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LINKA POMOCI

Země Telefonní číslo Tarif

België/Belgique 070 253 011 0,17

Danmark 35258758 místní tarif

Česká republika 233 099 330 místní tarif

France 08 9165 0007 0,23

Deutschland 0180 5 007 533 0,12

España 902 889 343 0,15

00800 3122 1219 místní tarif

Ireland 01 6011158 místní tarif

Italia 199 404 043 0.25

Luxemburg 40 6661 5645 místní tarif

Nederland 0900 0400 062 0,20

Norge 22 70 82 58 místní tarif

Östereich 0820 901116 místní tarif

Portugal 2 1359 1441 místní tarif

Suomi 09 2294 8258 místní tarif

Sverige 08 7505196 místní tarif

Suisse/die Schweiz 01 212 0045 místní tarif

United Kingdom 0906 1010 018 £ 0.15
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Návod k použití

Česky

ÚVOD
Koupí tohoto ovladače Philips jste skvěle zvolili. Může nahradit 
všechny ovladače TV Philips vyrobených od roku 1985.
Pokud máte současně DVD přehrávač/rekordér, videorekordér 
nebo Kombi TV s vestavěným videorekordérem nebo DVD 
přehrávačem Philips, SRP620 je obslouží stejně dobře.

ZAČÍNÁME
DOPORUČENÍ

 Před další činností si prostudujte tento návod!

Vložení baterií
Ovladač SRP620 vyžaduje dvě baterie typu AA/R06, které jsou 
přiloženy. Otevřete kryt baterií a vložte baterie správně podle 
obrázku.

Zkouška ovladače
Ovladač SRP620 je nastaven tak, aby vysílal nejobecnější povely 
pro TV Philips. Vzhledem k tomu, že se výbava a povely různých 
TV liší, bude možná nutné změnit některá nastavení ovladače 
tak, aby ovládal správně všechny funkce vašeho TV.

Nejprve vyzkoušejte všechna tlačítka ovladače a ověřte, zda TV 
správně reaguje na všechny povely SRP620.

POZNÁMKA
- Pokud TV nereaguje správně na všechny povely, přejděte na 

kap.:„Nastavení ovladače“.

Režim Shift
Pro přístup k některým funkcím bude nutné použít režim SHIFT 
s některým tlačítkem.
Např. pro režim PIP stiskněte jednou tlačítko Mode.
Kontrolka Shift začne blikat. Stiskněte červené tlačítko se 
symbolem PIP.

Nyní je režim PIP aktivní a kontrolka Shift přestane blikat.
Popis funkcí SRP620 naleznete v další kapitole.
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Režim DVD/VCR
Pro obsluhu DVD nebo videorekordéru Philips je nutné stisknout 
tlačítko Mode dvakrát krátce.
Kontrolka DVD/VCR se rozsvítí a indikuje režim DVD/VCR.
Dalším stiskem tlačítka Mode přepnete ovladač do režimu TV.

TLAČÍTKA A FUNKCE

1 Standby 

2 Režim

3 EPG

4 Bílé

5 Červené

6 Zelené

7 Žluté

8 Modré

9 Sleep

10 OSD

11 Širokoúhlý

12 Surround 

13 I-II

14 PP

15 CC

16 Menu

17 OK
18 Kurzor nahoru

19 Kurzor vlevo

20 Kurzor vpravo

21 Kurzor dolů

22 VHlasitost +

23 Program +

24 VHlasitost -

25 Umlčení

26 Program -
PředchozíPředvolba dolů

Umlčení zvuku Kanál/Předvolba Umlčení zvuku na TV

Snížení hlasitosti Vyvážení doleva Snížení hlasitosti na TV

DalšíPředvolba nahoru

Zvýšení hlasitosti Vyvážení doprava Zvýšení hlasitosti na TV

Kurzor dolů Jas - Kurzor dolů

Kurzor vpravo Kurzor vpravoBarva +

Kurzor vlevo Barva - Kurzor vlevo

Kurzor nahoru Jas + Kurzor nahoru

Nabídka NabídkaVyhledávání

Smart picture Closed caption
(zobrazení zvuků)

Titul/kapitola,
Index

Active control Osobní preference Disc manager,
nabídka disku

Smart Sound,
zvukové preference

I-II Mono/stereo Zvuk, I-II 

Incredible
surround

Titulky Prostorový zvuk,
ShowView

Obraz 16:9 Volba TV Zvětšení

Info, OSD OSDZastavení hlavního obrazu

Časovač vypnutí Hodiny Úhel

Modré Přesun PIP Přehrávání

Žluté Zastavení obrazu Zastavení

Zelené Záměna PIP Pauza

Červené Současné zobrazení PIP Nahrávání

Bílé Rychle vpřed

Průvodce EPG Nahrávání EPG Převíjení zpět

Stand-by
zap./vyp.

Stand-by
zap./vyp.

