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SLOVAK REPUBLIC

Italia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou
a kvapkajúcou vodou!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio PB9001 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket
esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
speciﬁcerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

Névleges feszültség .........................................................100 - 240 V
Névleges frekvencia........................................................................ 50Hz
Teljesítmény
maximális ........................................................................................10 W
készenléti állapotban ........................................................<0,25 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ................................................................................................ 1,35 kg
Befoglaló méretek
szélesség ................................................................................. 240 mm
magasság ................................................................................. 47,2 mm
mélység ..................................................................................... 200 mm
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény.................................................2 x 25W RMS
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l Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte
toto zariadenie zo siete.
m Všetky opravy zverte do rúk kvaliﬁkovanému servisnému
personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek
spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel
alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do
zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu
alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po
páde zariadenia.

Prečítajte si tieto pokyny.
Odložte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné
regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré
produkujú teplo.
i Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil,
najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde
vychádza zo zariadenia.
j Používajte len nástavce/príslušenstvo špeciﬁkované výrobcom.
k Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo
stolom špeciﬁkovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením.
Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia.
Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.

a
b
c
d
e
f
g
h

Dôležité bezpečnostné pokyny

1 Dôležité

S l oven sky

Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo
zdrojom tepla.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému
káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Varovanie

Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú
uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému
žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.
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Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré
môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení
kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú
pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Bezpečné počúvanie

•
•

•
•
•
•

•

Výstraha

n UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu
batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na
majetku alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a –
podľa vyznačenia na zariadení.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
o Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
p Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr.
predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu
prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní
to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a
škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte
hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a
nechajte nastavenú túto hlasitosť.
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Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa
rádiového rušenia.

Upozornenie

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú
dobu.
• Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch
postupne prispôsobuje.
• Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa
deje okolo vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo
dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia
motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by
vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých
miestach je to protizákonné.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“
úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
• Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé
prestávky.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
• Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez
rušenia.

•

S l oven sky
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Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o
miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a
elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov
pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a
komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade
so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.

Recyklácia

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd. týmto ponúka možnosť
poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre
balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským
právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia produktu pre
kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód,
pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť
e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od
odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu
„Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj list nedostanete včasnú
odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
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Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane
proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok
vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv
a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto
účely.
Táto položka obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá
je chránená patentmi USA a inými zákonmi týkajúcimi sa duševného
vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž
sú zakázané.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
batérií. Správnou likvidáciou batérií pomáhate znižovať negatívne následky
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká,
ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

S l oven sky
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Vyrobené v licencii a na základe amerických patentov č.: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 a iných amerických a celosvetových registrovaných
patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a
symbol sú registrované ochranné známky a logo DTS-HD, DTS-HD
Master Audio a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je
súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Deﬁnition Multimedia Interface (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných
krajinách.

„Disk Blu-ray“ a „logo disku Blu-ray“ sú ochranné známky.

Poznámka k obchodnej známke

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite
si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov
1958 až 1972.
Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:
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„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.

„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.

BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray
Disc Association.

ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oﬁciálnou certiﬁkáciou DivX
Certiﬁed ®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.
com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu
súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
zariadenie DivX Certiﬁed® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo
prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení
zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.
divx.com.
DivX®, DivX Certiﬁed®, DivX Plus™ HD a príslušné logá sú registrované
ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.
S certiﬁkátom DivX Certiﬁed® potvrdzujúcim prehrávanie videa formátu
DivX® a DivX Plus™ HD (H.264/MKV) až do rozlíšenia 1080p HD
vrátane prémiového obsahu.

S l oven sky
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Skontrolujte a identiﬁkujte obsah balenia:
• 1 x prenosný prehrávač diskov Blu-ray
• 1 x napájací adaptér striedavého prúdu
• 1 x adaptér do auta
• 1 x diaľkový ovládač
• 1 x kábel adaptéra AV
• 1 x taška na prenášanie
• 1 x návod na používanie
• 1 x stručná príručka spustenia

Čo je v škatuli

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov
spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/
welcome.

