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1 D ležité informace
D ležité bezpe nostní pokyny
a P e t te si tyto pokyny.

b Pokyny si uložte k pozd jšímu nahlédnutí.

c Respektujte všechna upozorn ní.

d Dodržujte všechny pokyny.

e Za ízení nepoužívejte poblíž vody.

f K išt ní používejte pouze suchou tkaninu.

g Nezakrývejte ventila ní otvory. Za ízení instalujte podle pokyn
výrobce.

h Za ízení neinstalujte v blízkosti zdroj  tepla (radiátory, p ímotopy, 
sporáky apod.) nebo jiných p ístroj  (v etn  zesilova )
produkujících teplo. 

i V zemích, kde se používá elektrorozvodná sí  s polarizací, nikdy 
nevy azujte zemnící ochranu polarizované nebo zemn né vidlice. 
Polarizovaná sí ová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než 
druhý. Zemn ná vidlice má dva kontakty, t etím kontaktem je 
zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši 
bezpe nost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obra te 
se na elektriká e se žádostí o vým nu.
Upozorn ní: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký 
kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké št rbin  a zasu te 
až na doraz.

j Sí ový kabel chra te p ed pošlapáním nebo p isk ípnutím. Zvláštní 
pozornost je t eba v novat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel 
opouští p ístroj.

k Používejte pouze dopl ky nebo p íslušenství doporu ené 
výrobcem.
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l Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky i stolky 
doporu ené výrobcem nebo prodávané se za ízením. P i
p emís ování za ízení na vozíku je t eba zachovat opatrnost, aby 
nedošlo ke zran ní zp sobenému p evržením vozíku. 

m B hem bou ky i v dob , kdy se p ístroj nebude delší dobu 
používat, odpojte sí ový kabel ze zásuvky. 

n Veškeré opravy sv te kvalifi kovanému servisnímu technikovi. 
P ístroj by m l být p ezkoušen kvalifi kovanou osobou zejména 
v p ípadech poškození sí ového kabelu nebo vidlice, v situacích, 
kdy do p ístroje vnikla tekutina nebo n jaký p edm t, p ístroj byl 
vystaven dešti i vlhkosti, nepracuje normáln  nebo utrp l pád.

o Baterie (sada akumulátor  nebo nainstalované baterie) by nem ly 
být vystavovány nadm rnému teplu, jako nap . slune nímu svitu, 
ohni a podobn .

p P ístroj nesmí být vystaven kapající nebo st íkající tekutin .

q Na p ístroj nepokládejte žádné nebezpe né p edm ty (nap .
p edm ty napln né tekutinou nebo ho ící sví ky). 

r Toto za ízení m že obsahovat olovo a rtu . Likvidace t chto 
materiál  m že být vzhledem k dopadu na životní prost edí 
omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace 
požádejte místní ú ady nebo spole nost Electronic Industries 
Alliance: www.eiae.org.

s Pokud je jako odpojovací za ízení použito SÍ OVÉ napájení nebo 
sdružova , m lo by být odpojovací za ízení p ipraveno k použití.
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Varování

Neodstra ujte kryt za ízení. •
Nikdy nemažte žádnou ást tohoto p ístroje.•
Nepokládejte toto za ízení na jiné elektrické za ízení.•
Za ízení nevystavujte p ímému slunci, otev enému ohni nebo žáru. •
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnit  za ízení.•
Ujist te se, že máte vždy snadný p ístup k sí ovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, •
abyste mohli toto za ízení odpojit od napájení.

Bezpe nost poslechu

P i poslechu používejte p im enou hlasitost.
Poslech se sluchátky p i vysoké hlasitosti m že poškodit sluch. Tento •
výrobek dokáže vytvá et zvuky v intenzit , která m že u normální 
osoby zp sobit ztrátu sluchu, dokonce i p i poslechu kratším 
než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kte í již trpí 
postižením sluchu.
Zvuk m že být klamavý. B hem poslechu se ‚pohodlná úrove ‘•
nastavení hlasitosti p izp sobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, 
že to, co po delším poslechu zní ‚normáln ‘, je ve skute nosti hlasité 
a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost 
na bezpe nou úrove  d íve, než se váš sluch p izp sobí, a nastavení 
nem te.

Nastavení bezpe né úrovn  hlasitosti:
Nastavte nízkou úrove  hlasitosti. •
Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodln  a ist ,•
bez zkreslení.

Poslouchejte p im enou dobu:
Ztrátu sluchu m že zp sobit dokonce i poslech p i normáln•
‚bezpe né‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.
Své za ízení používejte rozumn  a dop ejte si pat i né p estávky.•

P i používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
Poslouchejte p i p im ené hlasitosti po p im en  dlouhou dobu.•
Po p izp sobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.•
Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úrove , abyste neslyšeli zvuky •
v okolí.

