
Č
e

štin
a

82

Obsah

Informace o údržbě a bezpečnosti
Nastavení .............................................................................................................................................................84
Čištění disků .......................................................................................................................................................84

Obecné informace
Dodávané příslušenství ....................................................................................................................................85
Oblastní kódy .....................................................................................................................................................85

Připojení
Připojení k televizoru........................................................................................................86-88

Použití zásuvek SCART....................................................................................................................................86
Použití zásuvek kompozitního videa (CVBS)  ...........................................................................................86
Použití zásuvek komponentního videa (YPbPr)  .......................................................................................87
Použití doplňkového vysokofrekvenčního modulátoru ..........................................................................88

Připojení síťové šňůry .............................................................................................................89

Volitelná připojení
Připojení ke stereofonnímu systému ....................................................................................90

Stereofonní systém má vstupní zásuvky pro levý/pravý kanál zvuku .................................................90
Připojení k digitálnímu přijímači AV ....................................................................................90

Přijímač má dekodér zvuku ve formátu PCM, Dolby Digital nebo MPEG ........................................90

Přehled o výrobku
Přední a zadní panel ................................................................................................................91 
Dálkové ovládání .....................................................................................................................92

Začínáme (pokračování)
Krok 1: Vložení baterií ............................................................................................................93

Používání systému pomocí dálkového ovládání ........................................................................................93
Krok 2: Nalezení správného kanálu ......................................................................................93 
Krok 3: Nastavení funkce progresivního skenování ...........................................................94 
Krok 4: Výběr odpovídajícího systému barev .....................................................................95
Krok 5: Nastavení jazyka ........................................................................................................96

Jazyk nabídky na obrazovce (OSD)  ............................................................................................................96
Jazyky zvuku, titulků a nabídky DVD ...........................................................................................................96

Přehrávání z disku
Přehrávatelné disky ................................................................................................................97

Podporované formáty ......................................................................................................................................97

Funkce přehrávání
Spuštění přehrávání disku ......................................................................................................98
Základní ovládací prvky pro přehrávání ..............................................................................98

Pozastavení přehrávání ....................................................................................................................................98
Výběr titulu, kapitoly nebo stopy .................................................................................................................98
Zastavení přehrávání ........................................................................................................................................98

Operace pro přehrávání videa ..............................................................................................99
Použití nabídky disku  .......................................................................................................................................99
Zvětšení ................................................................................................................................................................99
Obnovení přehrávání od posledního místa zastavení .............................................................................99
Vyhledávání dopředu/dozadu .........................................................................................................................99
Zpomalený chod ................................................................................................................................................99

Volba různých funkcí opakování ..........................................................................................100
Režim přehrávání Repeat (Opakovat) ...................................................................................................... 100
Opakování části v rámci kapitoly nebo stopy ......................................................................................... 100

82-119_mdv439_cze.indd   8282-119_mdv439_cze.indd   82 2007-06-21   1:20:48 PM2007-06-21   1:20:48 PM



83

Č
e

št
in

a

Obsah
Zobrazení informací o přehrávání disku ............................................................................101

Výběr titulu, kapitoly nebo stopy ...............................................................................................................101
Vyhledání času ..................................................................................................................................................101
Úhel .....................................................................................................................................................................101

Speciální funkce DVD ...........................................................................................................102
Přehrávání titulu ............................................................................................................................................. 102
Změna jazyka zvuku ...................................................................................................................................... 102
Titulky ................................................................................................................................................................ 102

Speciální funkce disků VCD a SVCD ..................................................................................102
Řízení přehrávání (PBC) ............................................................................................................................... 102

Přehrávání disku DivX® ........................................................................................................103
Přehrávání disků MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD .................................. 103-104

Obecná obsluha ...............................................................................................................................................103 
Výběr přehrávání ............................................................................................................................................ 104
Zvětšení obrázku (JPEG) .............................................................................................................................. 104
Přehrávání s více úhly (JPEG) ...................................................................................................................... 104

Položky nabídky DVD
Použití nabídky nastavení jazyka ........................................................................................105

OSD Language (Jazyk OSD) ....................................................................................................................... 105
Subtitle/Audio/DVD Menu (Titulky, zvuk, nabídka DVD) ................................................................. 105
Nastavení písma titulků u formátu DivX® ............................................................................................... 105

Použití nabídky nastavení videa .................................................................................. 106-108
Nastavení poměru stran ............................................................................................................................... 106
Režim zobrazení...............................................................................................................................................107
TV System (Televizní systém) ......................................................................................................................107
Video Out (Výstup videa) .............................................................................................................................107
Funkce Smart Picture .................................................................................................................................... 108

Použití nabídky nastavení zvuku ..................................................................................109-110
Digital Output (Digitální výstup) ............................................................................................................... 109
Night Mode (Noční režim) ...........................................................................................................................110
Down Sampling (Převzorkování) ................................................................................................................110

Použití nabídky nastavení hodnocení .......................................................................... 111-112
Nastavení úrovně hodnocení ................................................................................................................111-112 
Změna hesla ...................................................................................................................................................... 112

Použití nabídky různého nastavení .............................................................................. 113-114
Obnovení původního nastavení ................................................................................................................... 113
Registrační kód DivX®................................................................................................ ...........................114

Jiné
Upgrade softwaru ................................................................................................................. 115
Řešení problémů .................................................................................... ..... ........116~117
Specifikace ............................................................................................ ......................118
Vysvětlivky ............................................................................................ ......................119

82-119_mdv439_cze.indd   8382-119_mdv439_cze.indd   83 2007-06-21   1:20:51 PM2007-06-21   1:20:51 PM



Č
e

štin
a

84

Informace o údržbě a bezpečnosti
NEBEZPEČÍ!
Vysoké napětí! Zařízení neotvírejte. 
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým 
proudem.

Přístroj neobsahuje žádné díly, na 
kterých by mohl provádět servis uživatel. 
Přenechejte všechny úkony údržby 
kvalifikovaným osobám.

Nastavení

Nalezení vhodného umístění
– Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní 

povrch. Neumísťujte ho na koberec.
– Nepokládejte na zařízení žádné jiné zařízení 

ani těžké předměty.
– Neumísťujte zařízení na jiné zařízení, které 

by ho mohlo zahřívat (např. přijímač nebo 
zesilovač.)

– Nedávejte žádné předměty pod zařízení 
(např. disky CD nebo časopisy).

– Nainstalujte jednotku do blízkosti 
elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce 
dobrý přístup.

Prostor pro větrání
– Umístěte přístroj do místa s dostatečným 

větráním, abyste zabránili akumulaci 
vnitřního tepla. Nechte alespoň 10 cm 
volného místa od zadní a horní stěny 
zařízení a 5 cm od jeho levého a pravého 
boku, abyste zabránili přehřívání.

10cm (4.0") 10cm (4.0")

5cm (2.0")

5cm (2.0")

Zabraňte působení vysokých teplot, 
vlhkosti, vody a prachu
– Na přístroj nesmí kapat ani stříkat tekutina.
– Nepokládejte na přístroj žádné nebezpečné 

předměty (např. předměty naplněné 
tekutinou nebo hořící svíčky).

Čištění disků

Když je disk uvnitř přehrávače znečištěný, 
může to způsobit problémy („zamrznutí“ 
obrazu, přerušování zvuku, zkreslení 
obrazu). Abyste předešli těmto 
problémům, měli byste disky pravidelně 
čistit.

K vyčištění disku použijte čisticí hadřík z 
mikrovláken a otírejte disk rovnými tahy 
od středu k okrajům.

POZOR!
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou 
benzen, ředidla, komerčně dostupné 
čisticí prostředky nebo antistatické 
spreje, určené pro analogové disky. 
Protože optická jednotka (laser) 
přehrávače DVD pracuje s vyšším 
výkonem než u normálních přehrávačů 
DVD nebo CD, čisticí disky CD, určené 
pro přehrávače DVD nebo CD mohou 
optickou jednotku (laser) poškodit. Z 
tohoto důvodu nepoužívejte čisticí disky 
CD.
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Obecné informace

Dodávané příslušenství

ALL 4

Region

   
Oblast USA a Kanada

Oblast Velká Británie 
a Evropa

Asijskopacifická 
oblast, Tchaj-wan, 
Korea

Austrálie, Nový Zé-
land, Latinská Amerika

Oblast Rusko a Indie

Čína, ostrovy Calcos, 
ostrovy Walls a 
Futuna

ALL

ALL

5

6

Disky, které lze 
přehrát

ALL 1

ALL

ALL

2

3

Dálkové 
ovládání a 
2 baterie 

AAA

Oblastní kódy

Tento přehrávač DVD byl navržen tak, 
aby podporoval systém správy oblastí. 
Vyhledejte číselný kód oblasti na obalu 
disku. Pokud číslo neodpovídá číslu 
oblasti přehrávače (viz následující 
tabulka), je možné, že přehrávač nebude 
moci disk přehrát.

Tipy:
– Disky CD-R/RW nebo DVD-R/RW nemusí být 
možné vždy přehrát (závisí to na typu disku nebo 
stavu nahrávky).
– Pokud máte s přehráním konkrétního disku 
potíže, vyjměte ho a zkuste přehrát jiný disk. Na 
tomto přehrávači DVD nelze přehrávat nesprávně 
naformátované disky.
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Připojení

TIPY: Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze 
zásuvky.

Připojení k televizoru

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

TV IN 

AUDIO 
IN 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

TV IN 

1 

Použití zásuvek kompozitního videa 
(CVBS) 

A Použijte kabel pro kompozitní video (žlutý) k 
připojení zásuvky VIDEO OUT (CVBS) na 
přehrávači DVD ke vstupní zásuvce pro video 
(může být také označena A/V In, Video In, 
Composite nebo Baseband) na televizoru 
(kabel není součástí dodávky).

B Tento přehrávač DVD lze poslouchat 
prostřednictvím televizoru, propojíte-li audio 
kabely (bílý/červený) k zásuvkám AUDIO OUT 
(L/R) přehrávače a odpovídajícím zásuvkám 
AUDIO IN na televizoru (kabel není součástí 
dodávky). 