2 Prenosný prehrávač diskov Bluray

a POWER
• Zapnutie tohto prehrávača alebo jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
b
• Prístup do základnej ponuky alebo jej ukončenie.
c DISC MENU
• Disk Blu-ray: Prístup do kontextovej ponuky alebo jej
ukončenie.
• DVD: Prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.
d OPTIONS
• Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
e
• Pozastavenie prehrávania.

n

o

p

q

r

s

t

u

Hlavná jednotka - prehľad

SK 321

m

l

k

j

i

h

g

f

d
e

b
c

a

S l oven sky

/

Spustenie alebo obnovenie prehrávania.

Zastavenie prehrávania.

•

•

Otvorenie krytu disku.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu
alebo skladbu.
- VOL +
• Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
BACK
• Návrat na predchádzajúcu ponuku.
, , ,
• Slúžia na pohyb v ponukách.
• OK
• Potvrdenie zadania alebo výberu.
/IR
• Indikátor napájania/Indikátor nabíjania/Snímač diaľkového
ovládania
OFF•POWER•ON
• Zapnutie a vypnutie tohto prehrávača.

•

•

•
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Konektor slúchadiel.
p AV OUT
• Výstupný konektor pre zvuk/video.
q LAN
• Port siete Ethernet.
r HDMI
• Výstupný konektor HDMI.
s
• Zásuvka USB.
t DC IN
• Zásuvka napájania.
u Obrazovka LCD

o

n

m

l

k

j

i

h

g
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•

k

j

SK 323

Prepnutie tohto prehrávača do pohotovostného režimu.
b Farebné tlačidlá
• Disk Blu-ray: Výber úloh alebo možností.
c
• Prístup do domovskej ponuky.
d TOP MENU
• Disk Blu-ray: Zobrazenie úvodnej ponuky.

a

l

m

n

h

o

i
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b

a

Diaľkové ovládanie – prehľad
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•

•

•

•

•

/

/

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu
alebo skladbu.

Pozastavenie prehrávania.

Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.

Navigácia v ponukách.

Potvrdenie zadania alebo výberu.

DVD: Zobrazenie titulnej ponuky.
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Vyhľadávanie vpred alebo vzad.
k AUDIO
• Výber jazyka zvuku.
l SUBTITLE
• Výber jazyka titulkov na disku.
m Alfanumerické tlačidlá
• Výber položky na prehrávanie.
• Zadávanie hodnôt.
n
• Zastavenie prehrávania.
o
• Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
p
• Návrat na predchádzajúcu ponuku.
q DISC MENU/POP-UP MENU
• Disk Blu-ray: Prístup do kontextovej ponuky alebo jej ukončenie.
• DVD: Prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.

j

i

h

g

f

•

e OK

•

•

•

•

2

3

Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Poznámka

1

Zatlačením zasuňte priečinok na batériu späť (pozrite si položku „3“
na obrázku).

Vložte dve batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa
označenia.

Typový štítok sa nachádza na spodnej strane prehrávača.

Poznámka
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Nebezpečenstvo poškodenia produktu. Uistite sa, že napätie zdroja napájania
zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane prehrávača.
Na nabíjanie batérie používajte iba priložený sieťový adaptér.

Výstraha

Nabitie batérie

•
•
•

3

2

otvorí (pozrite si položku „1“ na obrázku).

Príprava diaľkového ovládania
1 Stlačením a zatlačením priečinku na batériu sa priečinok vysunie a

3 Úvodné pokyny

S l oven sky

•
•

Indikátor CHR sa rozsvieti (červená farba).
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor CHR zhasne.

Dodaný napájací adaptér striedavého prúdu pripojte ku:
konektoru DC IN na prehrávači,
elektrickej zásuvke.

