
MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM

XENON D 444

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto 
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
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CZCZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují 
všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že 
faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost 
a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími 
a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, 
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části 
zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání 
elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

2.  Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení. 
Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.

3.  Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! 
Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí ozáření laserovým paprskem 
a úrazu elektrickým proudem!

4.  Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, ani nestavte na něj 
nádoby s tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.

5.  Nestavte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory či kamna, ani na něj 
nestavte zapálené svíčky.

6.  Nezakrývejte ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem ani přístroj neumísťujte 
do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříně, pokud není zajištěna adekvátní 
ventilace. Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje. 

7. Při bouřce nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.

8.  Před čištěním přístroj odpojte ze síťové zásuvky. Čistěte pouze suchým hadříkem. 
Nepoužívejte vodu, tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.

9. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem. 
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OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, že jste s mikro systémem dostali následující příslušenství. Pokud kterýkoli 
doplněk chybí, kontaktujte svého prodejce.

Návod k obsluze Dálkový ovladač A/V kabel  

FM anténa 
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INFORMACE K DISKŮM

Tento multimediální systém dokáže přehrávat následující typy disků a formáty: 

 Označení disku Obsah

DVD Audio+Video (pohyblivý obraz)

MP3 Audio

Video-CD
(VCD)

CO MPAC T

DIGIT AL VIDE O V ID E O C D
Audio+Video

CD-DA Audio

CD s obrázky Fotografi e Kodak a JPEG

MPEG -4 V I D E O Audio+Video

Tento přístroj dále podporuje DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, DVCD, CD, CD-R, MP3.

PÉČE O DISKY 

Disky obsahují vysoce komprimovaná data, která vyžadují správné zacházení.
Držte disky konečky prstů. Uchopte disk za vnější hranu a/nebo středový otvor. Nedotýkejte
se povrchu disku.

Nikdy disky neohýbejte ani na ně netlačte. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla.

Skladujte disky ve svislé poloze a v suchu. Zabraňte vystavení disků:
•  Přímému slunečnímu světlu.
•  Teplu nebo výstupu z tepelného zdroje.
•  Extrémní vlhkosti.

Povrch disku čistěte měkkým, suchým hadříkem. Povrch disku otírejte jemně po kružnicích
směrem od středu disku k vnějšímu okraji. Na čištění nepoužívejte ředidla, alkohol, chemická 
rozpouštědla ani spreje. Takové čisticí tekutiny by trvale poškodily povrch disku.
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POPIS PŘÍSTROJE

Přední panel

1 2 3 6

9

4 7

10

5 8

11

1.  Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
2.  Displej
3.  Mechanika CD/DVD
4.  Tlačítko Přehrávání/Pozastavení
5.  Tlačítko Předchozí
6.  Tlačítko Následující
7.  Ovládání hlasitosti
8.  Tlačítko Otevřít/Zavřít
9.  Zdířka pro sluchátka
10. USB konektor
11. Slot pro karty SD/MS/MMC
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Zadní panel

L IN E  I N P U T

6~16 o hm

1 2 43 6 7 95 8 10

1. Konektor pro FM antenu (FM 75ohm)
2. Linkový vstup (LINE INPUT)
3. Kompozitní Video výstup
4. S-Video vystup (S-VIDEO OUTPUT)
5. Levý/Pravý audio výstup (L/R AUDIO OUTPUT)
6. Koaxialní digitalní výstup (COAXIAL)
7. Komponentní video výstup (COMPONENT VIDEO OUTPUT)
8. SCART (SCART OUTPUT)
9. Svorky pro připojení reproduktorů (SPEAKER OUTPUT)
10. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (POWER ON/OFF)
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložení baterií do dálkového ovladače

1.  Zatlačte na kryt prostoru 
pro baterie a vysuňte jej 
ven. 

2.  Vložte do prostoru pro 
baterie v dálkovém 
ovládání dvě baterie 
typu „AAA“ tak, aby 
si vzájemně odpovídaly 
značky + a – na bateriích 
a uvnitř prostoru pro 
baterie.

3.  Vraťte kryt prostoru pro 
baterie zpět na své místo.

Při nesprávném vložení baterií může dojít k úniku elektrolytu, korozi nebo 
výbuchu.

Poznámky:
Nekombinujte baterie různých výrobců nebo staré baterie s novými. Pokud nebudete dálkové 
ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo v případě vytečení elektrolytu 
ke korozi. Pokud z baterie vyteče elektrolyt, odstraňte jej z prostoru pro baterie a pak obě 
baterie vyměňte.
Vždy vyměňujte obě baterie současně a nahraďte je novými, plně nabitými bateriemi.
Životnost baterií se může lišit v závislosti na frekvenci jejich používání.

Nedovolte, aby na senzor dálkového ovládání dopadalo světlo z jakéhokoliv zdroje (např.
přímé sluneční světlo nebo silné světlo zářivky) - jinak nemusí přístroj správně fungovat.