DŮLEŽITÉ!
– Přehrávač stačí připojit pomocí jedné 
z následujících možností (v závislosti na 
možnostech vašeho televizoru).
– Připojte přehrávač DVD přímo k 
televizoru.
– Připojení konektorem SCART 
umožňuje využívat všechny audiovizuální 
funkce přehrávače DVD.

Použití zásuvek SCART

A Pomocí kabelu SCART lze připojit zásuvku 
SCART přehrávače DVD (TV OUT) k 
odpovídajícím zásuvkám Scart na televizoru 
(kabel není součástí dodávky).

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

2 
1 
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Připojení (pokračování)

TIPY: Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze 
zásuvky.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

2 1 

DŮLEŽITÉ!
– Kvalita videa při použití funkce 
progresivního skenování je k dispozici 
pouze prostřednictvím připojení YPbPr 
a je požadován televizor umožňující 
příjem progresivního signálu.

Použití zásuvek komponentního videa 
(YPbPr) 

A Použijte kabely pro kompozitní video (červená/
modrá/zelená) pro připojení zásuvek YPbPr 
přehrávače k zásuvkám komponentního videa 
(mohou být označeny také jako YPbPr) na 
televizoru (kabel není součástí dodávky).

B Tento přehrávač DVD lze poslouchat 
prostřednictvím televizoru, propojíte-li audio 
kabely (bílý/červený) k zásuvkám AUDIO OUT 
(L/R) přehrávače a odpovídajícím zásuvkám 
AUDIO IN na televizoru (kabel není součástí 
dodávky)

C Informace o podrobném nastavení progresivního 
skenování naleznete na stránce 94.
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Připojení (pokračování)

TIPY: Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze 
zásuvky.

C Tento přehrávač DVD lze poslouchat 
prostřednictvím televizoru, propojíte-li audio 
kabely (bílý/červený) k zásuvkám AUDIO OUT 
(L/R) přehrávače DVD a odpovídajícím 
zásuvkám AUDIO IN na modulátoru (kabel je 
součástí dodávky).

D Připojte signál z antény/kabelové televize k 
zásuvce anténního vstupu (ANTENNA IN 
nebo RF IN) na vysokofrekvenčním 
modulátoru. (Je možné, že ho již máte připojen 
k televizoru. Odpojte ho od televizoru).

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO  IN

R             L
VIDEO

IN
TO  TVANT IN

CH3   CH4

ANT IN

ANT IN

134

2

Vysokofrekvenční koaxiální 
kabel k televizoru

Zadní strana vysokofrekvenčního 
modulátoru (pouze příklad)

DŮLEŽITÉ!
– Pokud má váš televizor pouze zásuvku 
pro připojení antény (může být také 
označena jako Antenna In, 75 ohm nebo 
RF In), budete k tomu, abyste mohli 
signál z přehrávače zobrazovat na 
televizoru, potřebovat vysokofrekvenční 
modulátor. Informace o dostupnosti a 
používání vysokofrekvenčního 
modulátoru získáte od prodejce 
elektroniky.

Použití doplňkového vysokofrekvenčního 
modulátoru

A Použijte kabel pro kompozitní video (žlutý) k 
připojení zásuvky VIDEO OUT (CVBS) na 
přehrávači DVD ke vstupní zásuvce pro video 
na vysokofrekvenčním modulátoru.

B Použijte vysokofrekvenční koaxiální kabel (není 
součástí dodávky) pro připojení zásuvky 
ANTENNA OUT nebo TO TV na 
vysokofrekvenčním modulátoru k zásuvce 
ANTENNA IN na televizoru.
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Připojení (pokračování)

TIPY: Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze 
zásuvky.

Připojení síťové šňůry

Jakmile je vše správně připojeno, 
připojte síťovou šňůru do zásuvky.
Nikdy nepřipojujte nebo neměňte připojení, 
pokud je zařízení zapnuto.

Pokud není vložen žádný disk, stiskněte 
tlačítko STANDBY ON 
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM ZAPNUTO) 
na předním panelu přehrávače DVD.
Na panelu zobrazení se pak může 
objevit „– – –“.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OU

COAXIAL
COMPON

~ AC MAINS 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 
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Volitelná připojení

TIPY: Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze 
zásuvky.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

STEREO 

DIGITAL 

 

Připojení ke stereofonnímu 
systému

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

DIGITAL 

AV Receiver 

Přijímač má dekodér zvuku ve formátu 
PCM, Dolby Digital nebo MPEG

A Vyberte jedno z video připojení (CVBS VIDEO 
IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) v 
závislosti na možnostech, které jsou k dispozici 
na televizoru.

B Připojte zásuvku COAXIAL na přehrávači 
DVD k odpovídající zásuvce Digital Audio In na 
vašem přijímači (kabel není součástí dodávky).

C Nastavte digitální výstup přehrávače DVD na 
možnost PCM-Only (Pouze PCM) nebo ALL 
(VŠE) podle možností vašeho přijímače (viz 
stránka 109 {Digital Output} (Digitální 
výstup)).

Tip:
– Pokud zvukový formát digitálního výstupu 
neodpovídá možnostem vašeho přijímače, bude 
přijímač vydávat hlasitý, zkreslený zvuk nebo 
nebude vydávat vůbec žádný zvuk.

Stereofonní systém má vstupní zásuvky 
pro levý/pravý kanál zvuku

A Vyberte jedno z video připojení (CVBS VIDEO 
IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) v 
závislosti na možnostech, které jsou k 
dispozici na televizoru.

B Použijte audio kabely (bílý/červený) pro 
připojení zásuvek AUDIO OUT (L/R) 
přehrávače DVD k odpovídajícím zásuvkám 
AUDIO IN na stereofonním systému (kabel 
není součástí dodávky). 

Připojení k digitálnímu 
přijímači AV

Přijímač AV
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Přehled o výrobku

Přední a zadní panel

STANDBY-ON (POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM-ZAPNUTO) 

– Zapnutí přehrávače nebo jeho přepnutí 
do pohotovostního režimu

Zásuvka disku

OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/

ZAVŘÍT)ç
– Otevření/zavření zásuvky disku.

Zobrazovací panel
– Zobrazení informací o aktuálním stavu 

přehrávače DVD

 u PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/
POZASTAVIT)

– Spuštění nebo přerušení přehrávání

 STOP (ZASTAVIT)
– Zastavení přehrávání

Infračervený senzor
– Na tento senzor namiřte dálkové 

ovládání this sensor

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

Síťové napájení ~ (síťová šňůra)
– Připojte ke standardní síťové zásuvce

Audio Out (Výstup zvuku) (Left 
(levý)/Right (pravý))  

– Připojte ke vstupům AUDIO 
zesilovače, přijímače nebo 
stereofonního systému

COAXIAL (KOAXIÁLNÍ) (digitální 
zvukový výstup)  

– Připojte ke koaxiálnímu vstupu 
AUDIO digitálního zvukového 
zařízení

TV OUT (SCART)
– Připojte ke vstupu SCART na televizoru

YPbPr (výstup komponentního 
videa)

– – Připojte ke vstupu YPbPr na 
televizoru

VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) 
(CVBS)

– Připojte ke vstupu videa CVBS na 
televizoru
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Caution: Do not touch the inner pins of the jacks on the rear panel.
El t t ti di h t d t th t

Přehled o výrobku (pokračování)

Dálkové ovládání

SLOW

OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/
ZAVŘÍT)

– Otevření/zavření zásuvky disku

Numerická klávesnice 0-9
– Výběr očíslovaných položek v 

nabídce

RETURN/TITLE (NÁVRAT/
TITUL)

– Přechod zpět do předchozí nabídky/
zobrazení nabídky titulů

 

DISC MENU (NABÍDKA DISKU)
– Zobrazení nebo ukončení nabídky s 

obsahem disku
– Zapnutí nebo vypnutí režimu řízení 

přehrávání (pouze pro disky VCD 
verze 2.0 a SVCD)

.
– Přechod na předcházející titul/

kapitolu/stopu. 
>

– Přechod na následující titul/kapitolu/
stopu.

SUBTITLE (TITULKY)
– Přístup k nabídce systému jazyka 

titulků

AUDIO
– Výběr jazyka zvuku (DVD/VCD) 

nebo zvukového kanálu

ANGLE (ÚHEL)
– Výběr úhlu kamery DVD

ZOOM (ZVĚTŠENÍ)
– Zvětšení obrázku na obrazovce 

televizoru

DISPLAY (ZOBRAZENÍ)
– Zobrazení informací na obrazovce 

televizoru během přehrávání

1

– ZAPNUTÍ přehrávače DVD nebo 
jeho přepnutí do pohotovostního 
režimu

SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ)
– Spuštění přehrávání od zvoleného 

bodu

SETUP (NASTAVENÍ)
– Zobrazení nebo ukončení 

zobrazení nabídky nastavení 
systému

    
– Výběr položky v nabídce/rychlé a 

pomalé přehrávání vpřed nebo 
vzad

OK
– Potvrzení výběru nabídky

 STOP (ZASTAVIT)
– Zastavení přehrávání

u PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/
POZASTAVIT)

– Spuštění nebo pozastavení 
přehrávání

MUTE (POTLAČIT ZVUK)
– Deaktivuje nebo aktivuje zvukový 

výstup

REPEAT (OPAKOVAT)
– Výběr různých režimů opakování

REPEAT A-B (OPAKOVAT A-B)
–  Opakování určitého úseku disku

SLOW (POMALU)
– Výběr pomalého přehrávání vpřed

STEP (KROK)
– Přehrávání videa po jednotlivých 

snímcích
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Krok 1 : Vložení baterií

A Otevřete přihrádku na baterie.

B Vložte dvě baterie typu R03 nebo AAA podle 
označení (+ –) uvnitř přihrádky.

C Zavřete kryt.

POZOR!
– Pokud nebudete dálkové ovládání delší 
dobu používat nebo pokud jsou baterie 
vybité, vyjměte je.
– Nekombinujte staré a nové baterie 
nebo různé typy baterií.
– Baterie obsahují chemikálie, proto by 
se měly likvidovat odpovídajícím 
způsobem.

Používání systému pomocí dálkového 
ovládání

A Namiřte dálkové ovládání přímo na 
infračervený senzor na předním panelu.

