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Váš Multimediální pevný disk
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips!
Pro plné využití všech výhod podpory Philips doporučujeme registrovat výrobek na www.philips.com/welcome.

Obsah balení

A. B. Ovladač RC20236
(včetně baterií)

C. Napájecí zdroj D. AV kabel
(kompozitní RCA, 
S-video mini DIN, 

levý+pravý zvuk RCA)

E. USB kabel

F. Optický kabel SPDIF G. CD 
(obsahuje návod)

H. Průvodce rychlým startem

• Příslušenství pro připojení ke starším televizorům (nedodává Philips)

 
 Adaptér Scart <> AV / SVHS 
 (Převodník AV kabelu na scart)
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Dříve než začnete
Přístroj neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Údržbu a opravy svěřte kvalifikovaným osobám.
Informace k použití

Vhodné umístění
• Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní podklad.
• Nepokládejte přístroj na jiné zařízení, které produkuje teplo (např. zesilovač apod.).
• Nepokládejte nic pod přístroj (např. noviny, CD disky apod.).
• Přístroj umístěte do blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky.

Větrání
• Výrobek umístěte na místo s dobrým přístupem vzduchu, zabráníte přehřátí přístroje. Za přístrojem a nad ním 

ponechte nejméně 10 cm volného místa, po obou stranách pak nejméně 5 cm.

Vysoké tepoty, vlhkost, kapaliny a prach
• Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
• Nepokládejte na přístroj nebezpečné předměty (jako jsou nádoby s kapalinou, hořící svíčky apod.).

Kde naleznu informace o záruce?
Nahlédněte do složky „Philips warranty“ na pevném disku nebo navštivte stránky www.philips.com/support 
K otevření těchto souborů je nutný program Adobe Reader. Pokud nemáte program Adobe Reader, můžete jej 
zdarma stáhnout z www.adobe.com.

Záruku Philips nelze uplatnit v případě poškození výrobku nehodou, pádem, opotřebením nebo zneužitím.

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, 
vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento 
výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.

Značka WEEE: „Informace pro spotřebitele“.

Likvidace nepotřebného výrobku
Tento výrobek je navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu 
použít. Informujte se o systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu ve vaší zemi a o významu 
uvedené značky přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů 
a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.
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VAROVÁNÍ
Plastové sáčky mohou být nebezpečné.
Malým dětem hrozí nebezpeční zadušení, udržujte výrobek, jeho části a obal mimo dosah dětí.

Tento výrobek byl navržen s ohledem na dlouhou životnost, společnost Philips vám přesto doporučuje jemné 
zacházení. Nevystavujte výrobek vodě a vlhkosti ani působení sil.

Výrobek používejte na místech s dobrým větráním, zajistíte mu tak dlouhou životnost a optimální pracovní podmínky.

Společnost Philips neposkytuje službu záchrany dat a za žádných okolností nemůže být činěna odpovědnou za 
ztrátu dat. Vytvoření záložních kopií všech dat na disku Philips je na zodpovědnosti zákazníka. Při předání disku do 
autorizovaného servisu budou všechna data z disku smazána.
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Popis

Multimediální pevný disk

1. LED 1 (zelená) 
Kontrolka Standby a aktivity

2. LED2 (modrá) 
Kontrolka napájení

Chování kontrolky LED1 (zelená) LED2 (modrá)

Přístroj vypnut nesvítí nesvítí

Stav Standby nesvítí svítí

Přístroj zapnut svítí svítí

Režim PC, aktivní HDD nesvítí svítí, bliká

Režim AV, přijetí kódu z ovladače bliká svítí

1. Vypínač 
Zapíná a vypíná napájení multimediálního HDD

2. Vstup DC 12V 
Zásuvka pro napájecí zdroj

3. Výstup A/V 
Zásuvka pro AV kabel

4. Digitální zvukový výstup - optický 
Připojení zvukového výstupu k zesilovači

5. Zásuvka USB 2.0 
Zásuvka USB
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• K ovládání přístroje je možné použít pouze dodaný dálkový ovladač nebo příslušně naprogramovaný ovladač 
univerzální.

• Dálkový ovladač je možné použít pouze v režimu TV.