Dosah dálkového ovládání činí 8 metrů od čidla dálkového ovládání na přístroji 30 stupňů 
doleva a doprava od tohoto čidla.

Jestliže používáte v blízkosti přístroje jiné dálkové ovládání nebo pokud používáte dálkové 
ovládání v blízkosti zařízení používajícího infračervené paprsky, může dojít k rušení.

Při položení předmětu na dálkové ovládání může dojít k neúmyslnému stisku tlačítka, změně 
funkce a zkrácení životnosti baterie.

Nezakrývejte přední část DVD přehrávače tónovaným sklem, aby nedošlo k narušení správné 
funkce dálkového ovládání.

Zajistěte, aby nebyly mezi dálkovým ovládáním a senzorem dálkového ovládání žádné
předměty. Mohlo by to přístroji bránit v příjmu signálu.
Dejte pozor, aby se do dálkového ovládání nedostala voda, a nepokládejte na něj vlhké
předměty. Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.
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POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1

REPEAT

AUDIO

MEMORY MO/ST

SOURCE SELECT

RADIO

STANDBY
OPEN/
CLOSE

2 3

4 5 6

7 8 9

ENTER

TITLE SUBTITLE

AUTO

MENU

VOL

0/10 10+

SEARCH

ANGLE V-MODE

PROG OSD

S.EFFECT CH-LEVEL TONE

USB STEP ZOOM

A-B

SETUP

PBC

1

2

3

4
5
6

8

1 0

1 2

1 4

7

9

1 3

1 5
1 6
1 7

11

1 8

2 7

1 9

2 6
2 5

2 4

2 2

2 0
2 1

2 3

3 3
3 2
3 1

2 9
3 0

2 8

1. STANDBY (Pohotovostní režim)
2. Číselná tlačítka
3. GOTO (Jdi na)
4. SETUP (Nastavení)
5. PBC (Kontrola přehrávání)
6. PROG (Program)
7. ANGLE (Úhel záběru)
8.  FAST FORWARD/SEARCH+ 

(Rychlé přehrávání/hledání vpřed)
9.  FAST BACKWARD/SEARCH- 

(Rychlé přehrávání/hledání vzad)
10. VOLUME+/- (Hlasitost +/-)
11. TITLE (Titul)
12. Směrová tlačítka
13. AUDIO/MEMORY (Zvuk/Paměť)
14. S.EFFECT (Zvukové efekty)
15. USB
16. REPEAT (Opakované přehrávání)
17. STEP (Přehrávání po snímcích)
18. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít)
19. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
20. MUTE (Ztlumení zvuku)
21. V-MODE (Režim obrazu)
22. SOURCE SELECT (Výběr zdroje signálu)
23. OSD (OSD menu)
24. NEXT/RADIO+ (Další/Rozhlasová stanice +)
25.  PREV/RADIO- (Předchozí/Rozhlasová 

stanice -)
26.  SUBTITLE/AUTO) (Titulky/Automatické 

vyhledávání)
27. ENTER (Potvrzení)
28. MENU/MO/ST (Menu/Mono/Stereo)
29. CH-LEVEL (Úroveň kanálu)
30. TONE (Nastavení výšek a basů)
31. ZOOM Přiblížení)
32. STOP (Zastavení)
33. A-B (Opakované přehrávání A-B)
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POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Upozorňujeme na skutečnost, že některé funkce jsou dostupné pouze u 
některých typů disků.

STANDBY

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

STANDBY (Pohotovostní režim) 
Zapněte nebo vypněte do pohotovostního režimu.
Poznámka: Během pohotovostního režimu je spotřeba elektrické energie
minimální, ale je zajištěno, že všechny komponenty zařízení fungují po
spuštění s maximální účinností.

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SOURCE
SELECT

SOURCE SELECT (Výběr zdroje signálu) 
Opakovaně stiskněte pro výběr video/audio zdroje signálu z DVD,RADIO 
a LINE IN.

OPEN/CLOSE

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 
Stiskněte pro otevření/zavření přihrádky pro disk.

CH-LEVEL CH-LEVEL (Úroveň kanálu) 
Stiskněte pro volbu kanálu, potom prostřednictvím [VOL+/- ] nastavte
hlasitost zvoleného kanálu.

TITLE TITLE (Titul)
Během přehrávání DVD stiskněte pro návrat do menu titulu.

MENU MENU
Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko pro návrat do hlavního menu.

PBC PBC  
Zapíná nebo vypíná funkci PBC.

V-MODE V-MODE (Režim obrazu)
Stiskněte opakovaně pro přepnutí video výstupních režimů.

STEP STEP (Přehrávání po snímcích)
Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka během přehrávání disku DVD, 
MPEG4 nebo VCD můžete sledovat obsah tohoto disku po jednotlivých 
snímcích. Normální režim přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka [PLAY/
PAUSE] (Přehrávání/Pauza).

TONE TONE (Nastavení výšek a basů)    
Stiskněte pro výběr BASS nebo TREBLE, potom prostřednictvím [VOL+/-] 
nastavte hlasitost nízkých a vysokých tónů.

