECT TO MAIN na
subwooferu tak, aby si kontakty odpovídaly.
Spojení upevněte utažením dvou šroubů na
zástrčce.

z Příjem v pásmu FM zásadně vylepšíte

připojením externí antény do zásuvky FM
AERIAL (FM ANTENNA).
Poznámka:
– Tento systém neumožňuje příjem středních
vln MW.

Poznámky:
– Ujistěte se, že jsou kabely reproduktorů
správně a pevně připojeny. Nesprávné
zapojení může systém poškodit.
– S přiloženými reprosoustavami
dosáhnete optimálního zvuku.
– K žádným svorkám +/- nepřipojujte více
reproduktorů.
– Nepřipojujte reproduktory ani
reprosoustavy s nižší impedancí, než mají
originální reprosoustavy. Podrobnosti
naleznete v kap. Technické údaje tohoto
návodu.

13
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Instalace
Česky

Krok 3: Připojení TV

Použití video boxu

DŮLEŽITÉ!
– Z následujících možností vyberte
pouze jeden způsob připojení TV
podle druhu TV.
– DVD systém připojte přímo k TV.

DŮLEŽITÉ!
– Připojení zásuvkou SCART
umožní využívat obraz i zvuk DVD
přehrávače.

Použití výstupu AV OUT

AUDIO
IN

Přiložený video box umožňuje další
způsoby připojení TV.
z Nejprve připojte devítipólovou zástrčku

S-VIDEO
IN

TV IN

video boxu do zásuvky CONNECT TO
VIDEO BOX na zadním panelu systému,
dodržte polohu.

VIDEO IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

TV IN

VIDEO IN

1 Jeden konec přiloženého AV kabelu
připojte do zásuvky AV OUT na systému
DVD.

2 Rozdělené konce kabelu připojte do
příslušných vstupů pro obraz a zvuk TV,
obrazovou zástrčku (žlutá) do obrazového
vstupu (AV in, CVBS, Composite nebo
Baseband), zvukové zástrčky (červená/bílá)
do zvukových vstupů TV.

14
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Instalace

DŮLEŽITÉ!
– Režim neprokládaného zobrazení
(progressive scan) je možný pouze
při použití připojení Y Pb Pr
a kompatibilního TV.

Použití zásuvky SCART
Česky

Použití zásuvek Component Video
(Y Pb Pr)

S-VIDEO
IN

TV IN

VIDEO IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

TV IN

VIDEO IN

R

1

z Kabelem SCART (černý) propojte zásuvku

SCART (SCART) přehrávače DVD
s odpovídající zásuvkou Scart na TV.

1 Pomocí komponentních video kabelů
(červený/modrý/zelený) propojte zásuvku
COMPONENT VIDEO OUTPUT
(Pr/Cr Pb/Cb Y) s příslušnými vstupy
(Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na TV.

Poznámka:
– Kabel zapojte vždy tak, aby zástrčka
označená „TV“ byla zapojena v TV
a zástrčka s označením „DVD“ vedla do
DVD systému.

2 Při zapnutí funkce Progressive Scan na TV
(TV musí být kompatibilní s neprokládaným
zobrazením Progressive Scan nebo
ProScan) postupujte podle návodu k TV.
Informace k funkci Progressive Scan
DVD systému naleznete v části „Příprava
– Nastavení funkce Progressive Scan“.
Poznámka:
– Pokud TV neumožňuje zobrazení v režimu
Progressive Scan, nemůžete spatřit žádný
obraz.
Stiskem SYSTEM MENU na ovládači opusťte
nabídku a stiskem DISC opusťte režim
progressive scan.
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Instalace
Česky

Krok 4: Rozestavení přístroje
a reprosoustav

1 Po úplném připojení všech přívodů do
zásuvek zadního panelu nasaďte zadní kryt
tak, aby nedošlo k zachycení kabelů a bylo
slyšet klapnutí.

Krok 5: Připojení síťového
přívodu
Po správném zapojení všech částí
připojte síťový kabel do zásuvky.
Nikdy nepropojujte komponenty
a neměňte zapojení při zapnutém napájení.

Volitelné: Připojení dalších
přístrojů
Přehrávání z jiných než USB
zařízení

AUDIO OUT

L

R

2 Připravte stojánek systému tak, aby strana
se značkou PRESSV byla proti štěrbině ve
spodní části přístroje.

3 Zatlačte stojánek do štěrbiny, až uslyšíte
klapnutí.

4 Postavte hlavní jednotku systému na stojánek.
5 Vysuňte podpěru na zadních stěnách
reprosoustav a postavte reprosoustavy na
podložku.

6 Subwoofer postavte na podlahu do blízkosti
síťové zásuvky.

VCR
(pro příklad)

z Propojte zásuvky AUX-IN systému

se zvukovými výstupy AUDIO OUT
připojovaného A/V přístroje (jako jsou
VCR, přehrávače Laser Disc nebo kazetové
magnetofony). Propojovací kabel musí
být vybaven zástrčkou „JACK“ 3,5 mm na
jednom konci (do AUX-IN) a zástrčkami
bílou/červenou RCA (cinch) na konci
druhém (do AUDIO OUT připojeného
přístroje).

Poznámka:
– Stojánek odpojíte od základní jednotky tak,
že stisknete PRESSV a vytáhnete stojánek ze
štěrbiny.
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Instalace
Nahrávání (digitální)
Česky

Připojení videorekordéru (VCR) pro
nahrávání z DVD

VIDEO IN

AUDIO IN

VCR
(pro příklad)

L
R

CD rekordér
(pro příklad)

z Zásuvku COAXIAL (DIGITAL

OUTPUT) na video boxu propojte
se vstupem DIGITAL IN na digitálním
záznamovém zařízení (nejlépe s dekodérem
DTS Digital Theatre nebo Dolby Digital).
Před použitím nastavte digitální zvukový
výstup DIGITAL OUT podle zapojení. (Viz
„DIGITAL OUT“.)

1 Jedinou zástrčku přiloženého AV kabelu
připojte do zásuvky A/V OUT systému.

2 Žlutou zástrčku (obraz) na druhém
(rozděleném) konci kabelu připojte do
zásuvky VIDEO IN na VCR a zvukové
zásuvky (bílá a červená) zapojte do
zvukových vstupů VCR. To umožní pořizovat
analogové stereofonní (levý a pravý kanál)
zvukové záznamy.
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Instalace
Česky

Připojení zařízení USB nebo
paměťové karty
DŮLEŽITÉ!
– Před připojením USB posuňte
krytku čelního panelu dolů podle
obrázku na str. 3, zásuvka USB
se objeví.
Po připojení paměťového zařízení USB
(flash paměti USB, přehrávače hudby nebo
paměťové karty) k Hi-Fi systému můžete
přehrávat obsah paměti přes tento systém.
z Připojte USB zařízení do USB zásuvky

na přístroji.
pro zařízení s kabelem USB:

1 Připojte zásuvku kabelu (není přiložen) USB
zařízení do USB zásuvky

na přístroji.

2 Druhý konec kabelu připojte do zásuvky
USB na připojovaném zařízení.
pro paměťové karty:

1 Vložte paměťovou kartu do čtečky USB
(není přiložena).

2 Kabelem USB (není přiložen) připojte
čtečku do USB zásuvky

na přístroji.

Zacházení se starým výrobkem
Tento výrobek byl navržen
a proveden z vysoce kvalitních
materiálů a dílů, které je možno
recyklovat a znovu použít.
Označení výrobku
symbolem přeškrtnuté
popelnice znamená,
že výrobek vyhovuje
evropské směrnici
2002/96/EC. Informujte
se o místních
předpisech a systému odděleného
sběru elektrického a elektronického
odpadu.
Při likvidaci nepotřebného výrobku
postupujte podle místních předpisů
a nevyhazujte jej do běžného
domácího odpadu. Správný způsob
likvidace sníží negativní dopad na
životní prostředí a lidské zdraví.
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Ovládací prvky
1 ECO POWER/STANDBY ON 1
– Zapíná systém nebo jej vypíná do úsporného
Eco Power/normálního režimu Stand-by.
2 Přijímač iR
– infračervený přijímač dálkového ovládání.
3 PROGRAM
– DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: otevírá
nabídku programování
– Picture CD: během přehrávání volí režim
slide show.
– Tuner: naladění předvoleb rádia.
4 Volba režimu
x....................... V režimu DISC/USB zastavení
přehrávání nebo vymazání
programu.
............................ v Demo režimu (pouze na
systému) spuštění/ vypnutí
demonstračního režimu.
BX................... V režimu DISC/USB spuštění
nebo přerušení přehrávání.
PRESET J/K
Disc/USB: skok na předchozí/další kapitolu/
titul/skladbu.
Tuner: výběr předvolby rádia.
TUNING 5/6
Tuner
– stiskem ladíte postupně nižší/vyšší kmitočty
rádia.
– stiskněte a držte, po uvolnění se spustí
automatické ladění dolů/nahoru.
Disc/USB
– rychlé vyhledávání vzad/vpřed.
5 Displej
– zobrazuje aktuální stav systému.
6 SOURCE
– volba požadovaného zdroje signálu: TUNER,
DISC, USB/CARD nebo AUX.
7 VOLUME -/+
– snížení/zvýšení hlasitosti.
– v režimu nastavení hodin/ časovače
nastavení hodin a minut.
– volba zdroje při nastavení časovače.
8
– připojení sluchátek.
9 EJECT
– vysunutí podavače disku.