B Aby bylo možné přehrávač DVD ovládat 
pomocí dálkového ovládání, nesmí se v cestě 
mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem DVD 
nacházet žádné překážky.

Krok 2: Nalezení správného  
             kanálu

A Stisknutím tlačítka STANDBY-ON 2 na 
přehrávači DVD jej zapněte.

B Zapněte televizor a nastavte na něm správný 
kanál pro vstup videa. Měli byste vidět modrou 
obrazovku pozadí DVD.

 Tento kanál je obyčejně mezi nejnižšími a 
nejvyššími kanály a může být označen 
FRONT, A/V IN, VIDEO. Více podrobností 
naleznete v návodu k televizoru.

 Nebo přejděte na kanál 1 na televizoru, 
pak opakovaně stiskněte tlačítko Channel 
down (Kanál dolů), dokud neuvidíte kanál 
Video In (Vstup video).

 Nebo na dálkovém ovládání televizoru je 
tlačítko či spínač, pomocí kterého je 
možné vybírat různé režimy videa.

 Nebo nastavte na televizoru kanál 3 anebo 
4 (pokud používáte vysokofrekvenční 
modulátor).

C Pokud používáte externí zařízení (například 
audio systém nebo přijímač), zapněte ho a 
vyberte odpovídající vstupní zdroj pro výstup 
přehrávače DVD. Podrobnosti naleznete v 
návodu k použití zařízení. 

Začínáme (pokračování)
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Začínáme (pokračování)

Krok 3: Nastavení funkce 
progresivního skenování

(pouze pro televizory s funkcí progresivního 
skenování)
Funkce progresivního skenování umožňuje 
zobrazit dvojnásobné množství snímků za 
sekundu než prokládané snímání (běžný 
televizní systém). Díky téměř dvojnásobnému 
počtu řádků nabízí funkce progresivní 
skenování vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

 Dříve než začnete...
– Přesvědčte se, zda je tento přehrávač DVD 
připojen k televizoru s funkcí progresivního 
skenování (Progressive Scan) pomocí připojení 
YPbPr (viz stránka 87).
– Je nutné, aby byl dokončen proces úvodní 
instalace a nastavení.

A Zapněte televizor a nastavte ho do 
prokládaného režimu (další informace 
naleznete v návodu k použití televizoru).

B Stisknutím tlačítka STANDBY-ON 2 na 
dálkovém ovládání zapněte přehrávač DVD.

C Vyberte správný kanál pro vstup videa.
 Zobrazí se nabídka pozadí DVD.

D Stiskněte tlačítko SETUP.

E Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Video }, Potom stiskněte tlačítko . 

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component
Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component
Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out Interlaced
Smart Picture                                               RGB

                                   P-Scan

4:3

Auto Fit

PAL

F Opakovaným stisknutím tlačítka   vyberte 
možnost { Video Out } (Výstup videa), 
Potom stiskněte tlačítko .

G Vyberte možnost { P-Scan }. Volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka.

Activating Progressive Scan
1.Ensure your TV system supports
Progressive Mode
2.If there is a distorted picture on 
the TV, wait 15 seconds for 
automatic recover

Yes NO

H Stisknutím tlačítka  vyberte možnost { Yes } 
(Ano) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka.

Confirm again to use new setting
Revert to original setting in 14 seconds

Yes NO

I Stisknutím tlačítka  vyberte možnost { Yes } 
(Ano) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

J Zapněte v televizoru režim progresivního 
skenování (další informace naleznete v návodu 
k použití televizoru).
 Nastavení je nyní dokončeno a můžete 
začít využívat obraz ve vysoké kvalitě.

 Ruční deaktivování progresivního 
skenování:

 Počkejte 15 sekund na automatické obnovení. 
 NEBO

A Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ç na 
přehrávači DVD otevřete zásuvku disku.

B Na dálkovém ovladači stiskněte na 
numerické klávesnici klávesu 1.
 Zobrazí se obrazovka pozadí DVD.

Tip:
– Některé televizory s funkcí progresivního 
skenování a televizory High-Definition nejsou plně 
kompatibilní s tímto přehrávačem, což má za 
následek nepřirozený obraz při přehrávání disků 
DVD VIDEO v režimu progresivního skenování. V 
tom případě vypněte funkci progresivního 
skenování na přehrávači DVD i na televizoru.

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.
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Začínáme (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Krok 4 : Výběr odpovídajícího 
systému barev

Systém barev přehrávače DVD, disku a 
televizoru se musí shodovat, aby bylo možné 
disk přehrát. Před změnou televizního systému 
si zjistěte systém barev svého televizoru. 

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 NTSC               

Video Out                  PAL

Smart Picture            Multi

                                   

 

 

 

4:3

Auto Fit

A Stiskněte tlačítko SETUP.

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Video }, Potom stiskněte možnost .

C Opakovaným stisknutím tlačítka   vyberte 
možnost { TV System } (Televizní systém), 
Potom stiskněte tlačítko .

D Pomocí tlačítka   vyberte jednu z 
následujících možností:

 { PAL }
Tuto volbu vyberte, pokud má připojený 
televizor systém barev PAL. Tato možnost 
změní video signál z disku NTSC na výstup ve 
formátu PAL.

 { NTSC }
Tuto volbu vyberte, pokud má připojený 
televizor systém barev NTSC. Tato možnost 
změní video signál z disku PAL na výstup ve 
formátu NTSC.

 { Multi }
Tuto volbu vyberte, pokud je připojený 
televizor kompatibilní se systémem NTSC i 
PAL (multisystém). Výstupní formát bude 
odpovídat videosignálu disku.

E Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
 podle pokynů na obrazovce televizoru a 
potvrďte výběr (pokud existuje).

Confirm again to use new setting
Revert to original setting in 14 seconds

Yes NO

Changing NTSC to PAL
1.Ensure your TV system supports
PAL Standard
2.If there is a distorted picture on 
the TV, wait 15 seconds for 
automatic recover

Yes NO

F Stisknutím tlačítka  vyberte možnost { Yes } 
(Ano) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Obnovení výchozího systému barev 
televizoru:

 Počkejte 15 sekund na automatické obnovení. 
 NEBO

A Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSEç na 
přehrávači DVD otevřete zásuvku disku.

B Na dálkovém ovladači stiskněte na 
numerické klávesnici klávesu 3.
 Zobrazí se nabídka pozadí DVD.

Tipy:
– Před změnou aktuálního nastavení barev televize 
se ujistěte, že vaše televize vybraný televizní 
systém podporuje.
– Pokud se na obrazovce nezobrazuje obraz 
správně, počkejte 15 sekund na automatické 
obnovení.
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Začínáme (pokračování)

Krok 5 : Nastavení jazyka

Výběr jazyků se liší podle země nebo oblasti. 
Nemusí odpovídat ilustracím zobrazeným v 
návodu k použití. 

Jazyk nabídky na obrazovce (OSD) 

 Tuto volbu vyberte v případě, že chcete 
změnit jazyk této nabídky na obrazovce 
přehrávače DVD.
Nastavení jazyka nabídky systému (pro 
zobrazení na obrazovce – OSD) zůstane 
zachováno.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD language       English

Subtitle                   French

DivX Subtitle

Audio German

DVD menu Italian

Portuguese

Dutch

Spanish

Greek

A Stiskněte tlačítko SETUP.

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Language } (Jazyk). Potom stiskněte 
možnost .

C Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ OSD Language } (Jazyk OSD). Potom 
stiskněte tlačítko .

D Pomocí tlačítka   vyberte jazyk. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Jazyky zvuku, titulků a nabídky DVD

 Jazyky zvuku, titulků a nabídky DVD umožňují 
zvolit upřednostňovaný jazyk nebo zvukovou 
stopu. Pokud není vybraný jazyk zvuku/titulků 
na disku k dispozici, použije se místo něho 
výchozí jazyk disku.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language    : English

Subtitle : Auto

DivX Subtitle : Standard

DVD Menu

Audio

English

French

German

Italian

Portuguese

Dutch

Spanish

Greek

A Stiskněte tlačítko SETUP.

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Language } (Jazyk). Potom stiskněte 
možnost .

C Stisknutím tlačítka   vyberte jednu z 
následujících možností. Potom stiskněte 
tlačítko .

 { Audio } (Zvuk)
Pomocí této možnosti můžete změnit jazyk 
zvukové stopy.

 { Subtitle } (Titulky)
Pomocí této možnosti můžete změnit jazyk 
titulků.

 { DVD menu } (Nabídka DVD)
 Pomocí této možnosti můžete změnit jazyk 
nabídky disku.

D Pomocí tlačítka   vyberte jazyk. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

E Opakujte kroky C - D pro ostatní nastavení 
jazyka.
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DŮLEŽITÉ!
– Pokud se po stisknutí tlačítka objeví na 
obrazovce televizoru text INVALID KEY 
(NEPLATNÁ KLÁVESA), znamená to, že 
pro aktuální disk nebo v tuto chvíli není 
tato funkce dostupná.
– Disky a přehrávače DVD jsou 
zkonstruovány s oblastními omezeními. 
Před přehráváním disku zkontrolujte, zda 
se oblast disku shoduje s oblastí 
přehrávače.

Přehrávatelné disky

Na tomto přehrávači DVD můžete přehrávat a 
nahrávat následující disky:

DVD Video (Digital Versatile 

Disc)

DVD±RW (DVD Rewritable)
Zvukový/obrazový formát nebo 
soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.

DVD±R (DVD Recordable) 
Zvukový/obrazový formát nebo 
soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.

CD-R (CD-Recordable) 

Zvukový/obrazový formát nebo 

soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.

CD-RW (CD-Rewritable)

Zvukový/obrazový formát nebo 

soubory MP3/WMA/JPEG/DivX®.

Zvukový disk CD (Compact 

Disc Digital Audio)

Video CD 
(formáty 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD 

Přehrávání z disku

TIPY:  Některé disky nelze na tomto přehrávači DVD přehrávat kvůli konfiguraci a charakteristikám  
 disku nebo kvůli podmínkám softwaru pro nahrávání a vytváření disku, který byl použit.