1. Tlačítko Stand-by 
Zapíná a vypíná zvolené 
zařízení

2. Tlačítko Movies 
Otevírá nabídku Movies

3. Tlačítko Music 
Otevírá nabídku Music

4. Tlačítko Rotate 
Otočení obrazu

5. Tlačítko Thumbs 
Náhledové obrázky

6. Tlačítko Home 
Otevírá hlavní nabídku 
(Main menu)

7. Tlačítka nahoru, dolů, 
doprava a doleva 
Pohyb kurzoru zvoleným 
směrem.

8. Tlačítko Mute 
Umlčení zvuku

9. Tlačítko Play 
Přehrávání

10. Tlačítka hlasitosti 
Hlasitost přidat/ubrat

11. Tlačítko převíjení zpět 
Převíjení zpět

12. Tlačítko pauzy 
Přerušení

13. Tlačítko Play all 
Přehrávání všeho

14. Tlačítko Menu 
Zobrazuje nabídku ISO 
souborů

15. Tlačítko Slow 
Zpomalení přehrávání/
U ISO souborů přehrávání 
snímek po snímku

16. Tlačítko Repeat 
Opakování titulu, kapitoly, 
skladby nebo souboru 
ISO

17. Tlačítko Photos 
Otevírá nabídku Pictures

18. Tlačítko Settings 
Otevírá nastavení 
mediálního přehrávače

19. Tlačítko Zoom 
Zvětšení obrazu

20. Tlačítko Audio 
Volí zvuk (Audio)

21. Tlačítko Info 
Zobrazuje informace 
o souborech

22. Tlačítko OK 
Potvrzení volby

23. Tlačítko Return 
Návrat do předchozí 
nabídky

24. Tlačítko Chapter 
Kapitola nahoru/dolů

25. Tlačítko Stop 
Zastavení

26. Tlačítko rychle vpřed 
Rychle vpřed

27. Tlačítko Shuffle 
Náhodný výběr

28. Tlačítko Subs 
Titulky

29. Tlačítko Angle 
Volí úhel pohledu 
(kameru) u souborů ISO

30. Tlačítko Title 
Zobrazuje titulní stránku 
souborů ISO

31. Repeat A-B 
Opakování určeného 
úseku souborů ISO
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Připojení

Připojení televizoru
Potřebujete pomoci?
V dokumentaci k připojovanému televizoru najdete informace o:
• Zařízeních, která můžete k TV připojit.
• Typech kabelů, které je možné připojit do TV.

Možnost 1 - Nejvyšší kvalita (S-video)
1. Použijte AV kabel.
2. Plochou zástrčku kabelu zapojte do A/V výstupu na 

zadním panelu multimediálního pevného disku.
3. Zástrčku S-video na opačném konci AV kabelu zapojte do 

příslušného vstupu na TV.
4. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte 

do příslušných zásuvek AUDI-L a AUDIO-R na TV.
5. Přiložený napájecí zdroj připojte do multimediálního 

pevného disku a do síťové zásuvky.
6. Nastavte TV na správný vnější vstup.

Nezapojujte žlutou zástrčku kabelu, některé televizory nepracují 
při současném použití S-video a kompozitní zástrčky.

Možnost 2 - Dobrá kvalita (kompozit)
1. Použijte AV kabel.
2. Plochou zástrčku kabelu zapojte do A/V výstupu na 

zadním panelu multimediálního pevného disku.
3. Žlutou zástrčku video na opačném konci AV kabelu 

zapojte do příslušného vstupu na TV.
4. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte 

do příslušných zásuvek AUDIO-L a AUDIO-R na TV.
5. Přiložený napájecí zdroj připojte do multimediálního 

pevného disku a do síťové zásuvky.
6. Nastavte TV na správný vnější vstup.

Nezapojujte zástrčku S-video kabelu, některé televizory nepracují 
při současném použití S-video a kompozitní zástrčky.
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Připojení zvukového systému (volitelné)
Potřebujete pomoci?
V dokumentaci k připojovanému zvukovému systému najdete informace o:
• Zařízeních, která můžete ke zvukovému systému připojit.
• Typech kabelů, které je možné připojit do zvukovému systému.

Možnost 1 - Nejvyšší kvalita (digitální optické propojení)
1. Použijte dokoupený optický kabel SPDIF.
2. Jednu zástrčku kabelu zapojte do výstupu OPTICAL.
3. Opačnou zástrčku kabelu SPDIF připojte do zvukového 

systému.
4. Nastavte zvukový systém na správný vnější vstup.
5. Ve zvukovém nastavení multimediálního pevného disku 

vyberte „Digital“ (další informace naleznete v kap. „Audio 
Settings (Zvuková nastavení)“).