•
•

Posuňte prepínač OFF•POWER•ON do polohy OFF.

Ak chcete nabiť batériu, pripojte dodaný napájací adaptér
striedavého prúdu ku:
• konektoru DC IN na prehrávači,
• elektrickej zásuvke.
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1

Batériu môžete nabíjať aj počas prehrávania.

2

1

Na rýchle nabitie batérie

Pred pripojením k televízoru prehrávač vypnite.

4
5

3

2

1

VIDEO IN

L

R
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Nájdite zdroj vstupu AV v televízore (podrobnosti nájdete v návode
na používanie televízora).

Zapnite prehrávač a televízor.

Priraďte farby konektorov kábla AV k rovnakej farbe konektorov:
• žltý kábel patrí k video konektoru
• červený/biely kábel patrí k audio konektorom.

Pripojte kábel AV (nie je súčasťou balenia) ku:
zvukovým/video konektorom televízora,
zvukovým/video konektorom kábla adaptéra AV.

•
•

Zasuňte dodaný kábel adaptéra AV do výstupu AV OUT tohto
prehrávača.

Používanie kábla AV

Ak si chcete vychutnať ﬁlmy z disku Blu-Ray, môžete prehrávač pripojiť k
televízoru.

•

Výstraha

Pripojenie k televízoru

S l oven sky

Nájdite zdroj vstupu HDMI v televízore (podrobnosti nájdete v
návode na používanie televízora).

Zapnite prehrávač a televízor.

Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) pripojte ku:
• konektoru HDMI na tomto prehrávači,
• konektoru HDMI na televízore.
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2
3

1

Používanie kábla HDMI

Ak chcete zapnúť spínač batérie, prepnite spínač OFF•POWER•ON
do polohy ON.

» Indikátor

sa rozsvieti (zelená farba).

Prehrávač zapnete stlačením tlačidla POWER na prehrávači.

•

Môžete tiež stlačiť a tri sekundy podržať tlačidlo
diaľkovom ovládaní a potom ho uvoľniť.

na
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Ak chcete prepnúť prehrávač do pohotovostného režimu, stlačte na
ňom tlačidlo POWER.

1

Pri bežnom používaní:

1

Pri prvom použití:

Zapnutie

4 Používanie prenosného
prehrávača diskov Blu-ray

S l oven sky

zhasne.

Ak plánujete tento prehrávač dlhšiu dobu nepoužívať, prepnite spínač
OFF•POWER•ON do polohy OFF, čím zabránite vybitiu batérie.

Poznámka

Indikátor

na prehrávači otvoríte kryt disku.

Zatvorte kryt disku.
» Prehrávač automaticky spustí prehrávanie.

Vložte disk do priečinka štítkom nahor.

Stlačením tlačidla

Nebezpečenstvo poškodenia prehrávača! Počas prehrávanie nikdy nehýbte s
jednotkou.
Do priečinka na disky nikdy nevkladajte iný objekt ako disk.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri prehrávača.
Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami
alebo prípravkami na ošetrenie diskov.
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3

1
2

•
•
•

•

Výstraha

Prehrávanie disku

•

•

3

2

1
(USB).
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vyberte mediálny súbor a stlačením tlačidla

Ak chcete nájsť hudobné súbory, prejdite do ponuky [hudba].
Ak chcete nájsť video súbory, prejdite do ponuky [video].
Ak chcete nájsť súbory obrázkov, prejdite do ponuky [Obrázky].
Ak chcete prehľadávať mediálne súbory v režime štruktúry s
priečinkami, prejdite do ponuky [priečinky].

work

fonts

video

music

Stlačením tlačidla
OK ho prehrajte.

»
»
»
»

picture

video

music

folders

picture

Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Prehľadávať USB].
» Zobrazí sa prehliadač súborov.

Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru

Ak chcete prehrať hudobné a video súbory z úložného zariadenia USB,

Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
zariadenia USB

S l oven sky
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OK

AUDIO
SUBTITLE
DISC
MENU/POP-UP
MENU
TOP MENU
Farebné tlačidlá

/

/

Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania.

Prístup k hlavnej ponuke video disku.
Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.
Navigácia v ponukách.
počas prezentácie otočíte
Stlačením tlačidla
obrázok v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek.
Potvrdenie výberu alebo zadania.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu,
kapitolu alebo súbor.
Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť
vyhľadávania.
Výber jazyka zvuku.
Výber jazyka titulkov.
Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.

Pozastavenie prehrávania.
Opakovaným stlačením tlačidla vykonáte pomalé
prehrávanie dopredu po jednotlivých snímkach.
Zastavenie prehrávania.

Postup
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
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Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.
• [Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku.
• [Jazyk titulkov]: Výber jazyka titulkov.
• [Posunutie titulkov]: Nastavenie polohy titulkov na obrazovke.
Stlačením tlačidla
zmeníte polohu titulkov.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií o prehrávaní.
• [Znaková množina]: Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky
DivX (len pre videá vo formáte DivX).
• [Hľadanie podľa času]: Preskočenie na konkrétny čas pomocou
numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
• [2. jazyk zvuku]: Výber druhého jazyka zvuku (len pre disky Blu-ray,
ktoré podporujú funkciu BonusView).
• [2. jazyk titulkov]: Výber druhého jazyka titulkov (len pre disky Bluray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
• [Tituly]: Výber titulu.
• [Kapitoly]: Výber kapitoly.
• [Zoznam uhlov]: Výber uhla kamery.
• [Ponuky]: Zobrazenie ponuky disku.
• [Výber PIP] : Zobrazenie okna picture-in-picture (obraz v obraze).

c

b

a

Možnosti videa

Môžete určiť nastavenia prehrávania obrázkov alebo videí z disku alebo
úložného zariadenia USB.

Prehrávanie ovládajte podľa daných pokynov.

Tlačidlo

Možnosti videa, zvuku a obrázkov

Základné ovládanie prehrávania

S l oven sky

Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

Poznámka

[Približovanie] : Priblíženie obrazu videa. Stlačením tlačidla
priblížite alebo oddialite obraz.
[Opakovať] : Opakovanie kapitoly alebo titulu.
[Opakovať A-B]: Opakovanie určenej časti v kapitole alebo vypnutie
režimu opakovania.
[Nastavenia obrázka]: Výber preddeﬁnovaných nastavení farieb.
[Nastavenie LCD]: Úprava nastavení obrazovky LCD.
[Nastavenie]: Prístup do ponuky nastavenia.
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Prístup k ďalším možnostiam počas prezentácie.
• [Otočiť +90]: Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
• [Otočiť -90]: Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru
hodinových ručičiek.
• [Približovanie]: Priblíženie obrázka. Stlačením tlačidla
priblížite
alebo oddialite obraz.
• [Informácie]: Zobrazenie informácií o obrázku.
• [Trvanie na snímku]: Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého
obrázka prezentácie.
• [Animácia snímkov]: Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.
• [Nastavenia obrázka]: Výber preddeﬁnovaných nastavení farieb.

c

b

a

Možnosti obrázkov

•

•
•
•

•
•

•
[Opakovať]: Opakované prehranie obsahu zvoleného priečinka.
[Nastavenie LCD]: Úprava nastavení obrazovky LCD.
[Nastavenie]: Prístup do ponuky nastavenia.
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Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte možnosť prehrávania.
• Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
• Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
• Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
• Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

a

Možnosti zvuku

•
•
•

S l oven sky

a vyberte položku [Nastavenie].