CS
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V situacích, kdy hrozí nebezpe í, bu te opatrní nebo za ízení •
p esta te na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte p i ízení 
motorových vozidel, jízd  na kole, skateboardu apod. Mohlo by 
dojít k nebezpe né dopravní situaci a v mnoha zemích je používání 
sluchátek za jízdy zakázáno.

Výstraha

Použití ovládacích prvk  nebo úpravy provád ní funkcí, které jsou v rozporu se zde •
uvedenými informacemi, mohou zp sobit škodlivé ozá ení a nebezpe ný provoz.

Oznámení
Veškeré zm ny nebo úpravy tohoto za ízení, které nebyly výslovn
schváleny spole ností Philips Consumer Electronics, mohou mít za 
následek ztrátu autorizace k používání tohoto za ízení.

Tento výrobek odpovídá požadavk m Evropské unie na vysokofrekven ní 
odrušení.
Výrobek odpovídá požadavk m následujících evropských sm rnic: 
2004/108/EC + 2006/95/EC. 

Informace o ochran  životního prost edí
Veškerý zbyte ný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby 
bylo možné obalový materiál snadno rozd lit na t i materiály: lepenku 
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sá ky, ochranné fólie 
z leh eného plastu). 
Systém se skládá z materiál , které je možné v p ípad  demontáže 
odbornou fi rmou recyklovat a op tovn  použít. P i likvidaci obalových 
materiál , vybitých baterií a starého za ízení se i te místními p edpisy.
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Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a sou ástí, 
které je možné recyklovat.
Je-li výrobek ozna en tímto symbolem p eškrtnuté popelnice, znamená to, 
že se na n j vztahuje sm rnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto za ízení do b žného domácího odpadu. Informujte 
se o místních p edpisech týkajících se odd leného sb ru elektrických a 
elektronických výrobk . Správnou likvidací starého výrobku pom žete 
p edejít možným negativním dopad m na životní prost edí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající sm rnici EU 2006/66/EC, které nelze 
odkládat do b žného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sb ru baterií. Správná likvidace baterií 
pomáhá p edcházet p ípadným nep íznivým ú ink m na životní prost edí 
a lidské zdraví.
Vyjmutí vestav né baterie musí provád t jen profesionáln  vyškolený 
pracovník.

CS
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Vytvá ení neoprávn ných kopií materiál , jejichž kopírování není povoleno, 
v etn  po íta ových program , soubor , po ad  a zvukových nahrávek, 
m že být porušením autorských práv a p edstavovat trestný in. Toto 
za ízení by se k t mto ú el m nem lo používat. 
Nahrávání a p ehrávání materiál  m že vyžadovat souhlas. Viz zákon 
Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer’s Protection Act z roku 
1958 až 1972.
Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je 
chrán na konkrétními patenty v USA a dalšími právy duševního vlastnictví 
spole nosti Macrovision Corporation a dalších vlastník  práv. Použití 
této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno spole ností 
Macrovision Corporation, a pokud spole nost Macrovision Corporation 
neschválí jiné použití, je ur eno pouze pro domácí a další omezené 
sledování. Zp tná analýza a dekompilace jsou zakázány.

„DivX, DivX“ Certifi ed a p íslušná loga jsou ochranné známky spole nosti 
DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

Vyrobeno s licencí od spole nosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky spole nosti Dolby 
Laboratories.

Za ízení je opat eno tímto štítkem:
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2 P enosný DVD p ehráva
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobk  spole nosti
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené spole ností Philips, 
zaregistrujte sv j výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod
P enosný p ehráva  DVD p ehrává digitální videodisky, které odpovídají 
univerzálnímu standardu DVD Video. P ehráva  umož uje p ehrávat
celove erní fi lmy v kvalit  srovnatelné se skute ným kinem, v etn
stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení 
p ehráva e). 
Je též možné zvolit zvukovou stopu, jazyk titulk  a n které možnosti 
p ehrávání. Krom  toho m žete omezit p ehrávání disk , které nejsou vhodné 
pro d ti.
Na tomto p ehráva i DVD lze p ehrávat následující typy disk  (v etn
CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):

DVD Video•
Video CD•
Zvukový disk CD•
MP3 CD•
DivX•
Disky se soubory JPEG•

Obsah dodávky
Zkontrolujte a ov te obsah balení:

P enosný p ehráva  DVD•
Sí ový adaptér, AY5808 (Philips)•
Adaptér do auta•
Návod k použití•
Stru ná p íru ka•