Disk MP3

Disk DivX® 
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x a 6.0)

Podporované formáty

 Skladby ve formátu MP3/WMA
– Přípony souboru musí být .mp3 nebo .wma 
– Formát JPEG/ISO
– Maximálně se zobrazuje 15 znaků.
– Podporované vzorkovací frekvence a 

odpovídající přenosové rychlosti;
 32 kHz  64 – 320 kb/s;
 44,1 kHz; 48 kHz 80 – 320 kb/s

 Obrázky JPEG
– Přípony souboru musí být .JPG nebo .JPEG.
– Formát JPEG/ISO
– Lze zobrazit pouze statické obrázky 

standardu DCF nebo obrázky JPEG, 
například obrázky TIFF.

 Filmy DivX® 
– Přípony souboru musí být .AVI, .MPG nebo 

.MPEG.
– DivX® 3.11, 4.x, 5.x a 6.0
– Komprese Q-pel pro přesnou kompenzaci 

pohybu 
– Přehrávání GMC (Global Motion 

Compensation).

Tipy:
– Podporováno je maximálně 100 relací pro disky 
CD a 10 postupných nahrávání (Multi Border) pro 
disky DVD.
– U postupného nahrávání (Multi Border) u disků 
DVD-R a DVD-RW jsou podporovány pouze 
finalizované disky.
– U postupného nahrávání (Multi Border) u disků 
DVD+R a DVD+RW NEJSOU podporovány 
finalizované ani nefinalizované disky.
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Spuštění přehrávání disku

A televizor a nastavte správné číslo programu 
pro přehrávač DVD (například „EXT“, „0“, 
„AV“).

B Zapněte přehrávač DVD stisknutím tlačítka 
STANDBY-ON 2.

C Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE ç na 
předním panelu přehrávače DVD.

D Položte disk do zásuvky disku štítkem nahoru, 
pak stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE ç.
 V případě oboustranných disků položte 
disk stranou, kterou chcete přehrávat, 
směrem nahoru.

E Přehrávání může začít automaticky. 
Pokud přehrávání automaticky nezačne, 
stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE u.

 Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí 
nabídka disku, najdete další informace na 
straně 99 v části Použití nabídky disku.

 Pokud byl pro vložený disk aktivován dětský 
zámek, je nutné zadat čtyřmístné heslo (viz str. 
112).

 Informace o dalších funkcích pro přehrávání 
naleznete na stránkách 98 až 102.

Tipy:
– Při načítání disku, přehrávání nebo vysouvání 
disku přehrávač DVD nepřevracejte. 
– Nesnažte se zavřít zásuvku disku ručně, a to 
ani v případě, že je vypnuto napájení.

Funkce přehrávání

TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Základní ovládací prvky pro 
přehrávání

Pokud není uvedeno jinak, používá se při všech 
popsaných operacích dálkové ovládání.

Pozastavení přehrávání

A V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko 
PLAY/PAUSE u.Takto pozastavíte 
přehrávání a zobrazíte nepohyblivý obraz.
 Zvuk bude potlačený.

B Chcete-li obnovit normální přehrávání, 
stiskněte znovu tlačítko PLAY/PAUSE u.

Výběr titulu, kapitoly nebo stopy

 Stiskněte tlačítko PREV . / NEXT > 
pro přechod k předchozímu či následujícímu 
titulu/kapitole/stopě.

 Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte řádek 
textu s informacemi o disku pro titul/kapitolu/
stopu (například – 00/08).

 Pomocí alfanumerické klávesnice (0-9) 
zadejte platné číslo titulu/kapitoly/stopy. 
Potom stiskněte tlačítko OK.
 Přehrávání přejde na vybraný titul/kapitolu/
stopu.

Zastavení přehrávání

 Stiskněte tlačítko STOP .

Tipy:
– Pokud je přehrávání disku zastaveno na 
přibližně 5 minut, bude automaticky spuštěn 
spořič obrazovky. 
– Pokud přibližně do 15 minut od okamžiku, kdy 
se disk přestal přehrávat, nestisknete žádné 
tlačítko, bude přehrávač automaticky přepnut do 
pohotovostního režimu.
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TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků

Funkce přehrávání (pokračování)

Operace pro přehrávání 
videa

Použití nabídky disku 

V závislosti na disku se může na obrazovce 
televizoru po načtení disku objevit nabídka.

 Výběr položky nebo funkce přehrávání

 Použijte tlačítka     nebo numerickou 
klávesnici (0-9) na dálkovém ovládání a potom 
stiskněte tlačítko OK pro spuštění přehrávání.

 Přístup k nabídce nebo její odebrání

 Stiskněte tlačítko DISC MENU na dálkovém 
ovládání.

Zvětšení

Pomocí této funkce je možné zvětšit obraz na 
televizní obrazovce a procházet zvětšeným 
obrazem.

A Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM 
během přehrávání zobrazíte obraz v různých 
poměrech.
 Pomocí tlačítek     lze procházet 
zvětšeným obrázkem.
 Přehrávání bude pokračovat.

B Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM se 
vrátíte na původní velikost.

Obnovení přehrávání od posledního 
místa zastavení

Funkce obnovení přehrávání funguje u 5 
posledních disků, a to i v případě, že byl disk 
vysunut (otevřena zásuvka disku) nebo že byl 
přehrávač přepnut do pohotovostního režimu. 
Automatické obnovení je aktivní pro disky 
typu DVD,VCD,SVCD a CD.

 Vložte jeden z posledních 5 disků.
 Během přehrávání se po dobu prvních 10 
sekund zobrazuje zpráva Play from start, 
press [PREV] (Pro přehrávání od začátku 
stiskněte tlačítko [PREV (PŘEDCHOZÍ)]).

 Stisknutím tlačítka PREV v době, kdy se 
zpráva zobrazuje na obrazovce televizoru, 
spustíte přehrávání od začátku.
 Přehrávání je znovu spuštěno od prvního 
titulu (DVD) nebo od začátku titulu/stopy 
(VCD/CDDA/SVCD).

 Chcete-li zprávu z obrazovky odstranit, 
stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zpomalený chod

Během přehrávání můžete zvolit zpomalený 
chod vpřed nebo vzad a vybrat jinou rychlost.

 Pro disky DivX®,DVD,VCD,SVCD

A Stisknutím tlačítka   v průběhu přehrávání 
vyberte požadovanou rychlost: 1/2, 1/4, 1/8 
nebo 1/16 (vpřed nebo vzad).
 Zvuk bude potlačený.

B Chcete-li obnovit normální rychlost, stiskněte 
tlačítko PLAY/PAUSE u.

Tip:
– Chcete-li zvolit pouze pomalý chod vpřed, 
stiskněte tlačítko SLOW (POMALU).

Vyhledávání dopředu/dozadu

Během přehrávání je možné disk posunout 
rychle dopředu nebo dozadu a vybrat 
požadovanou rychlost vyhledávání.

 Pro disky DivX®,DVD,VCD,SVCD,CD

A Stiskněte přímo tlačítko   nebo stiskněte 
. > po dobu 2 sekund během 
přehrávání pro výběr požadované rychlosti: 
2X, 4X, 8X, 16X nebo 32X (vpřed nebo vzad).
 Zvuk bude potlačený (DVD/VCD) nebo 
přerušovaný (CD).

B Chcete-li obnovit normální rychlost, stiskněte 
tlačítko PLAY/PAUSE u.

Tip:
– U disků CD je rychlé vyhledávání vpřed nebo 
vzad k dispozici při stisknutí tlačítka  . > 
po dobu několika sekund.

.
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Funkce přehrávání (pokračování)

TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Opakování části v rámci kapitoly nebo 
stopy

Tato možnost slouží k opakovanému 
přehrávání určitého úseku v rámci jednoho 
titulu/kapitoly/stopy. Pokud chcete tento režim 
použít, musíte označit začátek a konec 
požadovaného úseku.

A Při přehrávání disku stiskněte tlačítko 
REPEAT A-B na zvoleném počátečním bodě.

B Opětovným stisknutím tlačítka REPEAT A-B 
nastavíte konec opakování.
 Část A a B lze nastavit pouze v rámci 
stejné kapitoly/stopy.
 Nastavená část se bude nepřetržitě 
opakovat.

C Chcete-li toto opakované přehrávání ukončit, 
stiskněte tlačítko REPEAT A-B.

Volba různých funkcí 
opakování

Režim přehrávání Repeat (Opakovat)

Možnosti opakovaného přehrávání se liší v 
závislosti na typu disku.

 Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT při 
přehrávání disku zvolte možnosti opakování.

Pro disk DVD
– Repeat Chapter (opakovat aktuálně 

přehrávanou kapitolu)
– Repeat Title (opakovat aktuálně přehrávaný 

titul)
– Off (zrušit)

Pro disky Video CD, Audio CD
– Repeat Single (opakovat aktuálně 

přehrávanou stopu)
– Repeat All (opakovat celý disk)
– Off (zrušit)

Pro disk MP3/WMA
– Repeat Single (opakovat aktuálně 

přehrávanou stopu)
– Repeat All (opakovat aktuální složku)
– Off (zrušit)

Pro disk JPEG, DivX®

– Repeat Single (opakovat aktuálně 
přehrávaný soubor)

– Repeat All (opakovat aktuální složku)
– Off (zrušit)

Tip:
– U disků VCD/SVCD není možné zvolit 
opakování přehrávání, pokud je zapnut režim PBC.
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TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Funkce přehrávání (pokračování)

Zobrazení informací o 
přehrávání disku

Informace o disku (například číslo aktuálního 
titulu/kapitoly/stopy na disku) lze zobrazit, aniž 
by bylo nutné přerušit přehrávání disku.

 V průběhu přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovládání opakovaně tlačítko DISPLAY.

 Na obrazovce televizoru se v následujícím 
pořadí zobrazí dostupné informace o disku.

Čas

Time 00:03:36  (DVD)
Titul/kapitola

Title /1 Chapter 6/161  (DVD)
Zvuk

/1 6 Ch1 D DAudio D  (DVD)
Titulky

/81Subtitle Eng  (DVD)
Úhel

/41Angle /41  (DVD)
Čas

   Time         00:00:56  (VCD)
Stopa

Track /213  (VCD)

Tip:
– U disků DVD s více úhly se po stisknutí tlačítka 
ANGLE na obrazovce televizoru po položce vlevo 
zobrazí ikona vpravo.