Vyberte možnosti [Rozšírené] > [DivX® VOD kód].

stlačte tlačidlo

a vyberte položku [Znaková množina].
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Jazyky
Anglický, Írsky, Dánsky, Estónsky, Fínsky, Francúzsky,
Nemecký, Taliansky, Portugalský, Luxemburský,
Nórsky (Bokmål a Nynorsk), Španielsky, Švédsky,
Turecký
[Stredná Európa] Poľský, Český, Slovenský, Albánsky, Maďarský,
Slovinský, Chorvátsky, Srbský (latinka), Rumunský
[Cyrilika]
Bieloruský, Bulharský, Ukrajinský, Macedónsky, Ruský,
Srbský
[Grécky]
Grécky

Stlačte tlačidlo

Súbor znakov
[Štandardný]

1

•

Pomocou tlačidiel SUBTITLE vyberte požadovaný jazyk.
Ak sú titulky DivX nesprávne, zmeňte súbor znakov na taký, ktorý
podporuje titulky.
• Ak chcete vybrať súbor znakov,

Titulky videí DivX

1
2

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto
prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na
stránke www.divx.com.
• Ak chcete zobraziť kód DivX VOD,

Kód VOD pre súbory DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku alebo úložného zariadenia USB.

Videá DivX

5 Používanie prenosného
prehrávača diskov Blu-ray
Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené
prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla
HDMI.
Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s
názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „ﬁlm.avi“, uložte
súbor s titulkami ako „ﬁlm.srt“ alebo „ﬁlm.sub“.
Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt,
.sub, .txt, .ssa, a .smi.

.

Vyberte možnosť [2. jazyk zvuku] alebo [2. jazyk titulkov] a potom
stlačte tlačidlo OK.

Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP] a stlačte tlačidlo OK.
» Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.
» Zobrazí sa okno sekundárneho videa.

Počas prehrávania stlačte tlačidlo
» Zobrazí sa ponuka možností.
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Prostredníctvom internetu môžete využiť nasledujúce služby:
• BD-Live: prístup k bonusovým online funkciám (vzťahuje sa na disky
Blu-ray podporujúce funkciu BD-Live)
• Aktualizovať softvér: aktualizácia softvéru prehrávača.
Ak chcete vytvoriť sieť,

Vytvorenie siete

3

2

1

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu
BonusView (tiež známu ako obraz v obraze).

Môžete zobraziť špeciálny obsah (napríklad komentáre) v malom okne na
obrazovke.

Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na
diskoch Blu-ray

•

•

•

Poznámka

S l oven sky

Vykonajte inštaláciu siete.

Pripojte prehrávač ku
• portu LAN.
• portu LAN na smerovači s internetovým pripojením.

Skôr ako sa pripojíte k sieti, oboznámte sa so sieťovým smerovačom, softvérom
mediálneho servera pre DLNA a princípmi fungovania siete. V prípade potreby
si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčasťami. Spoločnosť Philips
nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

Pripravte si pripojenie na internet a nastavte sieť (pozrite si kapitolu
„Vytvorenie siete“).

338 SK

1

Môžete využiť exkluzívne online služby ako ukážky ﬁlmov, hry, vyzváňacie tóny
a ďalší bonusový obsah.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

•

Výstraha

1), Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
2), Vyberte položku [Nastavenie siete] > [Inštalácia siete].
3) Dokončite nastavenie siete podľa pokynov na obrazovke.

2

1

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live.
Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od diskov a krajín.
Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v tomto prehrávači sprístupnia
poskytovateľovi obsahu.
Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným
priestorom minimálne 1 GB.

Poznámka

V rozhraní funkcie BD-Live vyberte položku, ktorú chcete použiť.

V ponuke disku vyberte ikonu funkcie BD-Live a stlačte tlačidlo OK.
» Spustí sa načítavanie služby BD-Live.

Prehrajte disk podporujúci funkciu BD-Live.

Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru
(USB) tohto
prehrávača.
• Úložné zariadenie USB sa používa na ukladanie prevzatého
obsahu služby BD-Live.

a vyberte položku [Nastavenie].