CS
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Celkový pohled na hlavní jednotku

a Panel displeje 

b STOP 
Zastaví p ehrávání disku.•

c SUBTITLE 
Vybere jazyk titulk  disku DVD.•

d OPTIONS 
Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výb ru.•

e DC IN 
Napájecí zásuvka.•

f
Konektor k p ipojení sluchátek.•

g AV OUT 
Konektor výstupu zvuku/videa..•

h  VOLUME 
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.•

p

o
n
m

j

k
l

a

e

d
c
b

g

h

i

f
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i POWER ON/OFF (CHR) 
Zapne/vypne DVD p ehráva .•

j CHR /
Indikátor nabíjení/Indikátor napájení.•

k , , ,
Slouží k procházení nabídek.•

,
Vyhledávání zp t nebo vp ed r znými rychlostmi. •

/OK
Potvrdí zadání nebo výb r.•
Spustí, pozastaví nebo znovu spustí p ehrávání disku.•

l ,
P echod na p edcházející nebo následující titul, kapitolu nebo •
stopu.

m DISC MENU 
U disku DVD otev e nebo ukon í nabídku disku.•
U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC ( ízení p ehrávání).•
Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD p i aktivovaném ízení •
PBC slouží k návratu do nabídky.

n AUDIO 
Výb r jazyka zvuku b hem p ehrávání disku DVD.•
Vybere režim zvuku b hem p ehrávání disku VCD. •

o SETUP 
Slouží k otev ení nebo ukon ení nabídky nastavení.•

p OPEN 
Otev e p ihrádku na disk.•

3 Za ínáme

Výstraha

Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této p íru ce.•
Vždy dodržujte po adí pokyn  této kapitoly.•

CS
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Jestliže se obrátíte na spole nost Philips, budete požádáni o íslo modelu a 
sériové íslo p ehráva e. íslo modelu a sériové íslo se nacházejí na spodní 
stran  p ehráva e. Napište si ísla sem:
Model No. ( íslo modelu) __________________________
Serial No. (sériové íslo) ___________________________

Nabíjení baterie

Výstraha

Hrozí nebezpe í poškození p ístroje! Ov te, zda nap tí v elektrické síti odpovídá •
nap tí, které je uvedeno na spodní ásti p ehráva e.
K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.•

Poznámka

Štítek s typovými údaji je umíst n na spodní ásti p ehráva e.•
P ehráva  lze nabíjet pouze tehdy, je-li v pohotovostním režimu.•

1 Posu te vypína POWER ON/OFF (CHR) do pozice OFF.
2 P ipojte dodaný napájecí adaptér k p ehráva i a zapojte ho do sí ové 

zásuvky.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí. Úplné nabití baterie potrvá asi »
4,5 hodiny. 
Po úplném nabití baterie zhasne kontrola nabíjení.»
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P ipojení dalších za ízení

Výstraha

P ed p ipojením k dalším za ízením p ehráva  vypn te.•

P ehráva  lze p ipojit k televizoru nebo zesilova i pro provoz DVD nebo 
Karaoke.
Zapojte AV kabely (nejsou sou ástí dodávky) ke konektor m podle barev: 

žlutý kabel pat í ke žlutému konektoru videa.•
ervený a bílý kabel pat í k ervenému a bílému konektoru audia.•

4 Použití p ehráva e
Zapnutí
Posu te p epína POWER ON/OFF (CHR) do pozice ON.

Kontrolka»  se rozsvítí.

Výb r jazyka OSD
Pro text nabídky na obrazovce lze vybrat jiný jazyk.
1 Stiskn te tla ítko  SETUP.

 Zobrazí se nabídka nastavení.»

TV
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2 Vyberte možnost  [General] > [Language].
3 Stisknutím tla ítka   vyberte volbu.
4 Stisknutím tla ítka  OK volbu potvr te.
5 Stisknutím tla ítka  SETUP nastavení ukon íte.

P ehrávání disk
1 Posu te p epína OPEN  na p ehráva i.
2 Vložte disk tak, aby štítkem sm oval nahoru.
3 Zatla ením zav ete podava  disku.

P ehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskn te tla ítko  »
/OK.
Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stiskem tla ítka •

/OK spus te p ehrávání.
Pokud chcete p ehrávání pozastavit, stiskn te tla ítko  • /OK.
P ehrávání obnovte dalším stisknutím tla ítka.
Pokud chcete p ehrávání ukon it, stiskn te tla ítko  • STOP
dvakrát.
Chcete-li vybrat p edchozí/další položku, stiskn te  •  nebo  .
Vyhledávání obrazu/zvuku zahájíte stisknutím nebo opakovaným •
stisknutím tla ítka   nebo  .

Možnosti p ehrávání
1 B hem p ehrávání stiskn te tla ítko  OPTIONS a vyberte n které 

možnosti p ehrávání.
2 Postupujte podle pokyn  na obrazovce.
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5 Úprava nastavení
Abyste získali maximální požitek z p ehrávání, použijte tla ítko  SETUP pro 
jemné dolad ní nastavení.
1 Stiskn te tla ítko  SETUP.

Zobrazí se nabídka nastavení.»