0 AUX-IN
– připojení externího zařízení jiného než USB.
USB DIRECT
qa
– zásuvka USB pro připojení externí paměti.

Česky

Prvky na hlavní jednotce

qs SLIDE OPEN V
– posunutím krytky čelního panelu dolů
odkryjete další tlačítka a zásuvky čelního
panelu.

Prvky na dálkovém ovládači
1 STANDBY 1
– Zapíná systém nebo jej vypíná do úsporného
Eco Power/normálního režimu Stand-by.
2 Číselná klávesnice (0-9)
– zadání čísla skladby/titulu/kapitoly na disku.
3 PROGRAM
– DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: otevírá
nabídku programování.
– Picture CD: během přehrávání volí režim
slide show.
– Tuner: naladění předvoleb rádia.
4 SOURCE
– volba požadovaného zdroje signálu: TUNER,
DISC, USB/CARD nebo AUX.
5 SYSTEM MENU (pouze režim disku)
– otevření nebo uzavření lišty nabídky
systému.
6 DISC MENU (pouze režim disku)
– DVD/VCD: otevření nebo uzavření nabídky
obsahu disku.
– VCD 2.0: zapnutí/vypnutí řízeného
přehrávání (PBC).
7 b/B
Tuner
– stiskem ladíte postupně nižší/vyšší kmitočty
rádia.
– stiskněte a držte, po uvolnění se spustí
automatické ladění dolů/nahoru.
Disc/USB
– rychlé vyhledávání vzad/vpřed.
– v režimu DISC volba směru pohybu
v nabídce disku nebo liště nabídky systému.
8 v/V
– v režimu DISC volba směru pohybu
v nabídce disku nebo liště nabídky systému.
– volba různých režimů pomalého přehrávání
VCD/SVCD/DVD.

*= Stiskněte a držte tlačítko po dobu delší 3 sekund.
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Ovládací prvky
Česky

9 OK
– opuštění nebo potvrzení volby.
0 J/K
– Disk: skok na předchozí/další kapitolu/titul/
skladbu.
– Tuner: výběr předvolby rádia.
qa x
– V režimu DISC/USB zastavení přehrávání
nebo vymazání programu.
qs BX
– V režimu DISC/USB spuštění nebo
přerušení přehrávání.

wa DISPLAY
– zobrazení informací na TV během
přehrávání.
ws A-B
– VCD/CD/USB: opakování určené části
skladby.
– DVD: opakování určené části disku.
wd DIM
– volba úrovně osvětlení displeje.
wf AUDIO
VCD
– nastavení zvukového režimu Stereo, MonoLeft nebo Mono-Right.

qd VOL -/+
– snížení/zvýšení hlasitosti.
– v režimu nastavení hodin/ časovače
nastavení hodin a minut.
– volba zdroje při nastavení časovače.

wg ZOOM
– DVD/VCD/Picture CD: zvětšení a zmenšení
obrazu na TV.

qf MODE
– volba různých režimů opakování
a náhodného přehrávání disku.

wj GOTO/STEREO
– V režimu DISC rychlé vyhledávání zadáním
času, titulu, kapitoly nebo skladby.
– FM: volba stereofonního nebo
monofonního příjmu.

qg SUBTITLE
– volba jazyka titulků.
qh SLEEP TIMER
Režim Stand-by
– nastavení času automatického zapnutí
systému.
V zapnutém stavu
– nastavení časovače vypnutí (sleep).
qj LOUDNESS
– povoluje nebo potlačuje automatické
nastavení hlasitosti.
qk DSC
– volí různé druhy přednastaveného
zvukového ekvalizéru (CLASSIC, JAZZ,
ROCK, POP nebo FLAT; pro DVD:
NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION
nebo SCI-FI).
ql DBB
– povoluje nebo potlačuje zvýraznění basů.
w; MUTE
– umlčuje nebo spouští zvuk.

wh ANGLE
– volba kamery(úhlu pohledu) na DVD.

wk CLOCK/RDS
Režim Stand-by
*– nastavení hodin systému.
Přehrávání
– zobrazení hodin.
Tuner
– zobrazení informace RDS.
wl /
– vysunutí podavače disku.
e; CH.LEVEL (u tohoto modelu bez
významu)
ea SURROUND (u tohoto modelu bez
významu)
Poznámky k dálkovému ovládači:
– Nejprve vždy vyberte požadovaný
zdroj signálu stiskem jednoho z tlačítek
zdrojů na ovládači (např. DISC nebo
TUNER).
– Pak volte požadovanou funkci (např.
BX, J, K)

*= Stiskněte a držte tlačítko po dobu delší 3 sekund.
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Příprava

Krok 1: Vložení baterií do
ovládače

Krok 2: Nastavení hodin

1 Vypněte systém do režimu Stand-by.
2 Stiskněte a držte CLOCK/RDS na

Česky

DŮLEŽITÉ!
– Před prvním použitím systému
se ujistěte, že jste provedli všechny
kroky přípravy.

ovládači.

c Krátce se zobrazí „CLOCK SET“. Pak

na displeji bliká údaj hodin.

3 Opakovaným tisknutím VOLUME -/+

3
1

(VOL+/- na ovládači) nastavte hodiny.

4 Stiskněte opět CLOCK/RDS.
2

c Na displeji bliká údaj minut.

5 Opakovaným tisknutím VOLUME -/+
(VOL+/- na ovládači) nastavte minuty.

1 Otevřete bateriový prostor.
2 Vložte dvě baterie AAA tak, aby jejich
polarita (+/-) souhlasila s vyznačenou.

3 Uzavřete kryt.
Použití ovládače k obsluze přístroje

1 Namiřte dálkový ovládač
přímo na přijímač (iR) na
čelním panelu přístroje.

2 Při ovládání systému dbejte

6 Dalším stiskem CLOCK/RDS potvrďte
nastavení hodin.
Poznámky:
– Tento systém podporuje pouze zobrazení
24hodinového cyklu.
– Po odpojení systému od napájecí sítě se
údaj hodin vymaže.
– Pokud v režimu nastavení hodin
nestisknete žádné tlačítko po dobu
30 sekund, systém režim opustí.

na to, aby mezi ovládačem
a přístrojem nebyly žádné
překážky.

POZOR!
– Pokud ovládač delší dobu
nepoužíváte, baterie vyjměte.
Zabráníte poškození případným
vytečením baterií.
– Nepoužívejte současně
různé baterie (staré a nové,
zinkochloridové a alkalické apod.).
– Baterie obsahují chemické
látky, s použitými zacházejte jako
s nebezpečným odpadem.
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Příprava
Česky

Krok 3: Nastavení obrazových
předvoleb
DŮLEŽITÉ!
– Ujistěte se, že jste dokončili
všechna požadovaná propojení. (Viz
„Instalace – Připojení TV“.)

AUTO
Zvolte, pokud je připojený TV kompatibilní
s PAL i NTSC (multisystém). Výstupní signál
bude odpovídat přehrávanému disku.
– Nastavení TV TYPE
Poměr stran obrazu DVD systému nastavte
podle typu připojeného TV.
4:3 PS (Režim Pan and Scan)
– Zvolte, pokud je připojený TV
v klasickém formátu a disk DVD není
formátován širokoúhle. Obraz bude
zobrazen na celou obrazovku a okraje
budou oříznuty.

Zapněte TV a zvolte správný vstup.
c U některých TV je nutné nastavit
předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko
předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup
zobrazí.
c Nebo je ovládač TV vybaven tlačítkem
pro přepínání vstupů.
c Pokud používáte RF modulátor
a připojení po anténě, nalaďte jej na
předvolby 3 nebo 4 na TV.

4:3 LB (Režim Letterbox)
– Zvolte, pokud je připojený TV
v klasickém formátu a disk DVD je
formátován širokoúhle. Širokoúhlý obraz se
objeví celý s černými pruhy nahoře a dole.

1 Při zastaveném přehrávání nebo během něj
stiskněte SYSTEM MENU.

2 Stiskem b/B/v/V na ovládači se pohybujte
v nabídce funkcí a vyberte požadované
možnosti.

c Přesuňte se na SYSTEM SETUP
a stiskněte V.

c Přesuňte se na některou z následujících

16:9 (Režim Wide screen)
– Zvolte, pokud je připojen širokoúhlý TV
(V TV bude nutné nastavit „full size“.) a disk
je širokoúhlý, použije se přednastavení disku.

možností a stiskněte B.

