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Zakoupený výrobek si zaregistrujte a získejte podporu na adrese 
www.philips.com/support
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1 Zapoj a přehrávej
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2 Používejte svůj 
přehrávač DVD

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás u Philips! 
Abyste plně využili podpory, kterou Vám Philips 
nabízí, zaregistrujte si zakoupený výrobek na 
adrese  www.philips.com/welcome.

Základní ovládání přehrávání

Při přehrávání přehrávač ovládáte stiskem 
následujících tlačítek.

Tlačítko Úkon
1 Zapnutí přehrávače nebo jeho 

přepnutí do pohotovostního režimu
2 TITULKY Vyberte jazyk titulků
3 JAZYK Při přehrávání DVD majícího více 

než jeden zvukový proud stiskněte 
tlačítko jazyka, abyste nastavili 
požadovaný jazyk

4 ZOOM Přizpůsobte zobrazení obrázku 
televizní obrazovce

5 PŘEJÍT NA Přechod na nějaký nadpis, kapitolu 
nebo stopu

6 KONFIGURACE Vstup do nabídky systémové 
konfigurace nebo odchod z ní

7 Při úpravách nabídky je kurzor 
směrem nahoru, zatímco ve formátu 
Obrázek má funkci otáčení

8 Při úpravách nabídky je kurzor 
vlevo, zatímco ve formátu Obrázek 
má funkci otáčení

9 Při úpravách nabídky je kurzor dole, 
zatímco ve formátu Obrázek má 
funkci otáčení

10 OPAKOVAT Stiskem tohoto tlačítka můžete 
opakovat titul, kapitolu, stopu nebo 
celý disk

11 Stiskem tohoto tlačítka můžete 
provést rychlé vyhledávání 
přetáčením zpět

12 Stiskem tohoto tlačítka můžete 
provést rychlé vyhledávání 
přetáčením vpřed

13 0-9 0-9 číslo klávesy
14 VOL- (SNÍŽENÍ 

HLASITOSTI)
Stiskem tohoto tlačítka můžete snížit 
hlasitost

15 Stiskem tohoto tlačítka můžete 
otevřít nebo zavřít přihrádku disku

16 ZOBRAZENÍ Stiskem tohoto tlačítka můžete 
zobrazit informace o obrazovce

17 Stiskem tohoto tlačítka můžete 
vypnout zvuk. Dalším stiskem 
tohoto tlačítka můžete zvuk znovu 
zapnout.

18 PROG Jestliže nějaký disk obsahuje 2 
nebo více stop, kapitol nebo titulů, 
nastavte přehrávání na svůj oblíbený 
program a dalším stiskem tohoto 
tlačítka vstupte do programové 
nabídky.

19 DVD/USB Stiskem tohoto tlačítka získáte 
přístup do nabídky médií, v které 
můžete vybrat disk nebo USB

20 NABÍDKA Jedním stiskem tohoto tlačítka se 
můžete vrátit do hlavní nabídky 
disku

21 Při úpravách nabídky je kurzor 
směrem doprava, zatímco ve 
formátu Obrázek má funkci otáčení
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3 Změna 
nastavení

Tato část Vám pomůže změnit nastavení tohoto 
prohlížeče.

Poznámka

• Položku nabídky, která je šedá, nemůžete změnit.
• Pro návrat na předchozí nabídku stiskněte 

. Pro odchod z nabídky stiskněte SETUP 
(„KONFIGURACE“).
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Obecné

1 Stiskněte SETUP („NASTAVENÍ“).

2 Vyberte [Nastavení] > [Obecné], čímž získáte 
přístup k obecným možnostem nastavení.
• [Systém TV]: Vyberte televizní systém 

odpovídající Vašemu televizoru. Implicitní 
nastavení odpovídá televizorům běžným 
ve Vaší zemi.

• [Šetřič obrazovky]: otevře nebo zavře 
ochranu obrazovky.

• [Rozlišení]: vybere rozlišení pro videa s 
vysokým rozlišením.

• [Typ televizoru]: Úprava měřítka 
obrazovky.

• [Heslo]: Nastavení nebo změna hesla 
tak, aby byl přehráván disk s omezením. 
Výchozí heslo je 1234.

• [Sazba]: Jestliže má disk informace o 
úrovni, můžete tuto možnost využít 
k ovládání toho, zda jej lze přehrávat.