Výběr titulu, kapitoly nebo stopy

A Stiskněte tlačítko SEARCH.

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{Title} (Titul) / {Chapter} (Kapitola) nebo 
{Track} (Stopa).

C Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte platné číslo.

D Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 Přehrávání přejde na zvolený titul/kapitolu/
stopu.

Vyhledání času

A Stiskněte tlačítko SEARCH.

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{Time} (Čas).

C Pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 
zadejte platný čas (například 0:34:27).

D Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 Přehrávání přeskočí na zvolený čas.

Úhel

 Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí 
informace {Angle} (Úhel), můžete opakovaným 
stisknutím tlačítka ANGLE přepínat mezi 
různými úhly.

 Přehrávání bude pokračovat ve vybraném 
úhlu.
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Funkce přehrávání (pokračování)

TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Speciální funkce disků VCD a 
SVCD

Řízení přehrávání (PBC)

 Pro disky VCD s funkcí Playback Control 
(PBC) (pouze verze 2.0)

 Stisknutím tlačítka DISC MENU můžete 
přepínat mezi možnostmi PBC ON (PBC 
ZAP.) a PBC OFF (PBC VYP.).

 vyberete možnost PBC ON, zobrazí se 
nabídka disku (pokud je k dispozici) na 
obrazovce televizoru.

 Použijte tlačítko PREV . / NEXT 
> pro přechod na předchozí/další 
stránku nebo alfanumerickou klávesnici 
0-9 pro výběr možnosti přehrávání. Potom 
stiskněte tlačítko OK.

 V průběhu přehrávání , 
 stisknutím tlačítka PREV . po prvních 
5 sekundách bude přehrávání spuštěno od 
začátku aktuální stopy,

 stisknutím tlačítka PREV . v rámci 
prvních 5 sekund přejde přehrávání na 
předchozí stopu.

 Stisknutím tlačítka RETURN/TITLE v 
průběhu přehrávání se vrátíte do obrazovky 
nabídky (pokud je zapnuta funkce PBC).

 Pokud chcete přeskočit nabídku indexu 
disku a spustit přehrávání přímo od 
začátku,

 Vypněte funkci PBC stisknutím tlačítka DISC 
MENU na dálkovém ovládání.

Speciální funkce DVD

Přehrávání titulu

A Stiskněte tlačítko DISC MENU.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka titulů disku.

B Pomocí tlačítek     nebo 
alfanumerické klávesnice 0-9 vyberte 
možnost přehrávání.

C Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Změna jazyka zvuku

 Pro disk DVD

 Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO 
můžete vybrat různé jazyky zvuku.

 Změna zvukového kanálu
 Pro disk VCD

 Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte dostupné 
zvukové kanály, které jsou k dispozici na disku: 
LEFT (LEVÝ), RIGHT (PRAVÝ), MIX 
(SMÍŠENÝ ZVUK), STEREO.

Titulky

 stisknutím tlačítka SUBTITLE můžete vybrat 
různé jazyky titulků..
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Funkce přehrávání (pokračování)

TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Přehrávání disku DivX®

Tento přehrávač DVD podporuje přehrávání 
filmů ve formátu DivX®, které stáhnete z 
počítače na disk CD-R/RW nebo DVD±R/RW 
(další informace viz str. 114).

A Vložte disk DivX®.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka datového disku.

B Stisknutím tlačítka   to vyberte složku. 
Stisknutím tlačítka OK složku otevřete.

C Stisknutím tlačítka   vyberte stopu/soubor.

D Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

E Stisknutím tlačítka SUBTITLE na dálkovém 
ovládání zapnete nebo vypnete titulky.

 Pokud disk DivX® obsahuje více titulků, lze 
stisknutím tlačítka SUBTITLE změnit jazyk 
titulků při přehrávání.

Tipy:
– Podporované jsou soubory titulků s příponami 
(.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt).
– Název souboru titulků (.sub) musí být uložen 
pod stejným názvem jako film (.avi) ve stejné 
složce.
[Například Složka A: abc.avi a abc.sub]
– Pokud soubor DivX® obsahuje externí titulky, 
musíte vybrat soubor titulků, který má být načten.

Přehrávání disků MP3/WMA/
JPEG/Kodak/Fuji Picture CD

DŮLEŽITÉ! 
Je nutné zapnout televizor a nastavit správný 
kanál pro vstup videa. (Viz část Nalezení 
správného kanálu na str. 93).

Obecná obsluha

A Vložte disk.
 Při vysoké složitosti konfigurace adresářů a 
souborů může doba načítání disku 
překročit 30 sekund.

 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka datového disku a informace ID3 
(MP3)/metadata (WMA) (včetně minimálně 
titulu, interpreta a alba).

                                    00:00:46

Music Playing

02/20            /MP3/07.....MP3

Go Up

07.----

09.---

2002.---

TAKE ME TO YOUR

----

---

----

Repeat  : Off

Title:-----  Singer:-----   Album Year:               Comment:       

Filter

B Stisknutím tlačítka   vyberte složku. 
Stisknutím tlačítka OK složku otevřete.

C Stisknutím tlačítka   vyberte stopu/soubor.

D Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Tipsy
– Pokud není vybrán přehrávaný soubor, zobrazí 
se informace ID3/metadata.
– Pokud je vybrán soubor jpeg, zobrazí se jeho 
náhled.
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Funkce přehrávání (pokračování)

TIPY: U některých disků nemusí být zde popsané funkce k dispozici.
 Vždy se řiďte pokyny přiloženými u disků.

Výběr přehrávání

 Během přehrávání máte následující možnosti;

 Stiskněte tlačítko PREV . / NEXT  > 
pro výběr předchozí/další stopy/souboru v 
aktuální složce.

 Stisknutím tlačítka     na dálkovém 
ovládání můžete otočit či překlopit soubory 
obrázků.

 Opakovaným stisknutím tlačítka PLAY/
PAUSE u u pozastavíte/obnovíte 
přehrávání.

Pro soubory MP3/WMA,

 V průběhu přehrávání, 
 stisknutím tlačítka PREV . po prvních 
5 sekundách bude přehrávání spuštěno od 
začátku aktuální stopy,

 stisknutím tlačítka PREV . v rámci 
prvních 5 sekund přejde přehrávání na 
předchozí stopu.

 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko 
PREV . / NEXT > na několik sekund 
pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad při 
požadované rychlosti: 2X, 4X, 8X, 16X nebo 
32X.

Tip:
– souborů MP3/WMA je rychlé vyhledávání vpřed 
nebo vzad k dispozici pouze při stisknutí tlačítka 
. > po dobu několika sekund.

Zvětšení obrázku (JPEG)

 Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM  
během přehrávání zobrazíte obraz v různých 
poměrech.

 Pomocí tlačítek     zobrazíte zvětšený 
obrázek.

Přehrávání s více úhly (JPEG)

 Stisknutím tlačítka     během 
přehrávání lze otočit obrázek na obrazovce 
televizoru.

 : Překlopení obrázku svisle o 180°
: Otočení obrázku proti směru hodinových 

ručiček o 90°
: Otočení obrázku ve směru hodinových 

ručiček o 90°

Tip:
– Určité disky se soubory MP3/JPEG nemusí být 
možné přehrát (závisí to na konfiguraci, 
vlastnostech disku nebo stavu nahrávky).
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Položky nabídky DVD

Tento přehrávač DVD se nastavuje 
prostřednictvím informací na obrazovce 
televizoru. Přehrávač DVD lze přizpůsobit 
podle vlastních požadavků.

Použití nabídky nastavení 
jazyka

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language         :

Subtitle                      :

DivX Subtitle             :

Audio                        :

DVD Menu                 :

English

Auto

Standard

English

English

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Language } (Jazyk). Potom stiskněte tlačítko 

.

C Stisknutím tlačítka   vyberte položku. 
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

 Příklad: { OSD Language } (Jazyk OSD).
 Zobrazí se možnosti pro vybranou 
položku.
 Pokud je volba v nabídce zobrazena šedě, 
znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

D Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad: { English } (Angličtina)
 Položky nastavení jsou vybrány a 
konfigurace nastavení je dokončena.

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tato nabídka obsahuje různé možnosti jazyka 
pro jazyk zobrazený na obrazovce. Podrobné 
informace naleznete na straně 96.

Subtitle/Audio/DVD Menu (Titulky, 
zvuk, nabídka DVD)

 Tyto nabídky obsahují různé možnosti jazyka 
pro nabídky zvuku, titulků a disku, které 
mohou být obsaženy na disku DVD. Podrobné 
informace naleznete na straně 96.

Nastavení písma titulků u formátu 
DivX®

Můžete nastavit typ písma, který podporuje 
nahrané titulky DivX®.

A V nabídce Language (Jazyk) vyberte Stisknutím 
tlačítka   možnost { DivX® Subtitle } 
(Titulky DivX®) a stiskněte tlačítko .

 { Standard } (Standardní)
Albanian (albánština), Danish (dánština), Dutch 
(holandština), English (angličtina), Finnish 
(finština), French (francouzština), Gaelic 
(gaelština), German (němčina), Italian 
(italština), Kurdish – Latin (kurdština – latinka), 
Norwegian (norština), Portuguese 
(portugalština), Spanish (španělština), Swedish 
(švédština) a Turkish (turečtina).

 { Central European } (Střední Evropa)
Albanian (albánština), Croat (chorvatština), 
Czech (čeština), Dutch (holandština), English 
(angličtina), German (němčina), Hungarian 
(maďarština), Irish (irština), Polish (polština), 
Romanian (rumunština), Slovak (slovenština), 
Slovene (slovinština) a Sorbian (srbština).

 { Cyrillic } (Cyrilice)
Bulgarian (bulharština), Belorussian 
(běloruština), English (angličtina), Macedonian 
(makedonština), Moldavian (moldavština), 
Russian (ruština), Serbian (srbština) a Ukrainian 
(ukrajinština).

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.
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Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Použití nabídky nastavení 
videa

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Rating

Misc

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

PAL

RGB

Standard

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Video }. Potom stiskněte tlačítko .