– Nastavení TV SYSTEM
Můžete zvolit TV normu obrazového
výstupu podle připojeného TV.
NTSC
– Zvolte, pokud připojený TV pracuje
v normě NTSC. Výstupní signál disků PAL
bude změněn na formát NTSC.

Poznámka:
Zvolený obrazový formát musí disk obsahovat.
Pokud jej neobsahuje, nastavení TV Type
neovlivní přenášený obraz.

PAL
– Zvolte, pokud připojený TV pracuje
v normě PAL. Výstupní signál disků NTSC
bude změněn na formát PAL.

Opuštění nabídky
Stiskněte znovu SYSTEM MENU.
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Nastavení funkce Progressive Scan
(pouze pro TV Progressive Scan)
V režimu progresivního (neprokládaného)
zobrazení se zobrazuje na stínítku
TV dvojnásobný počet snímků oproti
klasickému způsobu (běžný TV systém).
S téměř dvojnásobným počtem řádek
tak progressive scan nabízí vyšší rozlišení
a kvalitu obrazu.
DŮLEŽITÉ!
Před nastavením progresivního
zobrazení se ujistěte, že:
1) Připojený TV podporuje neprokládané
(progressive scan) zobrazení.
2) DVD přehrávač je k TV připojen
pomocí kabelů Y Pb Pr (viz „Instalace
– Krok 3: Připojení TV – Použití zásuvek
Component video“).

1 Zapněte TV.
2 Vypněte režim progressive scan na TV nebo
zapněte prokládané zobrazení (postupujte
podle návodu k TV).

3 Stiskem STANDBY-ON 1
(STANDBY 1 na ovládači) zapněte DVD
přehrávač.

4 Vyberte požadovaný vstup TV.

c Na TV se zobrazí pozadí DVD.

5 Stiskněte SYSTEM MENU.
6 Opakovaným stisknutím b B vyberte
„VIDEO SETUP“.

Nyní se zobrazuje zkreslený obraz,
který by se měl zlepšit po přepnutí
TV do progresivního režimu.

9 Přepněte TV do progresivního režimu

Česky

Příprava

(postupujte podle návodu k TV).

c Na TV se objeví tato nabídka.

0 Pomocí b B zvýrazněte OK v nabídce
a stiskem OK potvrďte.

c Nyní je nastavení ukončeno a můžete si

užít vysoce kvalitní obraz.

Ruční vypnutí režimu Progressive
z Pokud se na TV stále objevuje

zkreslený obraz, patrně není TV schopen
neprokládaný signál zpracovat nebo byl
progresivní režim zvolen omylem. Je nutné
se vrátit k prokládanému zobrazení.

1 Vypněte režim progressive scan na TV nebo
zapněte prokládané zobrazení (postupujte
podle návodu k TV).

2 Stiskem SYSTEM MENU na ovládači
opusťte systémovou nabídku a stiskem
DISC opusťte progresivní režim.
c Zobrazí se modré pozadí DVD.

7 Přepněte „TV MODE“ na „P-SCAN“
a potvrďte stiskem OK.

c Na TV se zobrazí návod.

8 Pomocí b B zvýrazněte OK v nabídce
a stiskem OK potvrďte.
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Příprava
Česky

Krok 4: Nastavení jazykových
preferencí
Můžete zvolit jazykové nastavení, kterému
dáváte přednost. Po vložení disku tento
DVD Mikro systém automaticky použije
toto jazykové nastavení. Pokud disk
požadovaný jazyk neobsahuje, použije se
jazyková předvolba disku. Jazykové nastavení
nabídek DVD Mikro systému není možné
po nastavení takto změnit.

OSD LANGUAGE (Jazyk On-Screen
zobrazení)
Přepíná jazyk nabídek systému na TV.
Požadovaný jazyk vyberte ze seznamu.
AUDIO LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi zvukové stopy.
Požadovaný jazyk vyberte ze seznamu.
SUBTITLE LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi titulků. Požadovaný
jazyk vyberte ze seznamu.
MENU LANG (Pouze DVD)
Přepíná jazykovou verzi nabídky DVD.
Pokud disk DVD neobsahuje požadovaný
jazyk, použije se automaticky jeden z jazyků
na disku (s výjimkou OSD).

1 Při zastaveném přehrávání nebo během něj
stiskněte SYSTEM MENU.

2 Stiskem b/B/v/V na ovládači se pohybujte
v nabídce funkcí a vyberte požadované
možnosti.

c Přesuňte se na LANGUAGE SETUP
a stiskněte V.
c Přesuňte se na některou z následujících
možností a stiskněte B.

Všechna nastavení DVD s výjimkou
rodičovského zámku můžete resetovat.
Pokud disk DVD neobsahuje požadovaný
jazyk, použije se automaticky původní jazyk
určený diskem.

3 Stiskem v/V vyberte jazyk a stiskněte OK.
4 Kroky 2~3 opakujte pro další nastavení.
Opuštění nabídky
Stiskněte znovu SYSTEM MENU.
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Základní funkce
ON 1 (STANDBY 1 na ovládači).

c Krátce se zobrazí „HELLO“. Systém se

zapne a přepne na naposledy použitý zdroj
signálu.

z Stiskněte DISC, TUNER nebo AUX na

ovládači.
c Systém se přepne na zvolený zdroj.

Vypnutí systému do režimu Stand-by
z Stiskněte ECO POWER/STANDBYON 1 (STANDBY 1 na ovládači).
c Nastavení zvuku, naposledy zvolený
zdroj signálu a předvolby rádia jsou
zachovány v paměti přístroje.

Vypnutí systému do režimu Eco
Power Standby
z V zapnutém stavu stiskněte ECO

POWER/STANDBY-ON 1.

c Systém přejde do režimu Eco power

Stand-by (kontrolka ECO POWER LED
svítí) nebo do normálního režimu Stand-by
se zobrazením hodin.
z Úroveň hlasitosti (do max. úrovně 12),
zvuková nastavení, naposledy zvolený zdroj
signálu a předvolby rádia jsou zachovány
v paměti přístroje.
z Je-li systém v normálním režimu Stand-by
se zobrazením hodin, stiskněte a držte
ECO POWER/STANDBY-ON 1 po
dobu delší 3 sekund. Systém se přepne do
režimu Eco a naopak.

Automatické vypnutí do režimu
Stand-by
Systém je vybaven funkcí pro úsporu
energie. Pokud po dobu 15 minut od
zastavení přehrávání disku nestisknete
žádné tlačítko, systém se automaticky vypne
do režimu Stand-by.

Zvukové funkce
Zvukové funkce DBB, DSC a LOUDNESS
není možné spustit současně.
DBB (Dynamic Bass Boost)
DBB zlepšuje podání nízkých kmitočtů.

z Stiskem DBB na ovládači funkci spustíte/

vypnete.

c Některé disky jsou zaznamenány s takovou

úrovní zvuku, že při vyšších hlasitostech
dochází ke zkreslení.V tom případě funkci
DBB vypněte nebo snižte hlasitost.

Česky

Zapnutí a vypnutí systému
z Stiskněte ECO POWER/STANDBY-

DSC (Digital Sound Control)
DSC poskytuje různé přednastavené
ekvalizační křivky.
z Opakovaným stiskem DSC na ovládači
vyberte: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP nebo
FLAT (pro DVD: NORMAL, CONCERT,
DRAMA, ACTION nebo SCI-FI).
LOUDNESS
Funkce LOUDNESS automaticky zvyšuje
úroveň vysokých a nízkých kmitočtů při
nízkých hlasitostech (s rostoucí hlasitostí se
zvýraznění basů a výšek snižuje).
z Stiskem LOUDNESS na ovládači zapněte
funkci LOUDNESS.
c Při povolení/potlačení funkce se ikona
objeví/zmizí.
c Zobrazí se „LOUD ON“ nebo „LOUD
OFF“.

Nastavení hlasitosti

Stiskem VOLUME -/+ (VOL +/- na ovládači)
zvýšíte nebo snížíte hlasitost reprodukce.
c Na displeji se zobrazí „VOLUM XX“,
kde „XX“ označuje úroveň.
Poslech přes sluchátka

z Zástrčku sluchátek připojte do zásuvky

na čelním panelu systému.

c Reproduktory se odpojí.
Dočasné umlčení zvuku

z Stiskněte MUTE na ovládači.

c Přehrávání pokračuje bez zvuku, bliká
„MUTING“.

z Reprodukci zvuku obnovíte takto:

– dalším stiskem MUTE;
– nastavením hlasitosti;
– změnou zdroje signálu.