SUBTITLE SUBTITLE (Titulky)  
Stiskněte opakovaně pro přepínání nebo vypnutí titulků během přehrávání 
disku s titulky.
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ANGLE ANGLE (Úhel záběru)   
Stiskněte pro přepnutí úhlu záběru během přehrávání disku nahraného s více 
úhly záběru kamery.

55 6

8 9

10+0/100/10

2 31

4

7 9

Číselná tlačítka lze používat k přímému zadávání odpovídajících číselných 
hodnot.
Je-li v přístroji vložen disk VCD1.1 nebo CD, lze tlačítka s číslicemi použít 
k přímému výběru zvukových stop. Chcete-li vybrat stopu, jejíž číslo je vyšší 
než 1O, stiskněte tlačítko [10+] a poté další tlačítko s odpovídajícím číslem.

 STOP
Stiskněte pro pozastavení přehrávání disku, potom stiskněte [PLAY/PAUSE] 
pro obnovení přehrávání. Stiskněte tlačítko dvakrát pro zastavení disku a disk 
bude nastaven na začátek.

Stiskněte pro dočasné pozastavení přehrávání. Stiskněte znovu pro obnovení 
přehrávání. Nebo stiskněte pro obnovení normálního přehrávání z rychlého 
přehrávání vpřed/vzad, přehrávání snímek po snímku, zpomaleného přehrávání atd.

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

USB USB  
Vstupte do režimu DVD. Opakovaně stiskněte tlačítko USB pro přepnutí na 
další dostupné zdroje signálu USB nebo SD/MS/MMC karty nebo pro návrat 
do režimu DVD.
Pokud je současně vložen USB disk a paměťová karta, stiskněte [USB] jednou 
pro výběr USB a dvakrát pro výběr paměťové karty.

AUDIO AUDIO (Zvuk)  
Stiskněte opakovaně pro přepínání audio kanálů přehrávaného disku s více 
audio kanály.

Rychlé přehrávání vpřed.

Rychlé přehrávání vzad.

Přepnutí na předchozí kapitolu/stopu.

Přepnutí na následující kapitolu/stopu.

PROG PROG (Program)
Má-li disk 2 nebo více stop, kapitol nebo titulů, můžete nastavit pořadí 
přehrávání podle svého přání. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete menu pro 
přehrávání podle programu. 
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REPEAT REPEAT (Opakované přehrávání)  
Stisknutím číselného tlačítka zadejte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Je-li počet 
naprogramovaných stop vyšší než deset, pokračujte v programování stisknutím 
tlačítka [NEXT] (Další) (max. lze naprogramovat 20 položek). Pomocí tlačítek 
se šipkami nahoru/dolů/doleva/doprava přesuňte kurzor na položku START. 
Přehrávání v naprogramovaném pořadí pak spustíte stisknutím tlačítka [ENTER].

A-B A-B (Opakované přehrávání)  
Umožňuje opakovat stanovený úsek na disku. Chcete-li opakovaně přehrávat 
titul, kapitolu, stopu nebo celý disk, stiskněte tlačítko [REPEAT] (Opakované 
přehrávání).
Podržíte-li tlačítko [REPEAT] (Opakované přehrávání) stisknuté při přehrávání disku 
DVD, zobrazí se na obrazovce televizoru postupně možnosti opakování kapitoly, 
opakování titulu, opakování celého disku a zrušení opakovaného přehrávání.
Při přehrávání disku VCD nebo CD jsou k dispozici možnosti opakování stopy, 
opakování celého disku a zrušení opakovaného přehrávání.
Při přehrávání disku s obsahem ve formátu MP3 jsou k dispozici možnosti jeden 
soubor, opakování souboru, složka, opakování složky a zrušení opakovaného 
přehrávání. 
Poznámka: Označení A a B musí být ve stejném titulu/stopě.

GOTO

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

GOTO (Jdi na)  
Stisknutím tlačítka [GOTO] (Přejít na) můžete vybírat místo (určené časovým 
údajem), od kterého chcete spustit přehrávání titulu, kapitoly nebo stopy. 
K zadání časového údaje můžete použít číselná tlačítka.

ZOOM ZOOM (Přiblížení)  
Během přehrávání DVD a VCD disku stiskněte toto tlačítko pro
přiblížení/oddálení záběru. V režimu přiblížení se můžete v obrazu pohybovat
pomocí směrových šipek.

S.EFFECT S.EFFECT (Zvukové efekty)  
Stiskněte opakovaně pro přepínání zvukových efektů nebo vypnutí zvukových 
efektů.
Poznámka: Doporučujeme vypnout zvukové efekty při přehrávání Dolby 5.1
kanálových disků kvůli skutečnému 5.1 efektu.

 VOLUME+/- VOL+/- (Hlasitost +/-)  
Stiskněte [VOL +/-] pro nastavení hlasitosti.