Vyberte možnosti [Rozšírené] > [Vymazať pamäť].

Stlačte tlačidlo

2
3

1

.
Vyberte položky [Nastavenie]> [Nastavenie EasyLink].

Stlačte tlačidlo
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Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC
prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených
zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI
CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo
ostatných zariadení).

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol
HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s
podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete
používať jeden diaľkový ovládač.

Používanie funkcie Philips EasyLink

1
2

Ak chcete odstrániť prevzatý obsah služby BD-Live,

•

•
•
•

5

3
4

2

S l oven sky

Funkcia EasyLink je zapnutá.

On

On

One Touch Standby

One Touch Play

Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými
zariadeniami HDMI CEC.
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•

Poznámka

Jednodotykové prehrávanie
Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa pripojený televízor s podporou
protokolu HDMI CEC automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.
Jednodotykový pohotovostný režim
Keď prepnete pripojené zariadenie (napríklad TV) do pohotovostného
režimu jeho vlastným diaľkovým ovládaním, tento prehrávač sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu.

•

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

On

EasyLink

Zvoľte položku [Zapnúť] pri nasledujúcich možnostiach:
• [Easy Link] > [Zapnúť]
• [Prehrávanie jedným dotykom] > [Zapnúť]
• [Pohotovostný režim jedným dotykom] > [Zapnúť]

Video Setup

4

•
•
•

Poznámka

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

On

1080p
HDMI Video
HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .
Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

c

b

a

Nastavenia tohto prehrávača môžete zmeniť v ponuke nastavení.

6 Zmena nastavení
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S l oven sky

On

1080p

HDMI Video

HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display
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LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Auto

Off

Neo 6

HDMI Audio

Auto

Night Mode

Ak chcete zmeniť nastavenia rozhrania HDMI, musíte tento prehrávač pripojiť k
televízoru pomocou kábla HDMI.
Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor AV OUT) vyberte rozlíšenie videa
480i/576i alebo 480p/576p v položke [HDMI video], čím aktivujete výstup videa.

Zvuk

•

•

Poznámka

[HDMI Deep Color]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime
Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac
farebných odtieňov a tónov.

[HDMI video]: Výber rozlíšenia videa prenášaného cez HDMI.

[TV obrazovka]: Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie
veľkosti televíznej obrazovky.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Obraz

View Network Settings

[Zobraziť nastavenia siete]: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
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[Inštalácia siete]: Spustenie inštalácie siete na pripojenie prehrávača do siete.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Network Installation

Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený
prostredníctvom kábla HDMI.
Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

Sieť

•

•

Poznámka

[HDMI zvuk]: Slúži na nastavenie zvukového formátu HDMI, keď je tento
prehrávač pripojený prostredníctvom kábla HDMI.

[Neo 6]: Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu, ktorý je
konvertovaný z 2.0-kanálového zvuku DTS.

[Nočný režim]: Vyrovnávanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Zapnite túto
funkciu, ak chcete sledovať ﬁlmy pri nízkej hlasitosti v noci.

S l oven sky

Screen Saver

VCD PBC

On

On

Change Password

Off

Chinese (CHI)

Parental Control

Disc Menu

English (ENG)

English (ENG)

Audio

Subtitle

Menu Language

Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte „0000“. Ak chcete prehrať všetky disky
bez obmedzení prístupu, zvoľte úroveň „8“.
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[Časovač vypnutia]: Zapnutie odpočítavacieho časovača na automatické
prepnutie do pohotovostného režimu po určenej dobe.

[VCD PBC]: Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch
VCD a SVCD.

[Zmeniť heslo]: Nastavenie hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným
prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli heslo, zadajte „0000“.

[Šetrič obrazovky]: Zapnutie alebo vypnutie funkcie šetriča obrazovky.
Ak je táto funkcia zapnutá, po 10 minútach nečinnosti (napríklad v režime
pozastavenia alebo zastavenia) sa zapne šetrič obrazovky.