Změna jasu displeje
z Stiskem DIM vyberte úroveň jasu displeje.
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Přehrávání disků
Česky

DŮLEŽITÉ!
– Tento systém je určen pro běžné
disky. Nepoužívejte proto žádné
příslušenství, jako jsou stabilizátory
disků, ochranné fólie, kroužky apod.,
které jsou dostupné na trhu. Může
dojít k jejich zaseknutí v přístroji.
– Během přehrávání systémem
nepohybujte. Může dojít k jeho
poškození.
– Disky a přehrávače DVD jsou
vybaveny vestavěným regionálním
omezením přehrávání. Před
přehráváním disku se ujistěte, že jeho
kód souhlasí s kódem přehrávače.
– Při přehrávání disků VCD a DVD
mohou být některé operace
modifikovány nebo zakázány diskem.
– Na otevřený podavač disku netlačte
a nic kromě disku na něj nepokládejte,
může dojít k poškození systému.
– Pokud se na TV objeví po stisknutí
tlačítka, znamená to, že funkce není
dostupná v tuto chvíli nebo pro tento
disk.

Přehrávání disků

1 Připojte síťové přívody systému, TV

a případných dalších připojených přístrojů
do sítě.

2 Zapněte TV a nastavte správný vstup pro

Použití nabídky disku
U disků s tabulkou obsahu (Table of
Contents) se na TV může zobrazit po
vložení disku nabídka.
Volba funkcí nebo položek přehrávání

z Použijte tlačítka b B v V a OK nebo

číselnou klávesnici (0-9) na ovládači.

c Přehrávání se spustí automaticky

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

z Stiskněte DISC MENU na ovládači.

Pro VCD s funkcí Playback Control
(PBC) (pouze ver. 2.0)
Řízené přehrávání (Playback Control, PBC)
dovoluje interaktivní přehrávání disků Video
CD pomocí nabídky na obrazovce.
z Během přehrávání stiskněte DISC MENU.

c Pokud bylo PBC zapnuté (ON), vypne
se (OFF) a přehrávání pokračuje.

c Pokud bylo PBC vypnuté (OFF), zapne
se (ON) a přístroj se vrátí do nabídky.

Základní přehrávání
Přerušení přehrávání (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

1 Během přehrávání stiskněte BX.

c Přehrávání přejde do pauzy a zvuk je
umlčen.

2 V přehrávání pokračujte stiskem BX.

DVD systém (viz . „Nastavení TV“).

3 Stiskněte STANDBY-ON 1 (STANDBY 1
na ovládači).
c Na TV by se mělo zobrazit modré
pozadí DVD Philips.

4 Disk vložte do podavače.

c Ujistěte se, že je popisem nahoru.
c Před vložením disku vyjměte případný
jiný disk z podavače.

5 Přehrávání se spustí automaticky

(v závislosti na typu disku).
c Pokud se na TV zobrazí nabídka disku,
postupujte podle „Použití nabídky disku“.
c Pokud je disk uzamčen proti přehrávání
rodičovským zámkem, zadejte čtyřmístný
kód. (Viz „SYSTEM SETUP-PASSWORD“.)

6 Přehrávání kdykoli zastavíte stiskem x.

Volba skladby/kapitoly/titulu (DVD/
VCD/CD/MP3/WMA)

1 Během přehrávání stiskem PRESET
J/K přeskočíte na předchozí nebo další
kapitolu/titul/skladbu.

2 Kapitolu/titul/skladbu můžete přímo volit
zadáním z číselné klávesnice (0-9).

Pokračování přehrávání z místa
posledního zastavení (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)
z Pokud nebyl disk vyjmut z přístroje,

stiskněte BX při zastaveném přehrávání.
Zrušení režimu pokračování přehrávání
z Při zastavené přehrávání stiskněte opět x.
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Přehrávání disků
Funkce umožňuje zvětšení nebo zmenšení
obrazu na TV během přehrávání.

1 Tisknutím ZOOM na ovládači zvětšete
nebo zmenšete přehrávaný obraz do
požadované velikosti.

2 Pomocí b B v V můžete obrazem
pohybovat.
Různé režimy přehrávání (DVD/
VCD/CD/MP3/WMA)
z Při přehrávání vyberte režim opakování

tisknutím REPEAT na ovládači.
DVD
CHAPTER
– opakuje přehrávání aktuální kapitoly.

3 Opakování úseku opustíte dalším stiskem
A-B.

c Na displeji se zobrazí „A-B CANCEL“.

Česky

Zvětšení (DVD/VCD/JPEG)

Pomalé přehrávání (DVD/VCD)

1 Pomocí v / V na ovládači během
přehrávání vyberte požadovanou rychlost
vpřed: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 nebo 1/7.
c Zvuk je umlčen.

2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem
BX.
Programování (ne pro Picture CD)
Můžete vybrat požadované skladby/kapitoly
a nechat je přehrávat v určeném pořadí.

TITLE
– opakuje přehrávání aktuálního titulu.
OFF
– vypnutí opakování.
VCD/MP3/CD
REP1
– opakuje přehrávání aktuální skladby.

1 Stiskem PROGRAM zvolte režim
programování.

REP ALL
– opakuje přehrávání celého disku.

2 Z číselné klávesnice (0-9) zadejte

REP ALL SHUFFLE
– opakuje přehrávání celého disku
v náhodném pořadí.

3 Pomocí kurzoru b/B/v/V vyberte PLAY.
4 Stiskem OK spusťte přehrávání.

přímo skladby a kapitoly.

OFF
– vypnutí opakování.
Opakování A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
WMA)

1 Stiskněte A-B v místě požadovaného
začátku úseku.

2 Na konci úseku stiskněte opět A-B.

c Úsek A-B můžete vyznačit pouze
v jedné kapitole/skladbě.

c Zvolený úsek se nyní přehrává
opakovaně.
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Přehrávání disků
Česky

Vyhledávání vpřed/vzad (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

1 Stiskem TUNING 5/6 (b/B na
ovládači) během přehrávání vyberte
požadovanou rychlost: X2, X4, X8 nebo
X20 (vzad nebo vpřed).
c Zvuk je umlčen.

2 K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem
PLAY/PAUSE BX.
Vyhledávání podle času a podle čísla
kapitoly/skladby (DVD/VCD/CD/
MP3/WMA)

1 Stiskněte GOTO/STEREO, až se objeví
okno pro úpravu času nebo kapitoly/
skladby.

2 Pomocí číselné klávesnice (0-9) zadejte

MP3
c Proběhlá hrací doba aktuální skladby.
c Zbývající hrací doba aktuální skladby.

Zvláštní diskové funkce
Přehrávání titulu (DVD)
z Stiskněte DISC MENU.

c Nabídka titulů disku se zobrazí na TV.

2 Pomocí b/B/v/V vyberte možnost
přehrávání.

3 Stiskem OK potvrďte.
Kamery (úhel pohledu) (DVD)
z Opakovaným stiskem ANGLE vyberte

požadovaný pohled.
Změna jazyka zvuku (DVD
s vícejazyčným zvukem)

požadovaný čas v hodinách, minutách
a sekundách zleva doprava do okna úpravy
času.
NEBO
Pomocí číselné klávesnice (0-9) zadejte
požadované číslo kapitoly/skladby do okna
úpravy kapitoly/skladby.

z Opakovaným stiskem AUDIO vyberte

Zobrazení informací během přehrávání
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

z Stiskem AUDIO vyberte dostupné

z Během přehrávání stiskem DISPLAY

zobrazíte informace o disku na TV.
DVD/VCD/CD
c Proběhlá hrací doba aktuální skladby/
titulu.
c Zbývající hrací doba aktuální skladby/
titulu.
c Celková hrací doba celého disku.
c Proběhlá hrací doba celého disku.
c Vypnutí displeje.
NEBO
c Proběhlá hrací doba aktuální skladby/
titulu.
c Proběhlá hrací doba celého disku.
c Zbývající hrací doba celého disku.
c Vypnutí displeje.

požadovaný jazyk.
Změna zvuku (Audio Channel)
(pouze VCD)
zvukové kanály, které disk obsahuje (Mono
Left, Mono Right nebo Stereo).
Titulky (DVD)
z Opakovaným stiskem SUBTITLE vyberte

požadovaný jazyk titulků.
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Přehrávání disků
DŮLEŽITÉ!
Je nutno zapnout TV a přepnout
jej na příslušný vstup Video In. (Viz
„Nastavení TV“.)

Přehrávání disků MP3/WMA
Společné operace

1 Vložte disk MP3/WMA.

c Na TV se zobrazí nabídka datového

disku a přehrávání se spustí automaticky od
první skladby.

2 Stiskem b se přesuňte do sloupce alb
v levé části obrazovky, pomocí v/V vyberte
album a stiskem OK jej otevřete.

Přehrávání obrazových disků
JPEG Picture CD

Česky

Přehrávání disků MP3/ WMA/JPEG

Všeobecné operace

1 Vložte obrazový disk JPEG Picture CD.

c Na TV se zobrazí nabídka datového
disku a přehrávání se spustí automaticky od
prvního souboru.