Mute MUTE (Ztlumení zvuku)  
Stisknutím tlačítka [MUTE] (Ztlumení zvuku) vypnete zvuk. Na obrazovce 
televizoru se zobrazí symbol ztlumení zvuku.
Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazí se údaj MUTE OFF (Ztlumení zvuku 
zrušeno) a reprodukce zvuku se obnoví.

 OSD OSD (OSD menu)   
Stiskněte pro zobrazení nebo skrytí informací o přehrávaném disku.
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Ovládání FM rádia

MO/ST

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

MO/ST 
Přepnutí mezi Mono a Stereo příjmem vysílaného signálu v režimu FM.

MEMORY

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

MEMORY (Paměť)  
Po zvolení stanice a naladění nové frekvence stiskněte [MEMORY] pro uložení 
frekvence.

AUTO

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

AUTO 
Automatické vyhledávání a ukládání stanic v režimu FM.


Stisknutím tlačítka STOP, můžete zastavit automatické vyhledávání.

55 6

8 9

10+0/100/10

2 31

4

7 9

V režimu ladění lze použít číselná tlačítka pro výběr předvolené stanice.
Například, stiskněte [0] a [2] pro výběr  2. stanice; stiskněte [1] a [5] pro výběr 
15. stanice

SEARCH+

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SEARCH+ (Vyhledávání+)  
Vyhledávání od nízkých frekvencí po vysoké.

SEARCH-

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SEARCH- (Vyhledávání-)  
Vyhledávání od vysokých frekvencí po nízké.

RADIO+ RADIO+ (Kanál+) 
Přepnutí na následující stanici.

RADIO- RADIO - (Kanál-)  
Přepnutí na předchozí stanici.
Poznámka: V režimu ladění jsou k dispozici tlačítka [VOL+/-], [CH-LEVEL],
[MUTE], [TONE] a [S.EFFECT].
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PŘIPOJENÍ K VIDEO ZAŘÍZENÍ

K dispozici jsou čtyři typy video výstupů.

Kompozitní video výstup
Použijte kabel se žlutou zástrčkou AV kabelu pro připojení kompozitního video výstupu 
zařízení k video vstupu TV/monitoru.

Komponentní video výstup (YUV nebo Y, Pb, Pr)
Použijte AV kabel pro připojení komponentních výstupů zařízení k odpovídajícím vstupům 
TV/monitoru.

S-Video výstup
Použijte S-Video kabel pro připojení S-Video výstupu zařízení k S-video vstupu TV/monitoru.

SCART
Použijte kabel SCART pro připojení SCART výstupu zařízení ke SCART vstupu TV/monitoru.

Poznámka:
 Připojení zvolte v závislosti na vstupních konektorech TV/monitoru.
 Výše uvedená připojení nezapojujte všechna současně, jinak dojde k ovlivnění 
výsledného obrazu.

 Pouze v případě takového nastavení videa, které odpovídá skutečnému zapojení, 
může zařízení zobrazit normální obraz, viz. kapitola Nastavení video v Menu DVD 
nastavení.

VIDEOS-VIDEO

VIDEO

S-VIDEO

Y

Cb/Pb

Cr/Pr

Y Cb/Pb Cr/Pr

TV/Monitor video vstup  

Komponentní 
video vstup

Kompozitní video 
a S-Video vstup  

SCART vstup  

SCART výstup  
Komponentní 
video výstup

Kompozitní 
video a S-Video 

výstup  

Video výstup MIKROSYSTÉMU
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PŘIPOJENÍ K AUDIO ZAŘÍZENÍ

K dispozici jsou dva typy audio výstupních 
systémů - analogový a digitální.
Analogový výstupní systém zahrnuje 2ka-
nálový stereo výstup. Digitální audio vý-
stupní systém zahrnuje koaxiální výstup.

Stereo audio
Použijte párový audio kabel (bílý nalevo, 
červený napravo) pro připojení stereo 
audio výstupů zařízení ke stereo vstupům 
TV nebo zesilovače.

Koaxiální audio
Použijte koaxiální kabel pro připojení ko-
axiálního výstupu zařízení k zesilovači.

Výstup reproduktoru
Použijte kabel k reproduktoru pro připo-
jení výstupních konektorů reproduktoru 
k odpovídajícím reproduktorům. 

Poznámka:
Nastavení zvuku by mělo odpovídat sku-
tečnému zapojení audio systému, viz. 
kapitola Nastavení zvuku v Menu DVD 
nastavení.

RL

  L  R 
COAXIAL

COAXIAL

R

R

L

L

LINE INPUT

R L

R L

2-CH Audio Output

Audio vstup TV/Monitoru/Zesilovače  

2kanálový 
audio vstup 

Digitální 
audio vstup 

Reproduktor

Výstup 
reproduktoru

2kanálový 
audio výstup  

Digitální 
audio výstup 

Audio výstup MIKROSYSTÉMU

Audio výstup TV, HERNÍ KONZOLE

2kanálový 
audio výstup  

Audio vstup na MIKROSYSTÉMU 

2kanálový audio 
vstup  

LINE IN (Linkový vstup)
Tento přístroj je navíc vybaven další skupinou audio vstupních konektorů. Tyto umožňují 
připojit analogové stereo audio signály například z TV, HERNÍ KONZOLE apod.
Použijte audio kabel (červený napravo, bílý nalevo) pro připojení stereo audio výstupních 
konektorů TV, HERNÍ KONZOLE ke stereo vstupním konektorům (L/R LINE IN) přístroje.