C Stisknutím tlačítka   vyberte položku. 
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka . 

 Příklad: { Aspect Ratio } (Poměr stran)
 Zobrazí se možnosti pro vybranou 
položku.

 Pokud je volba v nabídce zobrazena šedě, 
znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

D Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad: { 4:3 }
 Položky nastavení jsou vybrány a 
konfigurace nastavení je dokončena.

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

Nastavení poměru stran

Tvar obrázku lze přizpůsobit poměru stran 
obrazovky televizoru, ale formát musí být k 
dispozici na přehrávaném disku. V opačném 
případě zobrazení na televizoru nebude mít na 
obrázek při přehrávání žádný vliv.

A V nabídce Video vyberte stisknutím tlačítka  
 možnost { Aspect Ratio } (Poměr stran) a 

potom stiskněte tlačítko .

 { 4:3 }
Tuto možnost vyberte v 
případě, že máte 
standardní televizor. Na 
obrazovce televizoru se 
zobrazí širokoúhlé 
zobrazení s černými pruhy v horní a dolní 
části.

 { 16:9 }
Tuto možnost 
vyberte pro 
širokoúhlý televizor 
(poměr stran 
snímku 16:9).

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Režim zobrazení

Pomocí režimu zobrazení lze obrázky 
přizpůsobit šířce a výšce televizních obrazovek.

A V nabídce Video vyberte stisknutím tlačítka  
 možnost { View Mode } (Režim zobrazení) 

a potom stiskněte tlačítko .

 { Fill } (Vyplnit)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
obrázek přizpůsobit ve svislém a vodorovném 
směru výšce a šířce obrazovky.

 { Original } (Původní)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
velikost přizpůsobit původní velikosti 
obrazovky (pouze pro DivX®/MPEG/Picture 
CD).

 { Height Fit } (Přizpůsobení výšky)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
velikost obrázku přizpůsobit ve svislém směru 
výšce obrazovky.

 { Width Fit } (Přizpůsobení šířky)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
velikost obrázku přizpůsobit ve vodorovném 
směru šířce obrazovky.

 { Auto Fit } (Automatické přizpůsobení)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, 
aby byla nastavena minimální hodnota pro 
automatické přizpůsobení poměru ve svislém a 
vodorovném směru (podobně jako v režimu 
letter box).

 { Pan Scan } (Roztáhnout obraz)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, 
aby byla nastavena maximální hodnota pro 
automatické přizpůsobení poměru ve svislém a 
vodorovném směru.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

TV System (Televizní systém)

Tato nabídka obsahuje možnosti pro výběr 
systému barev odpovídajícího připojenému 
televizoru. Podrobné informace naleznete na 
straně 95.

Video Out (Výstup videa)

Toto nastavení vám umožní přepínat výstup 
video signálu mezi Interlaced (Prokládaně) a 
Progressive Scan (Progresivní skenování).

A V nabídce Video vyberte stisknutím tlačítka  
 možnost { View Out } (Výstup videa) a 

potom stiskněte tlačítko .

 { Interlaced } (Prokládaně)
Tuto možnost vyberte pro prokládané 
připojení YPbPr.  

 { RGB }
Zvolte pro připojení Scart.  

 { P-Scan }
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
připojit přehrávač DVD s výstupem P-Scan 
YPbPr k televizoru s funkcí Progressive Scan.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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Funkce Smart Picture

Tento přehrávač DVD poskytuje čtyři 
předdefinované sady nastavení barev obrázků.

A V nabídce Video vyberte stisknutím tlačítka  
 možnost { Smart Picture } a potom 

stiskněte tlačítko .

 { Standard } (Standardní)
Tuto možnost vyberte pro předvolené 
standardní nastavení obrázků.

 { Vivid } (Živé barvy)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
obrázek rozjasnit.

 { Cool } (Chladné)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
nastavit měkčí barvy obrázku.

 { Personal } (Osobní)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
přizpůsobit barvu obrázku nastavením jasu, 
kontrastu, barevného nádechu a sytosti barev.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

C Pokud vyberete možnost {PERSONAL 
(OSOBNÍ)}, pokračujte kroky D~G.
 Zobrazí se nabídka nastavení.

Brightness                                                            0       

Contrast                                                                0

Tint                                                                         0

Color                                                                      0

D Stisknutím tlačítka   zvýrazněte jednu z 
následujících možností.

 BRIGHTNESS (JAS)
Zvýšením hodnoty obrázek zesvětlíte a 
naopak. Chcete-li nastavit průměrnou 
hodnotu, zvolte hodnotu nula (0).

 CONTRAST (KONTRAST)
Zvýšením hodnoty obrázek zaostříte a naopak. 
Chcete-li nastavit vyváženou hodnotu 
kontrastu, zvolte hodnotu nula (0).

 TINT (BAREVNÝ NÁDECH)
Zvýšením hodnoty obrázek ztmavíte a naopak. 
Chcete-li nastavit průměrnou hodnotu, zvolte 
hodnotu nula (0).

 COLOR (BARVA)
Zvýšením hodnoty zvýšíte sytost barev v 
obrázku a naopak. Chcete-li nastavit vyváženou 
hodnotu sytosti barev, zvolte hodnotu nula (0).

E Stisknutím tlačítka   nakonfigurujte 
nastavení, které nejlépe odpovídá vašim 
představám.

F Opakováním kroků D~E upravte další 
možnosti barev.

G Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Položky nabídky DVD (pokračování)
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Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Použití nabídky nastavení 
zvuku

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Digital Output :

Night  Mode :

Down Sampling          :

All

Off

On

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Audio } (Zvuk). Potom stiskněte tlačítko .

C Stisknutím tlačítka   vyberte položku. 
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

 Příklad: { Night Mode } (Noční režim)
 Zobrazí se možnosti pro vybranou 
položku.
 Pokud je volba v nabídce zobrazena šedě, 
znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

D Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad { On } (Zap.)
 Položky nastavení jsou vybrány a 
konfigurace nastavení je dokončena.

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

Digital Output (Digitální výstup)

Tuto možnost vyberte v případě, že máte 
připojen vícekanálový dekodér/přijímač.

A V nabídce Audio (Zvuk) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { Digital Output } 
(Digitální výstup) a stiskněte tlačítko .

 { All } (Vše)
Vyberte tuto možnost, pokud připojené 
zařízení obsahuje vestavěný dekodér více 
kanálů, který podporuje některý z 
vícekanálových audio formátů (Dolby Digital, 
MPEG-2).

 { PCM }
Vyberte tuto možnost, pokud připojené 
zařízení neumožňuje dekódování 
vícekanálového zvuku. Přehrávač DVD 
převede vícekanálové signály Dolby Digital a 
MPEG-2 na formát PCM (Pulse Code 
Modulation).

 { Off } (Vyp.)
Pro deaktivaci výstupu digitálního zvuku. 
Například pokud máte přehrávač DVD 
připojen k televizoru nebo stereofonnímu 
systému pomocí konektorů AUDIO OUT.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Tipy:
– Pokud je možnost { Digital Output (Digitální 
výstup) } nastavena na možnost { All (Vše) }, bude 
veškeré nastavení zvuku kromě funkce potlačení 
zvuku (MUTE) neplatné.
– Pokud je možnost { Digital Output (Digitální 
výstup) } nastavena na možnost { All (Vše) } při 
přehrávání souborů MPEG, MP3 nebo WMA, 
budou na výstupu přehrávače signály PCM.
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Night Mode (Noční režim)

Tento režim optimalizuje přehrávání zvuku při 
nízké hlasitosti. Výstup o vysoké hlasitosti 
bude zeslaben a výstup o nízké hlasitosti bude 
zesílen na slyšitelnou úroveň.

A V nabídce Audio (Zvuk) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { Night Mode } 
(Noční režim) a stiskněte tlačítko .

 { Zapnuto }
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
nastavit nízkou hlasitost na výstupu. Tato 
funkce je k dispozici pouze pro disky s filmy v 
režimu Dolby Digital.

 { Off } (Vyp.)
Vypne funkci nočního režimu. Výběr této 
možnosti umožňuje využít prostorový zvuk v 
jeho plném dynamickém rozsahu.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Down Sampling (Převzorkování)

Můžete povolit nebo zakázat digitální signál pro 
lepší kvalitu zvuku na výstupu.

A V nabídce Audio (Zvuk) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { Down Sampling } 
(Převzorkování) a stiskněte tlačítko .

 { Zapnuto }
Přehrávání disku nahraného se vzorkovací 
frekvencí 48 kHz.

 { Off } (Vyp.)
Přehrávání disku nahraného se vzorkovací 
frekvencí 96 kHz. Této vzorkovací frekvence 
lze dosáhnout pouze v režimu Stereo-Classic 
(Flat).

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Položky nabídky DVD (pokračování)

Použití nabídky nastavení 
hodnocení

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          :        4:3Language

Video

Audio

Misc

Rating

Parental control          : 8.Aduit

                    Set Password

   

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Rating } (Hodnocení). Potom stiskněte 
tlačítko .

C Stisknutím tlačítka   vyberte položku. 
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

 Příklad: { Parental control } (Rodičovský 
zámek)
 Zobrazí se možnosti pro vybranou 
položku.
 Pokud je volba v nabídce zobrazena šedě, 
znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

D Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad: { 8 Adult } (Dospělí)
 Položky nastavení jsou vybrány a 
konfigurace nastavení je dokončena.

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

Nastavení úrovně hodnocení

V závislosti na konkrétním disku DVD se může 
zobrazit výzva ke změně rodičovské úrovně při 
přehrávání disku. Úrovně hodnocení lze zadat 
v rozsahu 1-8 a závisí na zemi. Můžete zakázat 
přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné 
pro vaše děti, nebo na určitých discích nastavit 
přehrávání alternativních scén.

A V nabídce Rating (Hodnocení) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { Parental control } 
(Rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko .

B Na alfanumerické klávesnici 0-9 zadejte 
čtyřmístné heslo (viz část Změna hesla na str. 
112) a stiskněte tlačítko OK.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
nabídka.

 { 1.Kid Safe } (Bezpečné pro děti)
Bez rizika pro děti; přijatelné pro diváky v 
jakémkoli věku.