2 Stiskem b se přesuňte do sloupce složek
v levé části obrazovky, pomocí v/V vyberte
složku a stiskem OK ji otevřete.

3 Stiskem B se přesuňte do sloupce souborů
v pravé části obrazovky a pomocí v/V
zvýrazněte soubor nebo přímo zadejte
číslo souboru z číselné klávesnice (0-9).

4 Stiskem OK potvrďte.

c Přehrávání začne zvoleným souborem
a pokračuje do konce složky.
Volby při přehrávání
Během přehrávání můžete:

z Stiskem PRESET

J/K vyberete jiný
soubor v aktuální složce.

3 Stiskem B se přesuňte do sloupce skladeb
v pravé části obrazovky a pomocí v/V
zvýrazněte skladbu nebo přímo zadejte
číslo skladby z číselné klávesnice (0-9).

4 Stiskem OK potvrďte.

c Přehrávání začne zvolenou skladbou
a pokračuje do konce alba.

z Pomocí b/B/v/V na ovládači otočte/

překlopte obraz.
z Stiskem BX přerušíte/pokračujete

v přehrávání.
z Stiskem x zastavíte přehrávání a vrátíte se

do nabídky obsahu disku.

Poznámka:
Načtení disku může trvat déle než
10 sekund podle počtu souborů a struktury
disku.
Volby při přehrávání
Během přehrávání můžete:
z Stiskem PRESET

J/K vyberete jinou
skladbu aktuálního alba.

z Stiskem BX přerušíte/ pokračujete

v přehrávání.
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Přehrávání disků
Zvláštní funkce JPEG
Česky

Zvětšení obrazu (JPEG)
z Během přehrávání můžete tisknutím

ZOOM měnit měřítko zobrazení (2, 3, 4,
1/2, 1/3, 1/4 a OFF).
z Pomocí b B v V si můžete zvětšený
obraz prohlížet.
Režimy Slide show (JPEG)
z Opakovaným stiskem PROGRAM

během přehrávání vybírejte různé režimy
přehrávání slide-show:
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP (setření shora)
Mode 2: WIPE BOTTOM (setření zdola)
Mode 3: WIPE L (setření zleva)
Mode 4: WIPE R (setření zprava)
Mode 5: DIAGONAL L TOP (úhlopříčně
zleva nahoru)
Mode 6: DIAGONAL R TOP (úhlopříčně
zprava nahoru)
Mode 7: DIAGONAL L BOTTOM
(úhlopříčně zleva dolů)
Mode 8: DIAGONAL R BOTTOM
(úhlopříčně zprava dolů)
Mode 9: EXTEND CENTER H (ze středu
vodorovně)
Mode 10: EXTEND CENTER V (ze středu
svisle)
Mode 11: COMPRESS CENTER H (do
středu vodorovně)
Mode 12: COMPRESS CENTER V (do
středu svisle)
Mode 13: WINDOW H (okno vodorovně)
Mode 14: WINDOW V (okno svisle)
Mode 15: EDGE TO CENTER (z okrajů do
středu)
Mode 16: RANDOM (náhodně)

Otáčení obrazu (JPEG)
z Během přehrávání pomocí b0/B/v/V

otáčejte obraz na TV.
v:
překlopení obrazu svisle.
V:
překlopení obrazu vodorovně.
b:
otočení obrazu doleva.
B:
otočení obrazu doprava.

Přehrávání disku DivX
Tento DVD přehrávač podporuje
přehrávání filmů v DivX, které stáhnete
v PC na CD-R/RW (viz „Možnosti Nabídky
System“ – DivX(R)VOD registration code).

1 Vložte disk DivX.

c Přehrávání se spustí automaticky nebo
stiskem BX.

2 Pokud film v DivX obsahuje externí titulky,
zobrazí se na TV nabídka titulků.
z V tom případě stiskem SUBTITLE na

ovládači zapnete a vypnete titulky.
z Pokud disk DivX obsahuje vícejazyčné

titulky, můžete během přehrávání změnit
jazyk titulků stiskem SUBTITLE.
Poznámky:
– Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi,
.sub, .ssa, .ass jsou podporovány, nezobrazí se
však v nabídce souborů.
– Název souboru s titulky se musí shodovat
s názvem souboru filmu.
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Možnosti Nabídky System
Základní operace
Česky

1 Stiskem SYSTEM MENU otevřete
nabídku Setup.

2 Pomocí b/B vyberte stránku s potřebným
nastavením.

3 Pomocí v/V zvýrazněte možnost.
4 Otevřete podnabídku pomocí B nebo
stiskem OK.

5 Tisknutím kurzorů v /V zvýrazněte
požadovanou položku.

c Je-li to nutné, nastavte hodnotu pomocí
v /V.

6 Stiskem OK potvrďte.
Návrat do předchozí úrovně nabídky
z Stiskněte b.
Opuštění nabídky

z Stiskněte znovu SYSTEM SETUP.

c Nastavení se uloží do paměti přehrávače
a zachová se i po vypnutí.

Poznámka:
– Některé funkce nabídky System jsou
popsány v kapitole „Příprava“.

c ON: V režimech STOP, PAUSE nebo bez
disku se spořič aktivuje po uplynutí 3 minut
bez obsluhy.
c OFF: Spořič obrazovky je vypnutý.
TV TYPE
Podrobnosti naleznete v kap. „Příprava
– Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb“.
PASSWORD
Můžete zadat čtyřmístné heslo
rodičovského zámku.
c „ “ se zobrazuje při aktivaci zámku.
c „ “ se zobrazuje při vypnutí zámku.

SYSTEM SETUP
Stránka SYSTEM SETUP obsahuje
možnosti: „TV SYSTEM“, „SCREEN
SAVER“, „TV TYPE“, PASSWORD“,
„RATING“, „DEFAULT“ a „DIVX(R)VOD“.
Změna hesla

1 Přesuňte se na PASSWORD a stiskem B
nebo OK otevřete podnabídku hesla.

2 Zobrazuje-li se „ “, zadejte základní heslo
(0000) a stiskem OK odemkněte zámek.
DIVX(R) VOD

z Zobrazuje-li se „ “, pokračujte přímo

krokem 3.

TV SYSTEM
Podrobnosti naleznete v kap. „Příprava
– Krok 3: Nastavení obrazových předvoleb“.
SCREEN SAVER

3 Zadejte nové heslo z číselné klávesnice
(0-9) ovládače.

4 Stiskem OK potvrďte a nové heslo platí.
Poznámka:
– Základní heslo (0000) platí stále i po
zadání nového hesla.

Funkce slouží k zapnutí nebo vypnutí
spořiče obrazovky.
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Možnosti Nabídky System
RATING
Česky

Některé disky obsahují hodnocení úrovně
(rating level) pro omezení přehrávání dětmi
pro celý disk nebo některé scény. Tato
funkce umožňuje nastavení úrovně omezení
přehrávání.
Úrovně hodnocení jsou 1 až 8 a jsou závislé
na zemi použití. Můžete zakázat přehrávání
určitých disků, které nejsou vhodné
pro děti, nebo určit přehrávání disku
s alternativními scénami.

Úrovně ochrany
1 KID SAFE
– Vhodné pro děti.
2G
– Všeobecné použití, doporučuje se pro
diváky všech generací.
3 PG
– Doporučuje se dohled rodičů.
4 PG 13
– Materiál není vhodný pro diváky mladší
13 let, doporučuje se dohled rodičů.
5-6 PG -R, R
– Rodičovský dohled – Omezení,
doporučuje se omezení sledování mládeží
do 17 let nebo dohled rodičů nebo jiné
dospělé osoby při sledování.
7 NC-17
– Nevhodné pro mládež do 17 let.

z VCD, SVCD ani CD nemají žádné označení

úrovně a proto u těchto disků není možné
nastavit omezení přehrávání. To platí i pro
většinu ilegálních disků.

1 Stiskem v/V zvýrazněte „RATING“.
2 Stiskem B vyvolejte podnabídku.
3 Pomocí v/V zvýrazněte požadovanou
úroveň omezení pro vložený disk.

c DVD s vyšší úrovní, než jste označili,

nebude možné přehrát bez vložení
čtyřmístného kódu a úpravy úrovně na
vyšší.

8 ADULT
– Materiál je určen pouze pro dospělé
diváky, obsahuje sex, násilí nebo nevhodné
výrazy.
DEFAULT
Použití funkce „DEFAULT“ resetuje všechna
nastavení a vaše osobní volby na tovární
hodnoty (základní), všechna vaše nastavení
budou smazána.

Poznámka:
– Některé disky DVD neobsahují úroveň
ochrany ani v případ, že je označena
na obalu. U takových disků samozřejmě
rodičovský zámek nepracuje.