• [Implicitní]: Obnoví na tovární nastavení 
všechna nastavení vyjma těchto: [Zámek 
disku], [Rodičovská moc] a [Heslo].

Nastavení jazyka

1 Stiskněte SETUP („NASTAVENÍ“).

2 Vyberte [Nastavení] > [Preference], čímž 
získáte přístup k možnostem nastavení 
preferencí.
• [Jazyk OSD]: Vyberte jazyk provozní 

stránky pro video.
• [Jazyk zvuku]: Vyberte jazyk zvuku videa.
• [Jazyk titulků]: Vyberte jazyk titulků pro 

toto video.
• [Jazyk menu]: Vyberte jazyk nabídky pro 

video disk.
• [Pokračovat]: Vypněte DVD a 

restartujte jej. Můžete se vrátit na horní 
stránku přehrávání (některé disky možná 
tuto funkci nepodporují).

Zvuk

1 Stiskněte NASTAVENÍ.

2 Vyberte [Nastavení] > [Zvuk], čímž získáte 
přístup k možnostem nastavení zvuku.
• [ZVUK přes rozhraní HDMI]: Nastavení 

zvukového formátu pro výstup ve 
vysokém rozlišení.

Obrázek

1 Stiskněte NASTAVENÍ.

2 Vyberte [Nastavení] > [Obraz] pro přístup 
k možnostem nastavení videa.
• K nastavení jasu, kontrastu, odstínu, 

sytosti a ostrosti pro lepší kvalitu obrazu 
použijte / /OK.

Nastavení reproduktoru

1 Stiskněte NASTAVENÍ.

2 Vyberte [Nastavení] > [Reproduktor] pro 
přístup k možnostem nastavení videa.
• Upravte formát zvukového výstupu.

Nastavení Dolby Digital

1 Stiskněte NASTAVENÍ.

2 Vyberte [Nastavení] > [Dolby Digital] pro 
přístup k možnostem nastavení Dolby Digital.
• [Režim OP]: Je možno upravit linkový 

výstup a radiofrekvenční remodulaci 
Dolby Digital.

• [Dynamický rozsah]: Když bude režim 
komprese nastaven na „linkový výstup“, 
pak výběrem této položky můžete 
nastavit poměr lineární komprese a získat 
efekt komprese různých signálů.

• [Dual Mono]: výběr formátu zvuku pro 
zvukový výstup.









CZ 14

Č
eš

tin
a

7 Bezpečnost 
a důležité 
upozornění

Než tento DVD přehrávač použijete, přečtěte si 
a pochopte celý návod. Jestliže nepostupováním 
podle návodu způsobíte škody, propadne platnost 
záruky.

Bezpečnost

Riziko úrazu elektrickým proudem!
• Nikdy nesnímejte kryt tohoto přístroje.
• Nikdy výrobek ani jeho příslušenství 

nevystavujte dešti ani vodě. Nikdy poblíž 
výrobku neumísťujte nádoby na kapaliny, 
jako například vázy. Jestliže bude na výrobek 
rozlita kapalina, okamžitě jej odpojte 
od přívodu proudu. Poté kontaktujte 
Zákaznickou linku společnosti Philips, abyste 
si nechali výrobek před dalším používáním 
zkontrolovat.

• Nikdy výrobek ani jeho příslušenství 
neumísťujte poblíž otevřeného ohně ani 
jiných zdrojů tepla, jako například přímého 
slunečního světla.

• Do větracích štěrbin ani jiných otvorů na 
výrobku nikdy nevkládejte žádné předměty.

• Pokud je jako odpojovací zařízení používána 
síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, 
musí toto odpojovací zařízení být za všech 
okolností snadno použitelné.

• Baterie (bateriovou sadu nebo předem 
nainstalované baterie) nesmíte vystavit 
nadměrnému horku, jako například slunci, 
ohni, a pod.

• Před každou bouřkou s blesky výrobek 
odpojte od zásuvky.

• Při odpojování napájecí šňůry tahejte vždy za 
zástrčku, nikdy za kabel.

Riziko zkratu nebo požáru!
• Než výrobek připojíte k napájecí zásuvce, 

ujistěte se, zda napájecí napětí zdroje 

odpovídá hodnotě vytištěné na zadní nebo 
spodní straně výrobku.

• Na zástrčky nevyvíjejte nikdy tlak. Uvolněné 
zástrčky mohou způsobit elektrický oblouk 
nebo požár.