 { 2. G }
Obecná cílová skupina; doporučeno jako 
přijatelné pro diváky v jakémkoli věku.

 { 3. PG }
Doporučuje se rodičovský dohled.

 { 4. PG – 13 }
Nevhodné pro děti do 13 let.

 { 5. PG – R }
Rodičovský dohled; doporučuje se, aby rodiče 
zabránili sledování dětem do 17 let.

 { 6. R }
Nepřístupné; doporučuje se, aby rodiče 
sledování dětem povolili pouze s dozorem 
rodiče nebo dospělého opatrovníka.
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 { 7. NC – 17 }
Nepřístupné do 17 let; nedoporučuje se 
sledování dětmi do 17 let.

 { 8. Adult } (Dospělí)
Materiál pro dospělé; měli by jej sledovat 
pouze dospělí kvůli názornému sexuálnímu 
obsahu, násilí nebo vulgární mluvě.

C Pomocí tlačítek   vyberte úroveň 
hodnocení. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
OK.
 Výběrem možnosti { 8 Adult } (Dospělí) 
zakážete rodičovskou úroveň a umožníte 
přehrávání všech disků.

 Disky DVD, které mají vyšší hodnocení, než je 
vámi vybraná úroveň, se nebudou přehrávat, 
pokud nezadáte čtyřmístné heslo.

Tipy:
– Tato funkce neomezí možnosti přehrávání, 
pokud výrobce disku disk nezakódoval.
– Na discích VCD, SVCD, CD není žádná indikace 
úrovně, takže na tyto typy disků nemá rodičovský 
zámek žádný vliv. To platí také pro většinu 
nelegálních disků DVD.
– Na některých discích DVD není hodnocení 
zakódované, přestože hodnocení filmu může být 
vytištěné na obalu disku. Funkce rodičovského 
zámku nezabrání přehrávání takových disků.

Změna hesla

Čtyřmístné heslo je nutné zadat pro přehrání 
disku s omezením přehrávání (nebo pokud se 
zobrazí dotaz na heslo).

A V nabídce Rating (Hodnocení) vyberte 
stisknutím tlačítka   možnost { Set 
Password } (Nastavit heslo) a stiskněte 
tlačítko OK.
 Budete vyzváni k zadání čtyřmístného 
hesla.

Enter Password

B Na alfanumerické klávesnici 0-9 zadejte 
čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko OK.
 Pokud budete heslo zadávat poprvé, 
zadejte výchozí heslo „0000“.

 Pokud své staré čtyřmístné heslo zapomenete, 
zadejte výchozí heslo „0000“.

C Stiskněte tlačítko OK znovu a zadejte nové 
čtyřmístné heslo.
 Nyní začne platit nové čtyřmístné heslo.

Enter New Password

D Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.
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Použití nabídky různého 
nastavení

A Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém 
ovládání.
 Zobrazí se nabídka nastavení systému.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Use Default Settings

                 DivX Registration

B Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{ Misc } (Různé). Potom stiskněte tlačítko .

C Stisknutím tlačítka   vyberte položku. 
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad: { Use Default Settings } (Použít 
výchozí nastavení)
 Zobrazí se možnosti pro vybranou 
položku.
 Pokud je volba v nabídce zobrazena šedě, 
znamená to, že funkce není k dispozici 
nebo ji v aktuálním stavu nelze změnit.

D Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Příklad: { No } (Ne)
 Položky nastavení jsou vybrány a 
konfigurace nastavení je dokončena.

E Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SETUP.

Obnovení původního nastavení

Nastavením funkce { Default (Výchozí) } 
obnovíte všechny možnosti a osobní nastavení 
na výchozí nastavení z výroby, kromě hesel 
pro úroveň nastavení.

A V nabídce Misc (Různé) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { Use Default 
Settings } (Použít výchozí nastavení) a 
stiskněte tlačítko OK.
 Objeví se nabídka.

Use Default Settings

NOYES

 { Yes } (Ano)
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete 
obnovit výchozí nastavení z výroby.

 { No } (Ne)
Výběrem této možnosti zavřete nabídku.

B Pomocí tlačítek   vyberte nastavení. Volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Položky nabídky DVD (pokračování)
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Položky nabídky DVD (pokračování)

TIPY: Podtržená možnost představuje výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka  se vraťte na   
     předcházející položku nabídky. Stisknutím tlačítka SETUP ukončíte položku nabídky.

Registrační kód DivX®

Registrační kód DivX® vám umožňuje půjčovat 
si a nakupovat videa pomocí služby DivX® z 
Internetu.
Další informace najdete na webu na adrese;
http://vod.divx.com

A V nabídce Misc (Různé) vyberte stisknutím 
tlačítka   možnost { DivX® Registration } 
(Registrační kód DivX®) a potom stiskněte 
tlačítko OK.
 Zobrazí se registrační kód.

B Pomocí registračního kódu si můžete vypůjčit 
nebo zakoupit filmy prostřednictvím registrační 
služby DivX® na adrese http://vod.divx.com.
 Postupujte podle pokynů a zkopírujte si 
film z počítače na disk CD-R/RW pro 
přehrávání na tomto přehrávači DVD.

Tip:
– Všechny filmy stažené prostřednictvím služby 
registrace DivX® lze přehrávat pouze na tomto 
přehrávači DVD.
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Jiné

Upgrade softwaru

Společnost Philips pravidelně vydává upgrady 
softwaru pro zdokonalení možností využití pro 
uživatele.

 DŮLEŽITÉ!
– V průběhu upgradování se nesmí 
přerušit napájení!

 Postup pro zjištění aktuální verze softwaru 
tohoto přehrávače DVD;

A Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE ç na 
přehrávači DVD otevřete zásuvku disku.
 Přihrádka disku se otevře.

B Na dálkovém ovládání stiskněte na 
numerické klávesnici klávesy 966.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí 
informace o softwaru nainstalovaném v 
přehrávači DVD.

 Chcete-li si stáhnout a nainstalovat nejnovější 
software do přehrávače DVD;

A Navštivte web společnosti Philips na adrese 
www.philips.com/support a zkontrolujte 
dostupnost nejnovějšího upgradu softwaru.

B Stáhněte si software na disk CD-R.
 Objeví se nabídka.

Firmware Update

CancelStart

Erase and Program

C Stisknutím tlačítka   vyberte možnost 
{Start} a potom volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Firmware Update

Programming, please wait......

Do not switch the player off!

 Do přehrávače DVD bude stažen 
nejnovější software.
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Řešení problémů

 Problém Řešení

UPOZORNĚNÍ
Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravit zařízení sami, protože záruka by 
pozbyla platnosti. Neotevírejte zařízení, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejprve následující možnosti nápravy a teprve pak 
vyhledejte servisní středisko. Pokud tyto rady nepovedou k nápravě, poraďte se s 
prodejcem.

Bez napětí.

Dálkové ovládání nefunguje.

Žádný obraz.

Při přehrávání je obraz zkreslený nebo 
černobílý.

Žádný zvuk.

Disk se nepřehrává.

Nelze změnit poměr stran obrazovky.

– Stisknutím tlačítka STANDBY-ON (POHOTOVOSTNÍ 
REŽIM-ZAPNUTO) na předním panelu přehrávače DVD 
zařízení zapněte.

–  Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka pod napětím.

– Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor na předním 
panelu přehrávače DVD (ne na televizor).

– Odstraňte všechny překážky mezi přehrávačem DVD a 
dálkovým ovládáním.

– Baterie jsou slabé, vyměňte baterie.
– Zkontrolujte, zda polarita baterií odpovídá označení polarity 

na dálkovém ovládání (znaménka ±).

– Zapněte televizor a nastavte ho na správný kanál pro vstup 
videa z přehrávače DVD. Na televizoru můžete nastavit kanál 1 
a pak opakovaně stisknout tlačítko pro nižší kanál na dálkovém 
ovládání televizoru, dokud neuvidíte televizní program.

– Zkontrolujte připojení videa mezi přehrávačem DVD a 
televizorem.

–  Neshoduje se standard systému barev disku se standardem 
systému barev televizoru (PAL/NTSC).

–  Disk je znečištěný, vyčistěte ho.
–  Někdy se může vyskytnout mírné zkreslení obrazu. Nejedná 

se o závadu.
– Ruční deaktivování funkce progresivního skenování;
1) Vypněte režim progresivního skenování v televizoru (nebo 

nastavte prokládaný režim)
2) Stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) 

otevřete přihrádku pro disk přehrávače DVD.
3) Na alfanumerické klávesnici stiskněte klávesu 1. 

– Zkontrolujte připojení zvuku – zda jsou správně připojeny 
červené a bílé konektory.

– Správně nastavte digitální výstup podle zařízení
 připojeného k přehrávači DVD. 

– Vložte disk štítkem nahoru.
– Chybný kód oblasti.
– Nesprávný typ disku. Podrobnosti si přečtěte v kapitole 

„Přehrávání z disku – Přehrávatelné disky”.
– Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo pokřivený. 

Vyčistěte disk nebo ho nahraďte novým diskem.
– Vyzkoušením jiného disku zkontrolujte, zda disk není vadný.

– Poměr stran na disku DVD je pevně nastaven.
– V závislosti na televizoru je možné, že poměr stran nebude 

možné změnit.
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 Problém Řešení

Řešení problémů (pokračování)

Nelze vybrat některé položky v 
nabídce nastavení/systému.

Přehrávač DVD nespustí přehrávání.

Obraz se při přehrávání zasekává.

Nelze zapnout/vypnout funkci 
progresivního skenování.

UNelze přehrávat filmy ve formátu 
DivX®.

Při přehrávání filmu DivX® není slyšet 
žádný zvuk.

Filmy DivX® se nepřehrávají 
opakovaně.

Některé soubory DivX® nelze přehrát 
nebo jsou přeskočeny.

– Před výběrem nabídky nastavení/systému stiskněte dvakrát 
tlačítko STOP (ZASTAVIT).

– V závislosti na dostupnosti disku je možné, že některé 
položky nabídky nelze vybrat.

– Vložte disk, ze kterého lze číst, a to tak, aby přehrávaná strana 
disku byla dole.