1 Pomocí v/V zvýrazněte „DEFAULT“.
2 Stiskem B zvýrazněte „RESTORE“.
3 Stiskem OK potvrďte.
Pozor!
– Při aktivaci této funkce se všechna
nastavení resetují na tovární hodnoty.
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Registrační kód DIVX(R) VOD

VIDEO SETUP

Philips vybavil tento přístroj registračním
kódem DivX® VOD (Video On Demand),
který vám umožňuje půjčování a nákup
videa pomocí služby DivX® VOD
z Internetu.
Další informace naleznete na
www.divx.com/vod.

Možnosti stránky VIDEO SETUP
jsou: „COMPONENT“, „TV MODE“,
„BRIGHTNESS“, „CONTRAST“, „HUE“
a „SATURATION“.

Česky

Možnosti Nabídky System

1 Na stránce SYSTEM SETUP pomocí v
V zvýrazněte DIVX(R) VOD a stiskem B
nebo OK otevřete podnabídku, stiskem
OK pak potvrďte.
c Registrační kód se zobrazí.
COMPONENT

2 Stiskem OK opusťte nabídku.
3 Registrační kód použijete při nákupu nebo
zapůjčení videa pomocí služby DivX® VOD
na www.divx.com/vod. Postupujte podle
návodu a stáhněte video na CD-R/RW
a přehrávejte je v tomto systému.
Poznámka:
– Všechna videa, stažená z DivX® VOD
s tímto kódem, mohou být přehrávána pouze
na tomto přehrávači DVD.
– Při přehrávání filmu DivX není dostupné
vyhledávání podle času.

LANGUAGE SETUP
Možnosti stránky LANGUAGE SETUP jsou:
„OSD LANGUAGE“, „AUDIO LANG“,
„SUBTITLE LANG“ a „MENU LANG“.
Viz kap. „Příprava – Krok 4: Nastavení
jazykových preferencí“.

Určuje nastavení obrazového výstupu podle
zapojení. Pokud používáte k propojení DVD
mikro systému s TV výstup VIDEO OUT
(žlutý), není toto nastavení nutné.
c Pr/Cr Pb/Cb Y: Vyberte, pokud je
systém připojen k TV komponentním
kabelem.
c SVIDEO: Vyberte, pokud je systém
připojen k TV kabelem S-video.
c TV-RGB: Vyberte, pokud je systém
připojen k TV plným kabelem SCART.
TV MODE
Určuje prokládané nebo progresivní
(P‑SCAN) zobrazení na TV při zapnuté
volbě Pr/Cr Pb/Cb Y.
c P-SCAN a INTERLACE.
V režimu progresivního zobrazení obdržíte
vysoce kvalitní obraz se sníženým blikáním
jasu. Pracuje pouze při komponentním
propojení Y Pb Pr tohoto DVD systému
s kompatibilním TV, který podporuje
progresivní zobrazení. Jinak se na TV objeví
zkreslený obraz. Další nastavení naleznete
v kap. „Příprava – Nastavení funkce
Progressive Scan“.
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Možnosti Nabídky System
BRIGTNESS
Česky

Nastavení úrovně jasu. Rozsah 0-12.
CONTRAST
Nastavení úrovně kontrastu. Rozsah 0-12.
HUE
Nastavení barevného tónu. Rozsah 0-12.
SATURATION
Nastavení sytosti barev. Rozsah 0-12.

AUDIO SETUP
Možnosti stránky AUDIO SETUP jsou:
„DIGITAL OUT“, „DOWNMIX“, „3D
PROCESSING“, „LPCM“ a „NIGHT
MODE“.

c VSS: Dovoluje DVD systému použití
virtuálních prostorových efektů.
3D PROCESSING
Funkce 3D zpracování poskytuje virtuální
prostorový zvuk s použitím pouze předních
reprosoustav.
c OFF, CONCERT, CHURCH,
PASSIVE, WIDE a LIVE.
LPCM
Pokud připojujete DVD systém k přístroji,
který je kompatibilní pouze s digitálním
zvukem PCM, může být nutné nastavit
„LPCM“.
Disky jsou zaznamenány s určitým
vzorkovacím kmitočtem. Vyšší kmitočet
poskytuje vyšší kvalitu zvuku.
c 48kHz: Přehrávání disků se
vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.
c 96kHz: Přehrávání disků se
vzorkovacím kmitočtem 96 kHz.
c 192kHz: Přehrávání disků se
vzorkovacím kmitočtem 192 kHz.
NIGHT MODE

c OFF: Vyberte pro poslech
DIGITAL OUT

c DIGITAL/OFF: Vypíná digitální výstup.
c DIGITAL/RAW: Volte, pokud je

výstup DIGITAL OUT připojen k dekodéru
digitálního prostorového zvuku.
c DIGITAL/LPCM: Pouze pokud
připojený přístroj nemůže dekódovat
vícekanálový zvuk.

prostorového zvuku s plným dynamickým
rozsahem.
c ON: Vyberte pro omezení dynamiky
zvuku. Vysoké hlasitosti budou omezeny
a zvuk v tichých pasážích zvýrazněn na
slyšitelnou úroveň. Tato funkce je dostupná
pouze v režimu Dolby Digital.

DOWNMIX
Tato možnost nastavuje stereofonní
analogový výstup DVD přehrávače.
c LT/RT: Vyberte, pokud je přístroj
připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.
c STEREO: Vyberte, pokud posloucháte
zvuk pouze z předních reprosoustav.
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Česky

Poslech rádia

Ladění stanic

1 Tisknutím SOURCE na systému nebo
stiskem TUNER na ovládači vyberte rádio FM.

2 Stiskněte a držte TUNING 5/6 (b/B
na ovládači) a tlačítko uvolněte.
c Rádio automaticky ladí do nalezení
stanice s dostatečně silným signálem.

3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované
stanice.
z Pro doladění slabé stanice tiskněte krátce

Ruční ladění

1 Nalaďte požadovanou stanici (postupujte
podle „Ladění stanic“).

2 Stiskněte PROGRAM.

c Na displeji bliká PROG.

3 Pomocí tlačítek PRESET J/K vyberte
požadované číslo předvolby 1-20, do níž
stanici uložíte.

4 Dalším stiskem PROGRAM ji uložte.
c PROG zmizí z displeje.

a opakovaně TUNING 5/6 (b/B na
ovládači), až je stanice optimálně naladěna.

5 Předchozí kroky opakujte do naladění všech

Ladění předvoleb

z Předvolbu můžete přepsat uložením jiné

Do paměti systému můžete uložit až 20
předvoleb v pásmu FM.
Automatické ladění
Stiskněte a držte PROGRAM po dobu
delší 3 sekund.
c Naladí se všechny dostupné stanice.
c Zobrazuje se AUTO a stanice se uloží
do předvoleb v pořadí podle kmitočtu.

stanic.
stanice.

Výběr předvolby rádia
z Pomocí tlačítek PRESET

J/K vyberte
požadované číslo předvolby na displeji.
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Poslech rádia
RDS
Česky

Radio Data System je služba, která
umožňuje FM stanicím zobrazovat přídavné
informace. Při příjmu RDS stanice se
zobrazuje
a název stanice.
Přepínání různých informací RDS
z Krátce a opakovaně stiskněte CLOCK/

RDS, pohybujete se v následujících
informacích (pokud jsou dostupné):
– Název stanice
– Hodiny RDS
– Typ programu, jako NEWS, SPORT,
POP M ...
– Kmitočet

Nastavení hodin RDS
Některé stanice s RDS vysílají každou
minutu reálný čas pro nastavení hodin
rádia. Tento signál je možné využívat pro
nastavení hodin systému.

1 Nalaďte FM stanici s RDS (viz „Ladění
stanic“).

2 Stiskněte CLOCK/RDS.

c Zobrazí se „RDS 00 : 00“.
c Pokud stanice nevysílá čas RDS, zobrazí
se „RDS CLOCK“.

Poznámka:
– Některé stanice s RDS vysílají časový
signál každou minutu. Přesnost a správnost
vysílaného času závisí na příslušné stanici.
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Vnější zdroje signálu
1 Propojte zásuvky AUX-IN systému
se zvukovými výstupy AUDIO OUT
připojovaného A/V přístroje (jako jsou
VCR, přehrávače Laser Disc nebo kazetové
magnetofony). Propojovací kabel musí
být vybaven zástrčkou „JACK“ 3,5 mm na
jednom konci (do AUX-IN) a zástrčkami
bílou/červenou RCA (cinch) na konci
druhém (do AUDIO OUT připojeného
přístroje).

2 Stiskem AUX vyberte připojené zařízení
jako zdroj signálu.
Zobrazí se „AUX“.
Poznámka:
– Jsou dostupné všechny volby zvukových
nastavení (např. DSC nebo DBB).
– Podrobnosti k obsluze připojených zařízení
najdete v jejich návodech.