Možnost 2 - Dobrá kvalita (stereofonní analogové propojení)
1. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte 

namísto do TV do příslušných zásuvek AUDIO-L 
a AUDIO-R na zvukovém systému.

2. Nastavte zvukový systém na správný vnější vstup.
3. Ve zvukovém nastavení multimediálního pevného disku 

vyberte „Analog“ (další informace naleznete v kap. „Audio 
Settings (Zvuková nastavení)“).

Připojení k PC
Připojte svůj počítač
1. Přiložený USB kabel zapojte do USB zásuvky 

multimediálního pevného disku.
2. Opačný konec kabelu zapojte do volného USB portu 

počítače.
3. Přiložený napájecí zdroj připojte do multimediálního 

pevného disku a do síťové zásuvky.

Potřebujete pomoci?
V dokumentaci k připojovanému PC najdete informace o:
• Zařízeních a kabelech, která můžete připojit k PC.
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Nastavení TV

Zapnutí multimediálního pevného disku
1. Zapněte vypínač na zadním panelu multimediálního 

pevného disku.
2. Na předním panelu multimediálního pevného disku 

se rozsvítí modrá kontrolka a na obrazovce se objeví 
nabídka.

Je-li multimediálního pevný disk v režimu standby (LED svítí 
oranžově), stiskněte tlačítko stand-by na ovladači.

Přehled nabídek
Movies
Music
Pictures
Settings Language

Audio Settings 
Video Settings 
TV Type
Screen Saver
Firmware Update 
DivX(R) VOD 

Použití tlačítek ovladače
Akce Tlačítko
Movie Otevření nabídky filmů
Music Otevření nabídky hudby
Photos Otevření nabídky snímků
Settings Otevření nabídky nastavení
Home Návrat do hlavní nabídky

  Pohyb nahoru a dolů v nabídce
  Pohyb doleva a doprava

OK Potvrzení volby
Return Návrat do předchozí nabídky
l Další stránka
l Předchozí stránka
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Language (Jazyk)
1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 

tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Language“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem 

Return do nabídky nastavení.

Zvolené pole bude označeno.

Audio Settings (Zvuková nastavení)
1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 

tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Audio Settings“ a stiskněte 

OK.
3. Vyberte požadovaný zvukový výstup a stiskem OK 

potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem 

Return do nabídky nastavení.

Více informací naleznete v kapitole „Připojení zvukového 
systému“.

Video Settings (Obrazová nastavení)
1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 

tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Video Settings“ a stiskněte 

OK.
3. Vyberte požadovaný formát obrazového výstupu (NTSC 

v USA nebo PAL v Evropě) a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem 

Return do nabídky nastavení.

TV Type Setup (Volba typu TV)
1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 

tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „TV Type“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný formát obrazovky použitého TV 

a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky.

Toto nastavení se projeví pouze při sledování filmů, nikoli 
v zobrazení nabídky.
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Možnosti TV Type

4:3 Letter Box 4:3 Pan Scan 16:9 Widescreen

Poměr stran obrazovky je 4:3. 
V horní a dolní části obrazu se objeví 
černé pruhy.

Poměr stran obrazovky je 4:3. Po 
stranách širokoúhlého obrazu chybí 
pruhy obrazu.

Pro TV s obrazovkou 16:9.

Nastavení Screen saver (Spořič obrazovky)
POZOR
• Spořič obrazovky použijte proti vypálení obrazu na obrazovce TV/plazmovém panelu.

1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 
tlačítko „Settings“.

2. V nabídce nastavení vyberte „Screensaver “ a stiskněte 
OK.

3. Vyberte požadovaný spořič obrazovky a stiskem OK 
potvrďte.

4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky.

Po nastaveném čase obrazovka zčerná.

Firmware Update (Aktualizace firmware)
POZOR
• Během aktualizace řídícího programu nikdy multimediální pevný disk Philips nevypínejte. Došlo by k jeho 

poškození. Pokud z nějakého důvodu (např. výpadek napájení) dojde během aktualizace k jejímu přerušení, 
nebudete moci přístroj ovládat.

Před spuštěním procedury Aktualizace firmware se ujistěte, že 
jste rozbalili firmware ze složky „firmware“ na multimediálním 
pevném disku Philips. Další informace naleznete v kap. 
„Aktualizace firmware“.