Odpovídající zdroj signálu je LINE IN, který je k dispozici po stisknutí tlačítka [SOURCE SELECT] 
na dálkovém ovládání.
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PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ

CD picture

 Stisknutím [7] se na obrazovce objeví 12 náhledových fotek.
 Stisknutím [] [] [] [] vyberte požadovanou fotku a stisknutím [ENTER] začnete 
přehrávat fotky v náhodném pořadí.
 Stisknutím [ ] můžete přehrávání disku CD picture pozastavit. Opakovaným stisknutím 
[ ] se vrátíte do režimu normálního přehrávání.

MP3
 Vložte MP3 disk do přihrádky pro disk, na obrazovce se objeví menu s obsahem disku. 
Použijte směrová tlačítka [] nebo [] pro výběr složky nebo souboru, potom stiskněte 
tlačítko [ENTER]  pro vstup do zvolené složky nebo přehrávání zvoleného souboru. 

 K výběru stopy můžete používat také číselná tlačítka (například: stiskněte tlačítko [1] 
a poté stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte přehrávání první stopy. Aby bylo možno obsah 
ve formátu MP3 přehrát, je třeba zadat složku a v aktuální složce pak vybrat požadovanou 
stopu.

 U disků s obsahem ve formátu MP3 existují dva režimy přehrávání: přehrávání složek 
a přehrávání souborů. Výchozím režimem je přehrávání složek. Režim přehrávání se vybírá 
stisknutím tlačítka [PROG]. V režimu přehrávání souborů se na obrazovce objeví celkový 
počet stop a číslo právě přehrávané stopy. K výběru stopy můžete použít číselná tlačítka 
nebo směrová tlačítka, kterými přesunete kurzor na požadovanou stopu, jejíž přehrávání 
pak spustíte stisknutím tlačítka [ENTER].

USB jednotka a karty SD/MS/MMC

Přehrávání s připojeným LCD televizorem
 Připojte mikrostém k televizoru nebo jinému zobrazovači. (pokud nechcete používat při 
přehrávání televizor – viz. Postup níže)

 Vložte USB fl ash disk do USB konektru.
 Tlačítkem SOURCE SELECT zvlote režim DVD a poté stiskněte tlačítko USB.
 Na LCD se zobrazí se vám adresářová struktura, na přístroji se zobrazí STOP.
 Vyberte požadovaný adresář, vstupte a zahajte přehrávání stisknutím tlačítka PLAY.

Přehrávání bez připojeného LCD televizoru
 Doporučujeme uložit MP3 soubory volně do ROOTu (kořenového adresáře disku). 
V opačném případě je spuštění přehrávání obtížnější.

 Vložte USB fl ash disk do USB konektrou na mikrosystému.
 Tlačítkem SOURCE SELECT zvlote režim DVD a poté stiskněte tlačítko USB.
 Pokud jsou MP3 soubory uloženy volně v ROOTu (kořenovém adresáři disku), zahajte 
přehrávání stisknutím tlačítka PLAY.

 Pokud máte MP3 soubory uloženy v adresářích, stiskněte tlačítko PROG. MP3 soubory 
se seřadí, jakoby byly v ROOTu (kořenovém adresáři disku). Zahajte přehrávání sticknutím 
tlačítka PLAY.



15

CZCZ

MENU DVD NASTAVENÍ 

Ovládání menu

1. Stiskněte tlačítko [SETUP] na dálkovém ovládání pro zobrazení menu nastavení.
2. Stiskněte tlačítko [] a [] pro volbu „OBECNÉ NASTAVENÍ“, „NASTAVENÍ ZVUKU“, 

„NASTAVENÍ VIDEO“, „PŘEDVOLBY“ nebo „NASTAVENÍ HESLA“. Stisknutím tlačítka 
[ENTER] se zobrazí podmenu. 

3. Stiskněte tlačítko  [] a [] pro zvýraznění požadované položky v podmenu pro nastavení, 
potom stiskněte tlačítko [ENTER] pro potvrzení. 

4. Opětovným stisknutím tlačítka [SETUP] opustíte menu nastavení. V menu SETUP můžete 
podle potřeby vybírat kteroukoli z následujících volitelných položek.

I. OBECNÉ NASTAVENÍ

Obsahuje 6 položek v podmenu. Jsou to „TV OBRAZOVKA“, „ZNAČKA ÚHLU“, „NABÍD-
KA JAZYKA MENU“ , „SKRYTÉ TITULKY“, „SPOŘIČ OBRAZ.“ a „POSLEDNÍ PAMĚŤ“.