Použití USB paměti
Po připojení paměti USB k přístroji můžete
používat k přehrávání uložené hudby
výkonné reproduktory systému.
Přehrávání obsahu paměti (mass
storage) USB
Kompatibilní zařízení USB
S tímto Hi-Fi systémem můžete použít:
– Paměti flash USB (USB 2.0 nebo USB
1.1)
– Přehrávače flash USB (USB 2.0 nebo
USB 1.1)
– Paměťové karty (ve čtečce USB).

Podporované formáty
– USB nebo souborové formáty FAT12,
FAT16, FAT32 (velikost sektoru 512 B)
– MP3 s datovým tokem 32-320 kbps
a proměnným tokem
– WMA v9 a starší
– Vnoření složek až do 8. úrovně
– Počet alb/složek: max. 99
– Počet skladeb/titulů: max. 999
– Tagy ID3 verze 2.0 a starší
– Názvy souborů Unicode UTF8 (max.
délka 128 B)

Česky

Použití jiného než USB zdroje

Systém nepřehrává a nepodporuje
tyto formáty:
– Prázdná alba: prázdné album neobsahuje
soubory MP3/WMA a nezobrazí se na
displeji.
– Soubory v nepodporovaných formátech
jsou přeskočeny. To znamená, že např.
dokumenty Word .doc nebo soubory MP3
s příponou .dlf jsou ignorovány a nebudou
přehrány.
– AAC, WAV, zvukové soubory PCM.
– Soubory WMA chráněné DRM.
– Soubory WMA ve formátu Lossless.
Jak převést soubory z PC do paměti
USB
Uchopením a přetažením požadovaných
souborů můžete snadno uložit oblíbenou
hudbu z PC do paměťového zařízení (mass
storage device) USB.
U hudebních přehrávačů můžete k přenosu
použít programy pro správu hudby v PC.
V těchto případech však mohou být
soubory WMA nečitelné z důvodu
špatné kompatibility.

Poznámka:
– Některé hudební přehrávače USB (nebo
paměti) mohou obsahovat data kódovaná
různými technologiemi pro ochranu
autorských práv.Takovýto chráněný obsah
není možné přečíst v jiných zařízeních
(včetně tohoto systému).
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Vnější zdroje signálu
Česky

Organizace souborů MP3/WMA
v paměti USB
Tento Hi-Fi systém prohledává strukturu
paměti v pořadí složka/podsložka/titul:
Například:
Kořenová složka
Titul 001
Titul 002
Titul 003
Album 01

3 Soubory z USB přehrávejte stejně jako
alba/skladby z disku CD (viz Přehrávání
disků).
Poznámky:
– Z důvodu rozdílné kompatibility se
zobrazované informace o albech/skladbách
mohou lišit od informací v PC.
– Pokud nejsou názvy souborů nebo ID3
tagy v angličtině, mohou se zobrazovat jako
„– “.

Titul 001
Titul 002
Titul 003
Album 02
Titul 001
Titul 002
Titul 003
Album 03
Titul 001
Titul 002
Titul 003

Uspořádejte soubory MP3/WMA do různých
složek a podsložek podle požadavků.
Poznámky:
– Pokud jste na disku neuspořádali soubory
MP3/WMA do alb, automaticky se pro tyto
soubory vytvoří album „00“.
– Ujistěte se, že přípony souborů MP3 jsou
.mp3 a soubory WMA mají přípony .wma.
– Pro převod souborů WMA s ochranou
DRM použijte Windows Media Player 10
(nebo vyšší). Podrobnosti k programu Windows
Media Player a WM DRM (Windows Media
Digital Rights management) naleznete na
www.microsoft.com.

1 Zkontrolujte správné připojení paměti USB.
(Viz „Instalace: Připojení dalších přístrojů“.)

2 Pomocí SOURCE vyberte USB (nebo
stiskem USB/CARD na ovládači).
– Pokud nejsou v USB paměti nalezeny
žádné zvukové soubory, zobrazí se „NO
AUDIO“.
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Česky

Hodiny/Časovač

Nastavení hodin
Viz „Příprava – Krok 2: Nastavení hodin“.

c Na displeji se zobrazuje

.

Vypnutí časovače
z Stiskněte znovu SLEEP/TIMER.

Nastavení časovače
z Systém můžete používat i jako budík,

u něhož se v nastaveném čase spustí
naposledy použitý zdroj signálu
(jednorázové použití). Před použitím
časovače je nutné nastavit hodiny.

1 V režimu Stand-by stiskněte a držte
SLEEP/TIMER déle než 3 sekundy.
c Krátce se zobrazí „TIMER SET“. Pak
na displeji bliká pozice hodin.

2 Pomocí VOLUME -/+ (VOL +/- na
ovládači) nastavte hodinu a stiskem
SLEEP/TIMER potvrďte.
c Na displeji bliká pozice minut.

3 Pomocí VOLUME -/+ (VOL +/- na
ovládači) nastavte minuty a stiskem
SLEEP/TIMER potvrďte.
c Na displeji bliká „TUN“, „DVD“ nebo
„USB“.
4 Pomocí VOLUME -/+ (VOL +/- na
ovládači) vyberte požadovaný zdroj signálu.

c

zmizí.

Nastavení časovače vypnutí
Časovač vypnutí (sleep timer) umožňuje
automatické vypnutí systému po uplynutí
nastavené doby.

1 Opakovaným stiskem SLEEP/TIMER na
ovládači vyberte požadovanou dobu.

c Můžete volit z těchto dob (v minutách):
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75
90 → 105 → 120 → OFF
c Zobrazuje se „SLEEP XX“ nebo
„SLEEP OFF“, kde „XX“ jsou minuty.
→

2 Po zobrazení požadované doby přestaňte
tisknout SLEEP/TIMER.

c Zobrazuje se .

Vypnutí časovače
z Tiskněte znovu SLEEP/TIMER, až se

zobrazí „00“, nebo stiskněte STANDBYON 1 (STANDBY 1 na ovládači).
c zmizí.

5 Stiskem SLEEP/TIMER ukončete
nastavení.
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Technické údaje
Česky

ZESILOVAČ
Výstupní výkon:...................................2×20 W efektivní
...............................................................................130 W MPO
Odstup signál/šum...............................................≥ 65 dBA
Kmitočtový rozsah.....150 Hz – 20000 Hz / ±3 dB
Vstupní citlivost: AUX..........................0,5 V (max. 2 V)
Impedance reprosoustav.............................................6 W
Impedance sluchátek...........................32 W – 1000 W
DVD PŘEHRÁVAČ
Laser................................................................... polovodičový
Průměr disku...................................................12 cm / 8 cm
Dekodér obrazu............................... MPEG-1 / MPEG-2
DA převodník obrazu...............................................10 bit
TV systém...........................................................PAL / NTSC
Formát obrazu.........................................................4:3 / 16:9
Odstup s/š pro video.................................56 dB (min.)
Výstup kompozitního videa................... 1,0 Všš, 75 W
Výstup S-Video....................................Y – 1,0 Všš, 75 W
................................................................C – 0,286 Všš, 75 W
Zvukový DA převodník.............................24 b/96 kHz
Kmitočtový rozsah:........4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
......................................................4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
......................................................4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digitální výstup
...... SPDIF (Sony Philips Digital Interface) koaxiální
Počet programovatelných skladeb............................16
Odstup signál/šum................................................≥65 dBA
Přeslech mezi kanály............................≥40 dB (1 kHz)
Celkové harmonické zkreslení..........<0,1% (1 kHz)
PŘEHRÁVAČ USB
USB..................................................................... 12 Mb/s, V1.1
..........................................................podpora MP3 a WMA
Počet alb/složek....................................................... max. 99
Počet skladeb/titulů.............................................max. 999

TUNER
Rozsah ladění FM................................. 87,5 – 108 MHz
Citlivost při 75 W
– mono při potlačení s/š 26 dB:........................ 2,8 uV
– stereo při potlačení s/š 46 dB:.....................61,4 uV
Selektivita......................................................................≥ 15 dB
Celkové harmonické zkreslení:...............................≤ 5%
Kmitočtový rozsah............40 Hz – 5000 Hz (-6 dB)
Odstup signál-šum:.................................................≥ 58 dB
REPROSOUSTAVY
PŘEDNÍ
Impedance...........................................................................6 W
Citlivost..................................................................... 80 ±4 dB
Kmitočtový rozsah............................. 150 Hz – 20 kHz
Rozměry (š×v×h)
........................................ 140 mm × 220 mm × 33 mm
Hmotnost................................................................6,6 kg/kus
SUBWOOFER
Reproduktor (není magneticky stíněn)....................8”
Impedance...........................................................................8 W
Výstupní výkon.............................................................. 60 W
Rozměry (š×v×h)
......................................170 mm × 197 mm × 302 mm
Hmotnost......................................................................10,6 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Napájení.............................................................220 V/50 Hz
Rozměry (š×v×h)
......................................200 mm × 250 mm × 110 mm
Hmotnost (s reprosoustavami/bez)......... 7,1/3,5 kg
Příkon v režimu Stand-by....................................... ≤ 4 W
Výrobce si vyhrazuje právo na změny
parametrů a vzhledu bez předchozího
upozornění.
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VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky.
Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího
seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete
je odstranit popsaným způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.
Problém

Česky

Odstraňování závad

Řešení

Není napájení.