1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 
tlačítko „Settings“.

2. V nabídce nastavení vyberte „firmware update “ 
a stiskněte OK.

3. Stiskem OK spusťte aktualizaci.
4. Po aktualizaci firmware je nutné přístroj vypnout, 

aktualizace se tím dokončí.

Philips SPE9015CC CZ.indd   12 29.2.2008   18:50:29



1�

DivX® VOD code (Kód DivX® VOD)

Multimediální pevný disk Philips podporuje službu DivX® Video-On-Demand (VOD) (viz http://vod.divx.com). Tato 
funkce umožňuje zakoupení nebo zapůjčení filmů ve formátu DivX VOD (stažených z Internetu) a jejich přehrání 
v zařízení Philips Multimedia Hard Disk DivX Certified device.

V položce „DivX(R) VOD“ v nabídce „Settings“ můžete spatřit registrační kód přístroje. Jedná se o unikátní 
osmimístný kód, určený pro každé zařízení s certifikací DivX (jako tento Philips Multimedia Hard Disk).

Další podrobnosti k této funkci přístroje naleznete v odstavci „Kompatibilita s DivX® VOD“.
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Nastavení PC
POZOR
• Složky „Firmware“, „Movies“, „Music“ a „Pictures“ na pevném disku Philips nikdy nemažte ani 

nepřejmenovávejte. Pokud dojde ke změně názvu či smazání, použijte kap. „Postup obnovení“.
• Pokud nejsou soubory firmware či mediální soubory uloženy v odpovídajících složkách (nebo jejich 

podsložkách), multimediální pevný disk není schopen s nimi pracovat ani je přehrávat.

1. Po připojení multimediálního pevného disku k PC a jeho 
zapnutí je disk automaticky rozpoznán.

2. Je mu automaticky přiděleno označení jednotky a název 
„Philips Multimedia Player“.

Předem nakonfigurované složky
Předpřipravené složky na multimediálním pevném disku jsou: 
„Firmware“, „Movies“, „Music“ a „Pictures“.

Soubory firmware a s mediálním obsahem je nutno ukládat 
do příslušných složek nebo jejich podsložek.

(Např.: Film může být uložen do složky „Movies“ nebo do 
nové složky „Movies\My Home Movies“). Pokud dojde ke 
změně názvů těchto složek nebo nejsou firmware a mediální 
soubory uloženy do příslušných složek, (nebo podsložek), 
multimediální pevný disk nebude pracovat nebo nebude moci 
tyto soubory přehrát.

Uložení souborů na multimediální pevný disk
• Filmové soubory ukládejte do složky „Movies“ na disku 

(nebo do dalších složek této složky).
• Soubory s externími titulky musí být uloženy ve stejné 

složce s filmem a musí mít stejný název, jako filmový 
soubor (ne stejnou příponu).

• Hudební soubory ukládejte do složky „Music“ na disku 
(nebo do dalších složek této složky).

• Obrázky ukládejte do složky „Pictures“ na disku (nebo do 
dalších složek této složky).

• Soubory firmware ukládejte do složky „Firmware “ na 
disku.

Podporované formáty mediálních souborů
Filmy MPEG1 (AVI, APG)

MPEG2 (AVI, VOB)
MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOB, Xvid)
ISO

Titulky SUB (MicroDVD Format)
SRT (SubRIP Format)
SMI (SAMI)

Hudba WAV
MP3
MPEG4 (AAC- bez DRM)
WMA
AC3
OGG Vorbis
DTS

Obrázky JPG (fotografie do 12 Megapixelů)
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Používejte

Přehrávání filmů
• Filmové soubory ukládejte do složky „Movies“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
• Soubory s externími titulky musí být uloženy ve stejné složce s filmem a musí mít stejný název, jako filmový 

soubor (ne stejnou příponu).
• Podporované filmové formáty: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid), 

ISO.
• Podporované formáty titulků: SUB (MicroDVD Format, SRT (SubRIP Format), SMI (SAMI), Embedded Multiple 

Subtitle Support (pouze ISO). 

1. V hlavní nabídce vyberte „Movies“ a stiskněte OK nebo 
stiskněte tlačítko „Movies“.

2 Vyberte film, nebo nejprve vyberte složku s filmem, 
v nabídce filmů a stiskněte OK.

Disk obsahuje demo obsah.