1. TV OBRAZOVKA
V případě připojení zařízení ke konvenčnímu televizoru lze zvolit 4:3/PANSCAN nebo 4:3/
LETTERBOX.

 4:3 PAN SCAN:     širokoúhlý obraz bude zobrazen s původním rozměrem stran 
s oříznutými částmi nalevo a napravo.

 4:3 LETTERBOX:   širokoúhlý obraz bude zobrazen s původním rozměrem stran s černými 
pruhy nahoře a dole.

V případě připojení zařízení k širokoúhlému televizoru lze zvolit 16:9.

 16: 9:   širokoúhlý obraz bude zobrazen přes celou obrazovku s původním rozměrem stran, 
zatímco obraz 4:3 bude podélně protažený přes celou obrazovku.

2. ZNAČKA ÚHLU
Nastavte položku na „ZAPNUTO“. Pokud přehráváte disk s násobným úhlem kamery, 
objeví se na obrazovce úhlová značka. Umožní vám sledovat obraz z různých úhlů kamery 
stisknutím tlačítka [ANGLE] na dálkovém ovládání. Nastavte položku na „VYPNUTO“ pro 
skrytí úhlové značky.

3. NABÍDKA JAZYKA MENU
Umožňuje nastavit jazyk OSD menu.

4. SKRYTÉ TITULKY
Některé disky mají skryté titulky. Stisknutím tlačítka [SUBTITLE] na dálkovém ovládání titulky 
zapnete.

5. SPOŘIČ OBRAZ.
Pokud je zařízení zapnuto bez přehrávání disku po několik minut, objeví se na obrazovce 
pohyblivý obrázek a po dalších 20 minutách se přístroj přepne do pohotovostního režimu. 
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Stiskněte libovolné tlačítko (kromě [STAND BY])  pro zapnutí. K přepnutí přístroje 
z pohotovostního režimu do režimu přehrávání můžete použít tlačítko [STANDBY] 
(Pohotovostní režim) na dálkovém ovládání.

6. POSLEDNÍ PAMĚŤ
Je-li tato funkce zapnuta, může přístroj ukládat do paměti čas uplynulý při posledním 
přehrávání disku. Příští přehrávání tohoto disku pak bude pokračovat od místa, které odpovídá 
času uloženému v paměti.

II. NASTAVENÍ ZVUKU

Obsahuje 5 položek v podmenu. Jsou to „NASTAVENÍ ANALOG. ZVUKU“, „NASTAVENÍ 
DIG. ZVUKU“, „NASTAV. DOLBY DIGITAL“, a „HDCD“.

1. NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU 
NASTAVENÍ REŽIMU MÍCHÁNÍ
 LR/PR:      Pokud přehráváte 5.1kanálový disk, zvuk je sloučen do levého a pravého 

kanálu.
 STEREO:   Pokud přehráváte 5.1kanálový disk, zvuk je sloučen do stereo kanálu.

2. NASTAVENÍ DIG. ZVUKU
DIGITÁL. VÝSTUP
 SPDIF/OFF: žádný výstup digitálního zvukového signálu (vypnutý koaxiální výstup)
 SPDIF/RAW: výstupní digitální zvukový signál v původním formátu.
 SPDIF/PCM výstupní digitální zvukový signál v PCM formátu.

VÝSTUP LPCM
Pokud je DIGITAL OUTPUT nastaven na SPDIF/PCM, položka je k dispozici.
Zvolte periodu vzorkování pro analogový audio výstup. Máte dvě možnosti: 48kHz nebo 96kHz.
Poznámka: Některé zesilovače nepodporují vzorkování 96kHz, které ovlivňuje koaxiální výstup.

3. NAST. DOLBY DIGITAL
DUÁLNÍ MONO
  STEREO:     výstupní signál přehrávače v levém audio kanálu a pravém audio kanálu přes 

příslušné FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor.
 Le-MONO:   výstupní signál pouze levého audio kanálu přehrávače přes oba FL (přední 

levý) a FR (přední pravý) reproduktor. 
  Pr-MONO:   výstupní signál pouze pravého audio kanálu přehrávače přes oba FL (přední 

levý) a FR (přední pravý) reproduktor.
  SMÍŠENÉ-MONO:  výstupní sloučený signál přehrávače z levého a pravého audio kanálu 

přes FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor. 
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DYNAMICKÉ
Pokud sledujete fi lmy s velkým dynamickým rozsahem při nízké hlasitosti, například v noci, 
můžete nastavit dynamickou hodnotu, a nebýt tak ochuzeni o zvukové detaily.

4. HDCD
FILTR
Umožňuje zvolit digitální fi ltr 2x, 1x nebo „VYPNUTO“.

III. NASTAVENÍ VIDEO

1. VÝSTUP VIDEO
 VYPNUTO: nastavení video výstupu na CVBS.
  YUV:  nastavení video výstupu ve formátu analogového komponentního videa 

v případě použití komponentních video výstupů.
  P_YUV:   nastavení video výstupů jako progresivní YUV signály v případě použití 

komponentních video výstupů.
  RGB:   nastavení video výstupů ve formátu Červená/Zelená/Modrá v případě 

použití SCART výstupu.