Riziko úrazu nebo poškození výrobku!
• Aby bylo zamezeno expozici osob 

laserovému záření, přístroj nedemontujte.
• Nedotýkejte se optických čoček uvnitř 

diskové přihrádky.
• Nikdy výrobek ani žádné jiné předměty 

neumísťujte na přívodní napájecí šňůry ani na 
žádná jiná elektrická zařízení.

• Jestliže bude výrobek přepravován za teplot 
nižších než 5 °C, vybalte výrobek a před 
jeho připojením k napájecí zásuvce vyčkejte, 
dokud jeho teplota nebude odpovídat 
teplotě místnosti.

Riziko přehřátí!
• Tento výrobek nikdy neinstalujte 

v uzavřených prostorech. Okolo výrobku 
mějte vždy ponecháno alespoň čtyři palce 
(deset centimetrů) volného místa k větrání. 
Zajistěte, aby větrací štěrbiny na výrobku 
nebyly nikdy přikryty záclonami ani jinými 
předměty.

Riziko kontaminace!
• Jestliže jsou baterie vybité nebo jestliže 

má dálkové ovládání zůstat na delší dobu 
nevyužívané, vyjměte baterie.

• Baterie obsahují chemické látky. Je třeba je 
likvidovat řádně.

Riziko spolknutí baterií!
• Výrobek a dálkový ovladač mohou obsahovat 

baterie knoflíkového typu, které jsou  
v principu spolknutelné. Baterii uchovávejte 
vždy mimo dosah dětí!

• Zařízení je určeno pro použití v místech, kde 
se pravděpodobně nebudou vyskytovat děti.

Poznámka

• Informace o identifikaci a parametrech přívodního 
proudu naleznete na typovém štítku na zadní nebo 
spodní straně tohoto výrobku.

• Před vytvořením nebo změnou připojení se 
ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od 
elektrické zásuvky.
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Péče o Váš výrobek

• Do diskové přihrádky nevkládejte žádné jiné 
předměty než disky.

• Do diskové přihrádky nevkládejte pokřivené 
ani popraskané disky.

• Když budete výrobek ponechávat na delší 
dobu nepoužívaný, vyjměte disky z diskové 
přihrádky.

• K čištění výrobku používejte pouze hadřík  
z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Vámi zakoupený výrobek je navržen a vyroben 
z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze 
recyklovat a znovu používat.
Nikdy svůj zakoupený výrobek nelikvidujte 
společně s jiným domovním odpadem. Informujte 
se prosím o místním systému odděleného sběru 
elektrických a elektronických výrobků a baterií. 
Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte 
zamezit případným negativním důsledkům pro 
životní prostředí a pro lidské zdraví.
Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie, které 
nesmí být vyhozeny do běžného domovního 
odpadu. Informujte se prosím o místních 
pravidlech odděleného sběru baterií. Správnou 
likvidací baterií pomáháte zamezit případným 
negativním důsledkům pro životní prostředí a pro 
lidské zdraví.
Navštivte prosím adresu www.recycle.philips.com, 
kde najdete další informace o recyklačním centru 
ve Vaší oblasti.

Dodržování shody

Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojí izolací a bez 
ochranné země.

Autorská práva

Buďte zodpovědní, 
respektujte autorská práva

Tyto položky obsahují technologii ochrany 
kopie, kterou chrání americké patenty, a 
další intelektuální vlastnictví korporace Rovi 
Corporation. Zpětné inženýrství (analýza) a 
demontáž jsou zakázány.

Obchodní známky

HDMI, logo HDMI a slova „High-Definition 
Multimedia Interface“ jsou obchodní známky 
nebo registrované obchodní známky společnosti 
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech 
amerických a v jiných zemích.

Vyrobeno v rámci licence u Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní 
známky společnosti Dolby Laboratories.

'DVD Video' je obchodní známkou korporace 
poskytující licenci na formát a logo DVD.



Autorská práva © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. 
Všechna práva jsou vyhrazena.
Tento výrobek byl vyroben a je prodáván na odpovědnost 
společnosti MMD Hong Kong Holding Limited a společnost 
MMD Hong Kong Holding Limited je poskytovatelem záruky na 
tento produkt.
Značka Philips a logo štítu Philips jsou registrované obchodní 
známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou využívány  
v rámci licence.