Tlačítka na ovladači

Movies Otevírá nabídku filmů
Music Otevírá nabídku hudby
Photos Otevírá nabídku obrázků
Settings Otevírá nabídku nastavení
Zoom Zvětšení obrazu při filmu
Audio Změna zvukového nastavení
Home Otevírá hlavní nabídku
Info Zobrazení informací o souborech 

Umlčení zvuku 
+ VOL - Zvětšení / snížení hlasitosti 
l l Přehrávání předchozího / následujícího filmu 
x  Stop / Přehrávání
  Převíjení zpět / vpřed
 Pauza
Play All Přehrávání všech filmů ze zvolené složky
Shuffle Náhodné přehrávání filmů ze zvolené složky
Subs Změna titulků

Tlačítka na ovladači pro soubory ISO

Menu Otevírá hlavní nabídku ISO souborů
Angle Změna pohledu
Title Otevírá nabídku ISO filmu
Slow Pomalý pohyb 
Repeat Opakování filmu 
Repeat A-B Nastavení bodů opakování 
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Přehrávání hudby
• Filmové soubory ukládejte do složky „Music“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
• Podporované formáty zvuku: WAV, MP3, MPEG4 (AAC – bez DRM), WMA, AC3, OGG Vorbis, DTS.

1. V hlavní nabídce vyberte „Music“ a stiskněte OK nebo 
stiskněte tlačítko „Music“.

2 Vyberte skladbu, nebo nejprve vyberte složku se 
skladbami, v nabídce hudby a stiskněte OK.

Pro ochranu obrazovky připojeného TV/plazmového panelu 
použijte spořič obrazovky.

Tlačítka na ovladači

Movies Otevírá nabídku filmů
Music Otevírá nabídku hudby
Photos Otevírá nabídku obrázků
Settings Otevírá nabídku nastavení
Home Otevírá hlavní nabídku
Info Zobrazení informací o souborech 

Umlčení zvuku 
+ VOL - Zvětšení / snížení hlasitosti 
l l Přehrávání předchozí / následující skladby 
x  Stop / Přehrávání
  Převíjení zpět / vpřed
 Pauza 
Play All Přehrávání všech skladeb ze zvolené složky
Shuffle Náhodné přehrávání skladeb ze zvolené složky
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Přehrávání obrázků
• Obrazové soubory ukládejte do složky „Pictures“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
• Podporované obrazové formáty: JPG (snímky do 12 megapixelů).

1. V hlavní nabídce vyberte „Pictures“ a stiskněte OK nebo 
stiskněte tlačítko „Photos“.

2 Vyberte snímek, nebo nejprve vyberte složku s obrázky, 
v nabídce obrázků a stiskněte OK.

Disk obsahuje demo obsah.

Tlačítka na ovladači

Movies Otevírá nabídku filmů
Music Otevírá nabídku hudby
Photos Otevírá nabídku obrázků
Settings Otevírá nabídku nastavení
Home Otevírá hlavní nabídku
Info Zobrazení informací o souborech 
l l Zobrazení předchozího / následujícího snímku
x Stop
 Přerušení prezentace 
Play All Spuštění prezentace (všech snímků ze zvolené složky)
Shuffle Spuštění náhodné prezentace (všech snímků ze zvolené 

složky)
Rotate Otočení obrazu
Thumbs Zobrazení náhledů v nabídce obrazů
Zoom Zvětšení obrazu
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Aktualizace firmware
POZOR
• Složku „Firmware“ na pevném disku Philips nikdy nemažte ani nepřejmenovávejte. Pokud dojde ke změně 

názvu či smazání, použijte „Postup obnovení“.
• Během aktualizace řídícího programu nikdy multimediální pevný disk Philips nevypínejte. Došlo by k jeho 

poškození. Pokud z nějakého důvodu (např. výpadek napájení) dojde během aktualizace k jejímu přerušení, 
nebudete moci přístroj ovládat.

• Používejte vždy firmware Philips.

1. Navštivte stránky podpory Philips na www.philips.com/
storageupdates.

2. Přejděte do sekce Multimedia Hard Disk.
3. Stáhněte poslední firmware (soubor zip) do PC.
4. Rozbalte soubory firmware z archívu zip.
5. Připojte multimediální pevný disk k PC.
6. Zapněte multimediální pevný disk.
7. Rozbalené soubory zkopírujte do složky „firmware“ na 

multimediálním pevném disku.
8. Vypněte multimediální pevný disk.
9. Připojte multimediální pevný disk k TV.
10. Zapněte multimediální pevný disk.
11. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo 

tlačítko „Settings“.
12. V nabídce nastavení vyberte „Firmware Update “ 

a stiskněte OK.
13. Stiskem OK spusťte aktualizaci.
14. Po aktualizaci firmware je nutné přístroj vypnout, 

aktualizace se tím dokončí.