 Poznámka: Pokud se nastavení obrazu liší od skutečného zapojení, obraz se nemusí 
objevit. V takovém případě zvolte správný režim video výstupu nebo opakovaně stiskněte 
tlačítko [V-MODE] (na dálkovém ovládání pro výběr správného video výstupního režimu).

V takovém případě zvolte správný režim video výstupu nebo opakovaně stiskněte tlačítko 
[V-MODE] na dálkovém ovládání pro výběr správného video výstupního režimu.

2. NAST. BAREV
Nastavte následující položky podle vašich požadavků.

 OSTROST
 U této položky máte na výběr ze tří možností „VYSOKÁ“, „STŘEDNÍ“ a „NÍZKÁ“.

  JAS
 Směrovými tlačítky [] nebo [] zvolte požadovanou úroveň jasu.

 KONTRAST
 Směrovými tlačítky [] nebo [] zvolte požadovanou úroveň kontrastu.

  SVĚTLOST
  Umožňuje vybrat ze čtyř možností: „VYSOKÁ“, „STŘEDNÍ“, „NÍZKÁ“ a „ŽÁDNÁ“.

 ODSTÍN
 Směrovými tlačítky [] nebo [] zvolte požadovanou úroveň odstínu.

 SATURACE
  Směrovými tlačítky [] nebo [] zvolte nastavení sytosti.
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 ZPOŽDĚNÍ LUMA
 Směrovými tlačítky [] nebo [] vyberte jednu z následujících možností: 0T nebo 1T.

IV. PŘEDVOLBY

Položka je k dispozici pouze tehdy, když není vložen žádný disk nebo je přihrádka pro 
disk otevřena. Obsahuje 7 položek v podmenu. Jsou to „TV NORMA“, „PBC“, „ZVUK“, 
TITULKY“, „NABÍDKA NA DISKU“, „RODIČ. ZÁMEK“ a „VÝCHOZÍ“.

1. TV NORMA
Toto zařízení podporuje oba formáty televizního vysílání NTSC (National Television System 
Comittee) a PAL (Phase Alternating Line).
   MULTI:   pokud připojený televizor podporuje systém multi, zvolte tento režim. Výstupní 

formát video signálu disku bude zachován.
   NTSC:   pokud připojený televizor podporuje systém NTSC používaný v USA, Kanadě 

apod., zvolte tento režim. Změní výstupní video signál disků PAL na formát 
NTSC. 

   PAL:   pokud připojený televizor podporuje systém PAL používaný v Evropě apod., 
zvolte tento režim. Změní výstupní video signál disků NTSC na formát PAL.

  
Poznámka: V případě špatné volby bude výsledný obraz velmi špatné kvality. V takovém 
případě změňte nastavení položky pro opravení chyby. 

2. PBC (Kontrola přehrávání)
  ZAPNUTO:  aktivní funkce PBC. V případě přehrávání disků kódovaných pomocí funkce 

PBC, např. VCD 2.0, SVCD. 
 VYPNUTO: vypnutí funkce PBC.

3. ZVUK, TITULKY a NABÍDKA NA DISKU
Tyto položky umožňují zvolit požadovaný jazyk zvuku, titulků a diskového menu. Volbu 
jazyka zvuku lze učinit také prostřednictvím tlačítka [AUDIO] a jazyka titulků pomocí tlačítka 
[SUBTITLE] na dálkovém ovládání.
Poznámka: Pokud není zvolený jazyk k dispozici pro aktuálně přehrávaný disk, uplatnilo se 
výchozí nastavení jazyku zvuku/titulků disku. 

4. RODIČ. ZÁMEK
Umožňuje uživateli nastavit maximální úroveň fi lmů, které lze sledovat. Filmy s vyšší úrovní
než je nastavená, nelze sledovat.
Pro vynulování úrovně je nutné zadat správné heslo. Výchozí tovární heslo je 136900.
Poznámka: Funkce rodičovského zámku vyžaduje podporu přehrávaných disků.

5. VÝCHOZÍ
Obnovení výchozího továrního nastavení.
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V. NASTAVENÍ HESLA

Umožňuje zapnout/vypnout funkci zadání hesla.
Poznámka: Před změnou této položky je nutné zadat správné heslo. Výchozí tovární heslo 
je 136900.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním servisního střediska se prosím pokuste odstranit závadu podle 
následující tabulky.

Problémy Příčiny Náprava

Přístroj je bez 
napětí.

  Síťová zástrčka není zapojena 
do zásuvky nebo není zapojena 
správně.

  Prosím zkontroluje správné 
zapojení síťové zástrčky.

Není obraz nebo je 
rozmazaný.

  Videokabel není důkladně připojen.   Důkladně připojte video kabel.

  Video výstupní režim zařízení 
není správně nastaven. 

  Stiskněte opakovaně tlačítko [V-
MODE] (Režim obrazu), dokud 
se obraz neobjeví.