Funkce TV Funkce Shift TV Funkce DVD/VCR
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27 Smiley

28 Frownie

29 Text

30 txt mix

31

32 Ext

33 0

34 P1P/-/-- Předchozí program Dvě číslice
předvolby

00

Vnější vstup 1 Vnější vstup 2

1-9 + 1: Radio
+ 2: TV
+ 3: HD
+ 4: PC

1-9

Zmrazení teletextu Mix textu s obrazem Vymazání (Clear)

Zapnutí/vypnutí teletextu Zrušení teletextu Volba (Select)/VPS

Frowney Zvětšení textu Tuner

Smiley Skrýt/odkrýt SP/LP,
Možnosti (Options)

Funkce TV Funkce Shift TV Funkce DVD/VCR

Pro naladění předvoleb starších TV Philips  stiskněte současně 
 a . Pro opuštění nabídky teletextu nebo instalační nabídky 

starších TV Philips  stiskněte současně  a .

NASTAVENÍ OVLADAČE (TV)
Je nutné pouze v případě, že TV nereaguje správně na všechna 
nebo na některá tlačítka SRP620. Jednoduchým postupem 
můžete upravit SRP620 podle TV.

Tlačítka teletextu nepracují správně
Některé TV mají odlišné povely teletextu.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 8 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Pokud teletext stále nepracuje, pokračujte dalším odstavcem.

Teletextová tlačítka nepracují vůbec.
Některé TV Matchline mají odlišné povely teletextu.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 6 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.

Funkce Picture in Picture (PIP) nepracuje
Některé TV mají odlišné povely PIP.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 2 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
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TV nereaguje na žádný povel
Pokud byl váš TV vyroben po r. 1999, je možné, že používá nové 
kódování RC6.
Řešení:

• Ujistěte se, že jsou vloženy baterie podle kap. 1.
• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 

kontrolka Mode).
• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 3 po dobu 5 sekund, 

až kontrolka režimu dvakrát blikne.

Nepracují tlačítka Active control, Smart sound 
a Smart picture
Některé TV používají jiné povely.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 5 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.

Nepracuje tlačítko Active control
Některé TV používají pro tuto funkci jiné povely.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 4 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.

Nepracují tlačítka Smart sound a Smart picture
Některé TV používají pro tyto funkce jiné povely.
Řešení:

• Ujistěte se, že je ovladač v režimu TV (nesvítí žádná 
kontrolka Mode).

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 8 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.

VOLBA SPRÁVNÝCH FUNKCÍ DVD NEBO VCR
Po volbě funkce DVD/VCR je ovladač nastaven na ovládání DVD 
přehrávače. Pokud chcete přepnout ovládání na videorekordér 
(VCR), pokračujte dále.

Nastavení funkce VCR
Pokud chcete ovládat videorekordér Philips, postupujte takto:

1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.

2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 5 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na VCR Philips.

POZNÁMKA
- Nyní nemůžete ovládat funkce DVD.

Philips SRP620_DFU CZ.indd   7Philips SRP620_DFU CZ.indd   7 27.5.2008   7:44:0927.5.2008   7:44:09



8

Návod k použití

Česky

Nastavení funkcí DVD-R
Pokud chcete ovládat DVD rekordér Philips, postupujte takto:

1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.

2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 2 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD rekordér Philips.

Nastavení různých systémů ovládání DVD/VCR
Pokud provozujete současně více VCR nebo DVD přístrojů Philips, 
můžete pro ně zvolit různé RC systémy. Pokud výše popsaná 
nastavení funkcí DVD, DVD-R nebo VCR nepracují, zkuste 
následující:

Pro VCR systém 2:

1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.

2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 6 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na VCR Philips systém 2.

Pro DVD systém 2:

1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.

2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 3 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD Philips systém 2.

Pro DVD-R systém 2:

1 Vyberte režim DVD/VCR jedním stiskem tlačítka režimu.
- Kontrolka režimu DVD/VCR se rozsvítí.

2 Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 4 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Režim DVD/VCR je nyní přepnut na DVD-R Philips systém 2.
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DALŠÍ MOŽNOSTI
Obnovení původních funkcí TV
Pokud potřebujete vrátit SRU620 k původním funkcím TV, 
postupujte takto:

• Stiskněte a držte současně tlačítka OK a 1 po dobu 5 sekund, 
až kontrolka režimu dvakrát blikne.
- Ovladač je nyní nastaven na původní TV funkce.

Návrat k původnímu nastavení celého ovladače
Pro obnovení továrního nastavení SRU620 proveďte toto:

• Stiskněte současně „OK“ a „0“ na 5 sekund.
- Kontrolka režimu dvojím bliknutím potvrdí úspěšný reset.

POTŘEBUJETE POMOCI?
Pokud máte nějaké otázky týkající se SRU620, zavolejte na naši 
zvláštní linku. Telefonní číslo naleznete na str. 2 návodu.

Před voláním si ještě jednou přečtěte tento návod.
Pomůže vám vyřešit většinu potíží.
Pokud přesto nenaleznete řešení, zapište si podrobnosti 
o použitých TV, DVD a VCR. To umožní našemu operátorovi nalézt 
řešení rychleji.

Modelové označení vašich přístrojů naleznete na jejich štítcích 
na zadních stranách přístrojů nebo v dokumentaci. Při volání na 
naši linku pomoci mějte ovladač připravený po ruce, aby mohl 
operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRP620.

Datum prodeje: ..... /..... /........ (den/měsíc/rok)
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