Další informace k připojení zařízení k PC a k TV naleznete 
v kapitolách „Připojení k PC“ a „Připojení televizoru“.
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Řešení potíží

Pomoc online
Na stránkách www.philips.com/support nebo www.philips.com/storageupdates naleznete:
• Interaktivní Help
• Často kladené otázky
• Aktualizace firmware

Potíže a jejich řešení
Pokud máte potíže s multimediálním pevným diskem, ověřte, zda používáte poslední verzi firmware.

Problém Řešení

PC nerozpozná multimediální pevný disk • Ověřte, zda je multimediální pevný disk připojen do 
síťové zásuvky.

• Zapněte multimediální pevný disk vypínačem.
• Odpojte USB kabel ze zásuvky a opět jej připojte po 

10 sekundách.

Přístroj nereaguje na přiložený dálkový ovladač.
Napájení přístroje indikuje modrá kontrolka.
• Ovladač pracuje pouze v době, kdy je multimediální 

pevný disk odpojen od PC a připojen k TV.
• Zkontrolujte napájecí zdroj multimediálního pevného 

disku.
• Zapněte multimediální pevný disk.
• Namiřte ovladač na multimediální pevný disk.
• Vložte správně baterie.
• Vložte do ovladače nové baterie.
• Přístroj je možné ovládat pouze přiloženým 

ovladačem.

Na obrazovce TV není obraz. • Zapněte TV.
• Zkontrolujte připojení kabely.
• Přepněte TV na správný vstup.

Z reproduktorů připojeného zvukového systému není 
slyšet zvuk.

• Zapněte zvukový systém.
• Nastavte zvukový systém na správný externí vstup.
• Nastavte zvukový výstup multimediálního pevného 

disku správně (levý/pravý RCA = Analog, SPDIF 
Optical = Digital).

Není možné přehrát soubor. • Přesvědčte se, že je formát souboru podporován 
multimediálním pevným diskem.

Po připojení k TV není možné najít uložené soubory. • Ujistěte se, že jste uložili své filmy do složky „Movies“, 
hudbu do složky „Music“ a snímky do složky „Pictures“ 
nebo jejich podsložek.

Titulky se nezobrazují. • Ujistěte se, že je soubor s titulky uložen ve stejné 
složce, jako přehrávaný film.

• Ujistěte se, že má soubor s titulky stejný název, jako 
film, k němuž patří (samozřejmě s jinou příponou).

Při přehrávání ISO souborů nepracují funkce Subtitles/
Angle/Audio/Next nebo Previous.

• Některé originální DVD disky s filmy obsahují zákazy 
některých funkcí nebo je nepodporují, toto chování se 
projeví i v ISO souboru.
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Postup obnovení
• Při změně nebo poškození struktury složek na multimediálním pevném disku použijte postup obnovení 

a instalační CD.
• Ztrátě dat zabráníte zálohováním všech dat z disku před obnovením; postup odstraní z multimediálního 

pevného disku všechny soubory.

Možnost 1 - Měkké obnovení
1. Připojte multimediální pevný disk k PC.
2. Zapněte multimediální pevný disk.
3. Přejděte do složky „Tento počítač“.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Philips 

Multimedia Player.
5. Vyberte Prozkoumat.
6. Zkontrolujte, zda disk obsahuje předem nastavené složky 

(„Firmware“, „Movies“, „Music“, „Pictures“) 
7. Pokud je to nutné, přejmenujte nebo vytvořte příslušné 

složky.
8. Vypněte multimediální pevný disk.

Možnost 1 - Tvrdé obnovení
1. Připojte multimediální pevný disk k PC.
2. Zapněte multimediální pevný disk.
3. Přejděte do složky „Tento počítač“.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Philips 

Multimedia Player.
5. Vyberte Naformátovat.
6. Z vysunuté nabídky Systém souborů vyberte NTFS.
7. Stiskněte Spustit.
8. Obsah složky „recovery“ z instalačního disku CD, 

dodaného s multimediálním pevným diskem, zkopírujte na 
multimediální pevný disk.