2 Pomocí naviga ních tla ítek vyberte možnost a potvr te ji pomocí 
tla ítka  OK.

[General]

[Language] Výb r jazyka nabídky na obrazovce 
(OSD).

[PBC settings] Zapnutí/vypnutí funkce ízení 
p ehrávání.

[DivX (VOD)] Jak získat registra ní kód pro DivX.

[DivX subtitles] Výb r jazyka titulk  DivX.

[Parental(DVD)] Výb r rodi ovského nastavení.

[Set password] Zm na stávajícího hesla.

[Factory settings] Obnovit tovární nastavení?

[Video]

[LCD Display] Nastavení pom ru stran zobrazení na 
obrazovce.

[TV standard] Nastavení formátu výstupu videa do 
TV systému

[Brightness] Nastavení jasu obrazovky.

[Contrast] Nastavení kontrastu obrazovky.

[ Audio]

[Dolby] Nastavení výstupu Dolby.

[Version] Kontrola informace o verzi.

3 Stisknutím tla ítka   se vra te do p edcházející nabídky.
4 Stisknutím tla ítka  SETUP nastavení ukon íte.

CS



17

6 Informace o produktu

Poznámka

Informace o produktu jsou p edm tem zm n bez p edchozího upozorn ní.•

Rozm ry  195 x 38 x 153 mm

Hmotnost  0,71 kg

Napájení  Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz
Výstup: 9 V ss  0,8 A

Spot eba energie  9 W

Rozsah provozní teploty  0–45 °C

Vlnová délka laseru  650 nm

Výstup videa

Formát  PAL a NTSC

Úrove  výstupu  1 Vp - p ± 20 %

Impedance p i zát ži 75 

Linkový výstup audia

Výstup zvuku (analogový zvuk)   Úrove  výstupu: 2 V ± 10 %

Impedance p i zát ži 10 K 

Zkreslení zvuku a šum  -80 (1 KHz)

Kmito tová charakteristika  20 Hz – 20 KHz ± 1 dB

Pom r signálu k šumu  80 dB

Odstup kanál  80 dB

Dynamický rozsah  80 dB
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7 ešení problém

Varování

Nebezpe ní úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstra ujte kryt p ehráva e. •

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problém m s p ehráva em, p ed kontaktováním servisu 
zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vy ešen, zaregistrujte 
p ehráva  a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome. 

Nefunguje napájení
Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty sí ového kabelu správn•
zapojeny.
Ujist te se, že je v sí ové zásuvce proud.•
Zkontrolujte, zda není vybita vestav ná baterie.•

Bez zvuku
Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správn .•

Obraz je zkreslený
Vy ist te disk. Disk set ete istou, m kkou bezprašnou tkaninou od •
st edu sm rem k okraji.
Ov te si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní •
s televizorem.
Formát videovýstupu zm te tak, aby odpovídal vašemu televizoru •
nebo programu.
LCD monitor byl vyroben za použití velmi p esné technologie. •
Mohou se však na n m objevit trvale viditelné drobné erné nebo 
jasné ( ervené, modré, zelené) body. Jedná se o normální d sledek 
výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Disk nelze p ehrát
Ujist te se, že je disk vložen štítkem vzh ru.•
Vy ist te disk. Disk set ete istou, m kkou bezprašnou tkaninou od •
st edu sm rem k okraji.
Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.•

CS
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P ístroj nereaguje na dálkové ovládání
Ov te si, že se mezi dálkovým ovládáním a p ehráva em nevyskytují •
žádné p ekážky.
Dálkové ovládání nasm rujte zblízka p ímo na p ehráva .•
Vym te baterie v dálkovém ovládání.•
Funkce není u disku dostupná. i te se pokyny k disku.•

P ehráva  je teplý na dotyk
P i dlouhodobém používání se povrch p ehráva e zah eje. To je zcela •
normální.

e
št

in
a
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ESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento p ístroj pracuje s laserovým paprskem. P i nesprávné 
manipulaci s p ístrojem (v rozporu s tímto návodem) m e dojít k 
nebezpe nému ozá ení. Proto p ístroj za chodu neotevírejte ani 
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy sv te specializovanému 
servisu.

Nebezpe í! P i sejmutí kryt  a odjišt ní bezpe nostních spína  hrozí 
nebezpe í neviditelného laserového zá ení!

Chra te se p ed p ímým zásahem laserového paprsku. 

Pokud byste z jakéhokoli d vodu p ístroj demontovali, vždy nejd íve 
vytáhn te sí ovou zástr ku.

P ístroj chra te p ed jakoukoli vlhkostí i p ed kapkami vody.

ESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste zjakéhokoli d vodu p ístroj demontovali, vždy 
nejd íve vytáhn te sí ovou zástr ku.

P ístroj chra te p ed jakoukoli vlhkostí ip ed kapkami vody.
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