4 Zkontrolujte zapojení síťového přívodu.

Zobrazuje se „NO DISC“.

4 Zkontrolujte, zda je disk vložen popisem nahoru.
4 Vyčkejte vypaření případné kondenzované
vlhkosti.
4 Disk očistěte nebo vyměňte za jiný, viz „Údržba“.
4 Použijte čitelný disk nebo správně nahraný ve
formátu MP3-CD.

Není obraz.

4 Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup
TV.
4 Zkontrolujte zapnutí TV.
4 Zkontrolujte obrazové připojení.
4 Zkontrolujte zapojení systému.
4 Je-li zapnuta funkce progressive scan a připojený
TV nepodporuje neprokládané zobrazení nebo
není připojen správnými kabely, postupujte podle
kap. „Příprava – Nastavení funkce Progressive
Scan“ nebo vypněte funkci takto:
1) Vypněte režim progresivního zobrazení v TV.
2) Stiskem SYSTEM na ovládači opusťte nabídku
a stiskem DISC opustíte režim progressive scan.

Zkreslený nebo špatný obraz.

4 Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení
obrazu během přehrávání, nejedná se o závadu.
4 Zkontrolujte a vyčistěte disk.
4 Připojte systém do vstupu S-Video televizoru.

Není možné změnit poměr stran
obrazu ani po změně nastavení TV
obrazovky.

4 Poměr stran je pevně určen DVD diskem.
4 V závislosti na TV nemusí být možné změnit
poměr stran obrazu.
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Odstraňování závad
Problém

Řešení

Česky

DVD systém nepřehraje disk.

4 Vložte správný nahraný čitelný disk.
4 Zkontrolujte typ disku, obrazovou normu
a regionální kód.
4 Očistěte disk.
4 Vložte disk přehrávanou stranou dolů.
4 Stiskem SYSTEM MENU vypněte zobrazení
systémové nabídky.
4 U uzamčených disků je nutné před spuštěním
zadat heslo.
4 V systému se srazila vlhkost. Vyjměte disk
a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.

DVD systém nereaguje na tlačítka.

4 Přehrávač resetujte odpojením od sítě na několik
minut. Pak připojte napájení a zkuste systém
znovu spustit.

Není možné změnit jazyk titulků
nebo zvuku u DVD.

4 Disk neobsahuje další jazykové verze zvuku nebo
titulků.
4 Změna jazyka titulků nebo zvuku může být
diskem zakázána.

Žádný obraz po volbě funkce.

4 Zkontrolujte zapojení systému.
4 Zvolte správný zdroj signálu.

Žádný nebo zkreslený zvuk.

Nastavte hlasitost.
Odpojte sluchátka.
Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů.
Zkontrolujte zapojení vodiče s proužkem.
Je-li systém v režimu pauzy, rychlého vyhledávání
či pomalého přehrávání, stiskem PLAY/PAUSE
BX se vraťte k normálnímu přehrávání.
4 U MP3 se ujistěte, že bylo MP3-CD nahráno
s datovým tokem 32-256 kB a vzorkovacím
kmitočtem 48 kHz, 44,1 kHz nebo 32 kHz.
4 Ujistěte se, že disk DTS podporuje i výstup
v Dolby Digital.

Špatný příjem rádia.

4 Pokud je signál slabý, nastavte antény nebo
zlepšete příjem připojením externí antény.
4 Vzdalte systém od TV a videa.

4
4
4
4
4
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Odstraňování závad
Řešení

Není možné nahrávání ani přehrávání

4 Očistěte části mechaniky podle kap. „Údržba“.
4 Používejte pouze pásky NORMAL.
4 Přelepte vylomenou pojistku kazety lepicí páskou.

Je přehozen zvuk levého a pravého
kanálu.

4 Zkontrolujte zapojení a umístění reprosoustav.

Dálkový ovládač nepracuje správně.

4 Miřte ovládačem přímo na přijímač systému.
4 Zmenšete vzdálenost ovládače od přehrávače.
4 Odstraňte překážky mezi ovládačem
a systémem.
4 Nahraďte baterie v ovládači novými.
4 Zkontrolujte polaritu baterií.

Časovač nepracuje.

4 Nastavte hodiny.
4 Zastavte právě probíhající nahrávání.

Nastavení hodin a časovače je
smazáno.

4 Došlo k výpadku napájení nebo odpojení
síťového přívodu ze zásuvky. Nastavte hodiny
a časovač znovu.

Není zvuk ani obraz.

4 Zkontrolujte, zda je kabel RGB/SCART zapojen
do správného zařízení (viz Připojení TV).

Některé soubory z paměti USB se
nezobrazují.

4 Zkontrolujte, zda počet složek nepřekračuje 99
nebo počet titulů nepřekračuje 999.

Česky

Problém
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Slovníček
Česky

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden na
čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální
má přesné číselné hodnoty. Výstupy zvuku jsou
dvoukanálové, levý a pravý kanál.
Datový tok (bit rate): Množství dat, nutných
k přenesení signálu, měřené v kilobitech za
sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně
čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost
záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová
rychlost ovšem znamená větší potřebný objem
dat na disku.
Digital: Zvuk převedený na číselné hodnoty.
Digitální zvuk je dostupný na výstupech DIGITAL
AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL.
Tento zvuk obsahuje více kanálů, na rozdíl od
analogového sterea.
Dolby Digital: Systém prostorového zvuku
vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6
nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední
levý a pravý, zadní levý a pravý a centrální).
DTS: Digital Theatre Systems. Systém
prostorového zvuku, který se liší od Dolby
Digital. Formáty byly vyvinuty různými
společnostmi.
JPEG: Systém komprese dat statického obrazu,
vyvinutý Joint Photographic Expert Group.
Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké
redukci dat.
Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku,
která je menší než titul. Titul se skládá z několika
kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle
něhož ji můžete přímo vyhledat.
MP3: Souborový formát se zvukovým
kompresním systémem. „MP3“ je zkratka
z Motion Picture Experts Group 1 (nebo
MPEG‑1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1
CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více
hudby, než na běžné CD.
Multichannel: DVD je navrženo tak, že každá
zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole.
Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3
nebo více kanálů.
Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená
k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulků,
úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku.
PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro
převod analogového zvuku na digitální pro další
zpracování, nepoužívá komprimaci.
Playback control (PBC): Signály pro ovládání
přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí
PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete
sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na
disku.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého
rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí
4:3, u širokoúhlých pak 16:9.
Progressive Scan: Režim zobrazení
s neprokládaným řádkováním; zobrazuje
všechny TV řádky obrazu současně jako jeden
snímek. Tento systém umí převést prokládaný
obraz z DVD do progresivního formátu pro
zobrazení na progresivní obrazovce. Dramaticky
se přitom zvýší svislé rozlišení obrazu. Pro
zobrazení je nutný TV s možností progresivního
(neprokládaného) zobrazení.
Regionální kód: Systém blokování disků, který
dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích
se stejným regionálním kódem. Tento přístroj
umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky.
Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje.
Některé disky umožňují přehrávání ve více
regionech.
Rodičovský zámek: Funkce DVD disku,
umožňující omezení přehrávání obsahu podle
věku uživatele a úrovně, stanovené podle země.
Omezení se liší podle disku, po aktivaci jsou
blokovány všechny úrovně obsahu vyšší než
uživatelem nastavená.
Surround (prostorový zvuk): Systém
pro vytvoření realistického trojrozměrného
zvukového pole uspořádáním reprosoustav
okolo posluchače.
S-Video: Poskytuje čistý obraz díky oddělenému
zpracování a přenosu jasové a barvonosné složky
obrazu. S-video využijete pouze u přístrojů (TV),
které jsou těmito zásuvkami vybaveny.
Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových
dat na obrazovém disku nebo celé album na
zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno
číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.
Výstup Component Video Out: Výstupní
zásuvka na zadním panelu přístroje pro propojení
obrazu ve vysoké kvalitě do TV, vybavených
komponentními vstupy (R/G/B, Y/Pb/Pr apod.).
Vzorkovací kmitočet: Kmitočet vzorkování
dat při převodu analogového signálu na digitální
data. Číselně udává počet vzorků originálního
analogového signálu za sekundu.
Zásuvka VIDEO OUT: Žlutá zásuvka na
zadním panelu DVD systému pro přenos obrazu
do TV.
Zásuvky AUDIO OUT: Červená a bílá
zásuvka na zadní straně DVD rekordéru pro
přenos zvuku do dalších přístrojů (TV, stereo
systému apod.).
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