•

Poznámka

[Rodičovská kontrola]: Nastavenie úrovne prístupnosti disku. Obmedzenie
prehrávania disku deťmi. Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami
prístupnosti.

[Ponuka disku]: Výber jazyka ponuky pre video disk.

[Titulok]: Výber jazyka titulkov pre video.

[Audio]: Výber jazyka zvuku pre video.

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

English

Predvoľba
Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov,
môžete z možností ponuky vybrať položku [Iné] a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý
nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, tento prehrávač použije
predvolený jazyk disku.

Restore default setting

Version Info.

DivX® VOD Code

Clear memory

Software Update

BD-Live Security

Off
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[Obnoviť predvolené nastavenia]: Obnovenie predvolených nastavení, ktoré
boli naprogramované pri výrobe.

[Informácie o verzii.]: Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.

[DivX® VOD kód]: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia
registrácie pre tento prehrávač.

[Vymazať pamäť]: Odstránenie prevzatého obsahu BD-Live uloženého na
úložnom zariadení USB.

[Aktualizácia/upgrade softvéru]: Výber aktualizácie softvéru zo siete alebo
úložného zariadenia USB.

[Zabezpečenie BD-Live]: Obmedzenie alebo povolenie prístupu k funkcii BDLive (len pre nekomerčné, používateľmi vytvorené disky Blu-Live).

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Pokročilé nastavenia

•

•

Poznámka

S l oven sky

Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na internet.
Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto
prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke
www.divx.com.
Nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete vrátiť na predvolené hodnoty.

Screen

Hue

Full Screen

0

17

15

Contrast

Colour

20

Brightness
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[Obrazovka]: Nastavenie pomeru strán zobrazenia obrazovky LCD.

[Farebný tón]: Nastavenie odtieňov farieb obrazovky LCD.

[Farba]: Nastavenie úrovne sýtosti farieb obrazovky LCD.

[Kontrast]: Nastavenie úrovne kontrastu obrazovky LCD.

[Jas]: Nastavenie úrovne jasu obrazovky LCD.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Obrazovka LCD

•

•
•

Poznámka

a vyberte položku [Nastavenie].

Vyberte položku [Rozšírené] >[Informácie o verzii.] a stlačte tlačidlo
OK.
» Zobrazia sa informácie o verzii softvéru.

Stlačte tlačidlo

Aktualizáciu softvéru dokončite podľa pokynov na obrazovke.

4
5

3

2

a vyberte položku [Nastavenie].

(USB) na tomto
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Vyberte položky [Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru]>
[USB].

Stlačte tlačidlo

Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru
prehrávači.

Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.
a Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s
rozbalenými súbormi má názov „UPG_ALL“.
b Vložte priečinok „UPG_ALL“ do koreňového adresára.

verziu softvéru.
Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.

•

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB
1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu

4

[Sieť].
» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie
aktualizácie.

Aktualizácia softvéru cez internet
1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
3 Vyberte položky [Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru]>

1
2

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu
softvéru:

7 Aktualizácia softvéru

S l oven sky

Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie
USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

Výstraha

Aktualizáciu softvéru dokončite podľa pokynov na obrazovke.
» Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky
reštartuje.
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•

6

» Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie
aktualizácie.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

B

Blu-ray

Krajiny
Európa, Spojené
kráľovstvo
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Video
• Systém signálu: PAL/NTSC
• Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
• Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Formát súborov
• Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
• Zvuk: .mp3, .wma, .wav
• Obrázky: .jpg, .gif, .png

Prehrávateľné médiá
• Disk BD-video
• Disky DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL
(Dual Layer)
• Disky VCD/SVCD
• Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory
JPEG
• DivX Plus HD media, MKV media
• Úložné zariadenie USB

DVD

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

Kód regiónu

•

Poznámka

8 Technické údaje

S l oven sky

Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
Podpora triedy: USB Mass Storage Class (UMS)
Systém súborov: FAT16, FAT32
Podpora HDD (prenosného pevného disku): môže byť potrebný
externý zdroj napájania.