– Zkontrolujte typ disku, systém barev (PAL/NTSC) a kód oblasti.
– Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo zašpiněný.
– Stisknutím tlačítka SETUP (NASTAVENÍ) vypněte obrazovku 

nabídky nastavení.
– Je možné, že bude potřeba zadat heslo pro změnu úrovně 

rodičovského hodnocení nebo k odemknutí disku pro 
přehrávání.

– Je možné, že došlo ke kondenzaci vlhkosti v systému. Vyjměte 
disk a nechejte systém zapnutý přibližně hodinu.

– Odpojte na několik minut síťovou šňůru ze síťové zásuvky. 
Zapojte napájecí kabel zpět a zkuste se zařízením pracovat 
obvyklým způsobem.

– Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky prstů nebo 
škrábance, a případně je vyčistěte jemným hadříkem – 
stírejte od středu k okraji disku.

– Zkontrolujte, zda je výstup video signálu zapnut na možnost { 
Interlaced (Prokládaně) }.

– Zkontrolujte, zda je soubor DivX® zakódován v režimu 
Home Theatre (Domácí kino) pomocí kódovacího zařízení 
DivX® 5.x.

– Zkontrolujte, zda je stažený soubor DivX® úplný.

– Je možné, že tento přehrávač DVD nepodporuje daný 
zvukový kodek.

– Zkontrolujte, zda velikost stahovaného souboru filmu není 
větší než velikost souboru disku.

– Zkontrolujte, zda mají soubory správné přípony. Kontrolu 
lze provést pomocí počítače s jednotkou CD-ROM.

– Přehrávač je určen k přehrávání pouze disků DVD, VCD, CD 
audio, MP3 a DivX®. Ostatní formáty digitálního zvuku, 
například liquid audio, RM (RealMedia), WAV, anebo jiné než 
zvukové soubory, například .doc, .txt, .pdf, nejsou 
podporovány.

– Zkuste přehrát problematické soubory DivX® v počítači. 
Pokud nefungují, je pravděpodobně zdrojový soubor 
poškozen.

– Zkuste soubor stáhnout znovu z jiného zdroje. Pokud jste 
soubor sami vytvořili, vytvořte ho znovu a přesvědčte se, zda 
je nastavení správné.
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Specifikace
TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Počet řádků  625  525
Přehrávání  Multistandard (PAL/NTSC)

PARAMETRY VIDEA
Video DAC  12 bitů, 108 MHz
YPbPr  0.7 Vpp ~ 75 ohmů
Výstup videa  1Vpp ~ 75 ohmů
RGB (SCART)  0.7 Vpp ~ 75 ohmů

FORMÁT VIDEA
Digitální  MPEG 2 pro disky,SVCD
Komprese  MPEG 1 pro disky VCD
  DivX®

DVD  50Hz  60Hz
Vodorovné 
rozlišení  720 pixelů 720 pixelů
Svislé rozlišení 576 řádků 480 řádků

VCD  50Hz  60Hz
Vodorovné 
rozlišení  352 pixelů 352 pixelů
Svislé rozlišení 288 řádků 240 řádků

ZVUKOVÝ FORMÁT
Digitální MPEG/ AC-3/  komprimovaný 
 PCM  Digitální
    16, 20, 24 bitů
    fs, 44.1, 48, 96 kHz
 MP3(ISO 9660) 96, 112, 128,  
    256, 320kbps &  
    proměnlivá  
    přenosová  
    rychlost   
    fs, 32, 44.1, 48 kHz
Analogový stereofonní zvuk
Stereofonní signál smíchaný z vícekanálového 
zvuku Dolby Digital kompatibilní se systémem 
Dolby Surround

PARAMETRY ZVUKU
Převodník DA 24 bitů, 192 kHz
DVD  fs 96 kHz 4Hz- 44kHz
  fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD  fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
  fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD  fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Odstup signál/šum (1kHz)  > 100 dB
Dynamický rozsah(1kHz)  > 90 dB
Přeslechy (1kHz)   > 100 dB
Zkreslení/šum (1kHz)  > 85 dB
MPEG MP3    MPEG Audio L3
 
PŘIPOJENÍ 
Výstup Scart  Euroconnector
Výstup YPbPr  Cinch 3x
Výstup videa  Cinch (žlutý)
Výstup zvuku– konektory Cinch Audio Output 
(L+R) (bílý/červený)
Digitální výstup 1 koaxiální
  IEC60958 for CDDA / LPCM
  IEC61937 for MPEG 1/2, 
  Dolby Digital

SKŘÍŇ
Rozměry (š × v × h) 360 x 37 x 209 mm
Hmotnost   Přibližně 1.298 kg

SPOTŘEBA ENERGIE
Hodnota napájení   230V ; 50Hz
Příkon     < 10 W
Spotřeba energie   < 1 W
v pohotovostním režimu
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Analogový: Zvuk, který nebyl převedený na číselné 
hodnoty. Analogový zvuk je proměnlivý, zatímco 
digitální zvuk má specifické číselné hodnoty. Tyto 
konektory vysílají zvuk přes dva kanály, levý a pravý.

Poměr stran obrazu:  Poměr svislé a vodorovné 
velikosti zobrazeného obrazu. Poměr vodorovné a 
svislé strany běžných televizí je  4:3, u širokoúhlých 
obrazovek 16:9.

Konektory AUDIO OUT: Konektory na zadní 
straně systému DVD, pomocí kterých lze zvuk 
propojit do jiného systému (TV, stereofonní systém, 
atd.).

Přenosová rychlost: Objem dat použitý k uchování 
hudby dané délky; udává se v kilobitech za sekundu 
(kb/s). Dá se také říci, že se jedná o rychlost 
nahrávání. Obecně platí, že čím je vyšší přenosová 
rychlost (čím je vyšší rychlost nahrávání), tím lepší je 
zvuková kvalita. Při použití vyšší přenosové rychlosti 
však soubory zabírají větší místo na disku.

Kapitola: Sekce obrazového nebo hudebního 
záznamu na disku DVD, které jsou menší než tituly. 
Titul se obvykle skládá z několika kapitol. Ke každé 
kapitole je přiřazené číslo kapitoly, umožňující najít 
požadovanou kapitolu.

Konektory komponentního videa: Konektory na 
zadní straně systému DVD sloužící k připojení videa 
ve vysoké kvalitě k televizoru vybavenému vstupními 
konektory pro komponentní video (R/G/B, Y/Pb/Pr 
atd.).

Nabídka disku:  Zobrazení na obrazovce připravené 
tak, aby umožnilo volbu obrazů, zvuků, titulků, záběrů 
z více úhlů, apod. nahraných na disku DVD.

Digitální: Zvuk, který byl převeden na číselné 
hodnoty. Digitální zvuk je k dispozici, když použijete 
koaxiální výstup DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 
nebo OPTICAL. Tyto konektory vysílají zvuk přes 
více kanálů, namísto pouhých dvou kanálů, jako je 
tomu u analogového zvuku.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: Kodek DivX®  je 
technologie pro kompresi videa (přihlášená k 
patentování) založená na kompresi MPEG-4, kterou 
vyvinula společnost DivX® Networks, Inc. Tato 
komprese může zmenšit velikost digitálního videa na 
dostatečně malou velikost, aby ho bylo možné 
přenášet přes Internet při zachování vysoké kvality 
obrazu.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý 
společností Dolby Laboratories obsahující až šest 
kanálů digitálního zvuku (přední levý a pravý, 
prostorový levý a pravý, střední a subwoofer.)

JPEG:  Velmi běžný formát digitálních fotografií. 
Systém pro kompresi dat fotografií, navržený skupinou 
Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje 
malým snížením kvality obrazu, přestože má vysoký 
poměr komprese. 

MP3: Formát souboru se systémem komprese 
zvukových dat. „MP3“ je zkratka pro Motion Picture 
Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při 
použití formátu MP3 může jeden disk CD-R nebo 
CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat než běžný 
disk CD.

Rodičovský zámek: Funkce disků DVD umožňující 
omezit přehrávání disku podle věku uživatelů v 
souladu s úrovněmi omezení v jednotlivých zemích. 
Omezení se na jednotlivých discích liší. Když je tato 
funkce aktivovaná, bude přehrávání zakázané, pokud je 
úroveň pro obsah vyšší než uživatelem nastavená 
úroveň.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém pro 
převod analogového zvukového signálu na digitální 
signál za účelem pozdějšího zpracování, přičemž při 
převodu se nepoužívá komprese dat.

Playback control (PBC): Vztahuje se na signály 
nahrané na discích Video CD nebo SVCD pro řízení 
jejich přehrávání. Pomocí obrazovek nabídek 
nahraných na disku Video CD nebo SVCD, který 
podporuje funkci PBC, můžete využít interaktivní 
software a také software s funkcí vyhledávání.

Progresivní skenování: Zobrazí všechny vodorovné 
čáry obrázku najednou – jako jeden snímek. Tento 
systém dokáže převést prokládané video z disku DVD 
na progresivní formát pro připojení k zařízení s 
podporou progresivního skenování. Výrazně zvyšuje 
svislé rozlišení. 

Kód oblasti: Systém pro povolení přehrávání disku 
pouze v předem určené oblasti. Tato jednotka bude 
přehrávat pouze disky, které mají kompatibilní kódy 
oblasti. Kód oblasti své jednotky můžete najít na štítku 
výrobku. Některé disky jsou kompatibilní s více než 
jednou oblastí nebo se všemi oblastmi (ALL).

Titul: Nejdelší sekce filmu nebo hudební skladby na 
disku DVD, zvukovém disku, atd. ve video softwaru, 
anebo celé album v audio softwaru. Ke každému titulu 
je přiřazené číslo titulu umožňující najít požadovaný 
titul.

Konektor VIDEO OUT: Konektor na zadní straně 
systému DVD, přes který se vysílá obraz do 
televizoru.

WMA: Technologie Windows Media Audio. 
Označuje technologii zvukové komprese vyvinutou 
společností Microsoft Corporation. Data WMA lze 
kódovat pomocí aplikací Windows Media Player verze 
9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. 
Soubory rozpoznáte podle jejich přípony WMA.

Vysvětlivky
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