9. Vypněte multimediální pevný disk.
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Technické údaje

Podporované formáty
Filmy MPEG1 (AVI, APG)

MPEG2 (AVI, VOB)
MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOB, Xvid)
ISO

Titulky SUB (MicroDVD Format)
SRT (SubRIP Format)
SMI (SAMI)

Hudba WAV
MP3
MPEG4 (AAC- bez DRM)
WMA
AC3
OGG Vorbis
DTS

Obrázky JPG (fotografie do 12 Megapixelů)

Obrazy ISO
Pouze pomocí multimediálního pevného disku Philips můžete přehrávat svoji knihovnu Virtual DVD Library, vzniklou 
uložením své soukromé sbírky DVD do formátu ISO, a sledovat obsah stejně, jako by byl přehráván z originálních 
disků DVD.

Po uložení filmů na multimediální pevný disk Philips jako soubor .ISO je můžete přehrávat stejně jako původní DVD 
se všemi DVD funkcemi: včetně Menu, Volby kapitol, Volby zvuku, Titulků, Rychle vpřed, Rychle vzad, Zpomalení, Pauzy, 
Po krocích vpřed, Opakování a Vyhledávání.

Soubor ISO je obrazem DVD disku. 
Soubory ISO představují rozšířený 
způsob ukládání a přenosu DVD obsahu 
po síti Internet. ISO je obecný formát 
DVD obrazu pro DOS, Windows, Mac 
OSX, Linux a další operační systémy.
Soubory ISO files mají značnou velikost, 
to však pro multimediální pevný 
disk Philips nepředstavuje významné 
omezení.

Multimediální pevný disk Philips není 
určen a nesmí být použit k činnostem, 
které mohou vést k porušení 
autorských práv či jiných práv k duševnímu vlastnictví.

Každý uživatel tohoto výrobku jej smí používat pouze k ukládání legálně vlastněných nebo licencovaných 
materiálů a pouze za předpokladu, že toto vlastnictví či licence dovoluje takové použití.

• Soubory ISO můžete vytvářet pomocí vhodných programů třetích stran, např. Nero Burning ROM.
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Kompatibilita s DivX
DivX® je formát digitálního videa. Kodek DivX® je založen na komprimačním standardu MPEG-4, který je natolik 
pokročilý, že dále komprimuje video v MPEG-2 (formát, který se požívá pro DVD) na 10 % původní velikosti.

Multimediální pevný disk Philips je plně kompatibilní s formátem DivX® a může přehrát jakýkoli film komprimovaný 
do tohoto formátu bez ohledu na verzi kodeku, jímž byl vytvořen: 3.11, 4.x, 5.x.

Použití externích titulků: 
• Ujistěte se, že je soubor s titulky uložen ve stejné složce, jako film. (Např. „movie.avi“ a „movie.srt“ ve složce.)
• Ujistěte se, že soubor s titulky má stejný název jako film (s jinou příponou). 
• Ujistěte se, že je formát souboru s titulky podporován (SUB (MicroDVD Format), SRT (SubRIP Format), SMI 

(SAMI)).

Kompatibilita s DivX® VOD
Tento multimediální pevný disk Philips podporuje novou funkci DivX® Video-On-Demand (VOD). Tato služba 
vám umožňuje zakoupit nebo si krátkodobě pronajmout film DivX VOD (stažením z Internetu) a přehrávat jej na 
multimediálním pevném disku Philips s certifikací DivX Certified device.

Informace o službě DivX VOD naleznete na www.divx.com/vod.

Než začnete využívat DivX® VOD, je nutné multimediální pevný disk Philips aktivovat aplikací DivX Player. K tomu 
je nutný osmimístný registrační kód DivX VOD („Activation ID“), získáte jej přímo z multimediálního pevného disku 
Philips. Vyberte položku „DivX® VOD“ z nabídky „Settings“ a stiskem OK zobrazte registrační kód přístroje. 

Nyní můžete přehrávat obsah DivX® video, který jste s tímto Activation ID stáhli, POUZE na tomto kusu 
multimediálního pevného disku Philips! 
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Další informace naleznete na našich stránkách:

www.philips.com/storageupdates
www.philips.com/welcome

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. 

Všechna práva vyhrazena.

9305 125 2500.1

Reprodukce, kopírování, použití, úpravy, zapůjčování a pronajímání, 
veřejné předvádění, překlad a/nebo vysílání celého nebo části tohoto návodu 
je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.
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