Výstup HDMI
Vzorkovacia frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konštantný dátový tok:
• MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
• WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
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Technické špeciﬁkácie laseru
• Typ lasera (Dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
• Vlnová dĺžka: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm
(CD)
• Výstupný výkon: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

Hlavná jednotka
• Hodnota napájania: AC 100 – 240 V~, 50 Hz
• Spotreba energie: < 10 W
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,25 W
• Rozmery: 240 x 200 x 47,2 (mm)
• Hmotnosť netto: 1,35 kg

•
•
•
•

USB

•

•
•

Zvuk

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela
zariadenia.
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Prehrávač je na dotyk teplý
• Ak prehrávač používate nepretržite po dlhšiu dobu, jeho povrch sa
zahrieva. Je to normálne.

Žiadne napájanie
•
Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla.
•
Uistite sa, že do zapaľovača cigariet v aute alebo do zásuvky
striedavého prúdu prúdi elektrina.

Tlačidlá na tomto prehrávači nefungujú.
• Odpojte tento prehrávač na niekoľko minút od napájania a potom ho
znova pripojte.

Hlavná jednotka

Sériové číslo ___________________________

Číslo modelu __________________________

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a
sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na
zadnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadaním o
opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte
svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať
prehrávač.

•

Varovanie

9 Riešenie problémov

S l oven sky
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Žiadny zvukový výstup z TV.
• Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu na
televízore.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento
prehrávač.

Zvuk

Skreslený obraz
•
Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna
utrite disk zo stredu smerom k okrajom.
•
Skontrolujte, či je formát výstupu videa disku kompatibilný s TV.
•
Zmeňte formát výstupu videa, aby sa zhodoval s vaším TV alebo
programom.
•
Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou
presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále
zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené).
Je to normálny výsledok výrobného procesu a nepovažuje sa za
chybu.

Žiadny obraz.
• Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento
prehrávač.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.
• Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI
vymeňte za nový.
• Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo na diaľkovom
ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá). Alebo počkajte
10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
• Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému
zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI, audio/
video signál sa nemusí reprodukovať.
Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
• Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
• Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Obraz

•

•

SK 353

Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom
súboru videa vo formáte DivX.
Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento
prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo smi).

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

Nie je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX.
•
Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
•
Uistite sa, že názov súboru videa má správnu príponu.
•
Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX
chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k
televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

Nemožno prehrať disk.
• Vyčistite disk.
• Uistite sa, že disk je správne vložený.
• Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. Pozrite si kapitolu
„Technické parametre“.
• Uistite sa, že prehrávač podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.
• Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je daný disk
ukončený.

Prehrávanie

Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu daného
zvukového zariadenia.
• Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo
podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom
rozhrania HDMI nemusí fungovať.

•

Žiadny zvukový výstup z reproduktorov externého zvukového
zariadenia (domáce kino alebo zosilňovač).

S l oven sky

Nemožno čítať obsah pripojeného úložného zariadenia USB.
•
•
•

Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto
prehrávačom.
Uistite sa, že tento prehrávač podporuje formát súborov na úložnom
zariadení USB.
Pri prenosnom pevnom disku (HDD) môže byť potrebný externý
zdroj napájania.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak
„x“.
•
Prevádzka nie je možná.
Funkcia EasyLink nefunguje.
• Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru, ktorý
podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá
(pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ >
„Používanie funkcie Philips EasyLink“).
Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.
• Uistite sa, že je prehrávač pripojený k sieti (pozrite si kapitolu
„Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
• Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu
„Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
• Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
• Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si kapitolu „Zmena
nastavení“ > „Rozšírené možnosti (zabezpečenie funkcie BD-Live,
vymazanie pamäte...)“).
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Language code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
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
Inuktitut
7385

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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