  Video vstupní režim připojeného 
televizoru není správně 
nastaven. 

  Nastavte odpovídající video 
vstupní režim.

Není zvuk nebo je 
zkreslený.

  Audio kabely nejsou důkladně 
připojeny.

  Důkladně připojte audio kabely.

  Hlasitost je nastavena na nejnižší 
úroveň.

 Zvyšte hlasitost.

 Zvuk je vypnutý.   Stiskněte tlačítko [MUTE] na 
dálkovém ovládání pro zapnutí 
zvuku.

   Disk je v režimu rychlé 
přehrávání vpřed/vzad.

  Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE].

Nelze přehrát disk.   Disk není správně vložen do 
diskové přihrádky.

  Ujistěte se, že disk je vložen do 
přihrádky popsanou stranou 
nahoru.

  Úroveň disku je vyšší, než 
je povolena v nastavení 
rodičovského zámku.

  Změňte nastavení rodičovského 
zámku.

  Zařízení není s diskem 
kompatibilní.

 /

 Disk je špinavý.  Očistěte disk.
Přehrávač se 
při vložení USB 
jednotky nebo 
paměťové karty 
zasekne.

  Připojená USB jednotka 
nebo paměťová karta není 
pravděpodobně originální.

  V přehrávači nelze spustit žádnou 
USB jednotku nebo paměťovou 
kartu jiné než originální verze. 
V případě zaseknutí přehrávače 
jej vypněte a odpojte napájení. 
Potom opět připojte napájení 
a znovu jej zapněte. Obnoví se 
běžné nastavení přehrávače.
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Tlačítka zařízení 
nefungují.

  Zařízení je rušeno statickou 
elektřinou apod.

  Přehrávač vypněte a odpojte 
od sítě. Potom opět připojte 
napájení a znovu jej zapněte.

Dálkové ovládání 
nefunguje.

V dálkovém ovládání nejsou 
baterie.

 Baterie jsou vybité.
  Dálkové ovládání není 
nasměrováno na senzor.
  Dálkové ovládání je mimo oblast 
senzoru.
 Zařízení je vypnuto.

  Vložte dvě baterie typu 
AAA/1.5V.
  Vyměňte staré baterie za nové.
  Ujistěte se, že dálkové ovládání 

směřuje na senzor.
  Ujistěte se, že dálkové ovládání 

je v dosahu senzoru.
  Zařízení vypněte a odpojte jej od 

síťové zásuvky. Potom jej opět 
připojte k síti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přehrává DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, DVCD,
CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, MPEG4
FM rádio – 40 předvoleb 
USB konektor – přehrává MP3 z fl ash disku 
Čtečka karet SD/MS/MMC
Dolby Digital, DTS
Progressive Scan 
CZ menu
Výkon 2 x 25 W
SCART
Komponentní video výstup (YUV) 
Kompozitní video výstup 
S-Video 
Výstup pro sluchátka
Dálkové ovládání 
Rozměry přístroje:  Š 225 X V 140 X H 253 mm
                   repro:  Š 150 X V 268 X H 240 mm

Jmenovité napětí:  230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon:  100 W
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VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU 

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plas-
tové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného 
odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do 
sběrných surovin.
V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Pomůžete tím 
chránit životní prostředí.
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MIKRO SYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČOM

XENON D 444

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte 
tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode 
obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

NÁVOD NA OBSLUHU
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú 
všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, 
že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, 
opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/
používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za 
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo 
zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by byť pri používaní 
elektrických zariadení vždy dodržiavané základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.

2.  Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia. 
Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.

3.  Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! 
Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo ožiarenia laserovým lúčom 
a úrazu elektrickým prúdom!

4.  Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, ani naň nesta-
vajte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.

5.  Nestavajte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory či kachle, ani naň nesta-
vajte zapálené sviečky.

6.  Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja, napr. novinami, obrusom ani prístroj neumiest-
ňujte do zatvorených priestorov, ako sú knižnice alebo skrine, ak nie je zaistená adekvátna 
ventilácia. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie a skrátiť životnosť prístroja. 

7. Pri búrke alebo ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel.

8.  Pred čistením prístroj odpojte od sieťovej zásuvky. Čistite iba suchou handričkou. Nepouží-
vajte vodu, tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

9. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom. 

1
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OBSAH BALENIA

Uistite sa, že ste s mikro systémom dostali nasledujúce príslušenstvo. Ak ktorýkoľvek 
doplnok chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Návod na obsluhu Diaľkový ovládač A/V kábel  

FM anténa 
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INFORMÁCIE K DISKOM

Tento multimediálny systém dokáže prehrávať nasledujúce typy diskov a formáty: 

 Označenie disku Obsah

DVD Audio+Video (pohyblivý obraz)

MP3 Audio

Video-CD
(VCD)

CO MPAC T

DIGIT AL VIDE O V ID E O C D
Audio+Video

CD-DA Audio

CD s obrázkami  Fotografi e Kodak a JPEG

MPEG -4 V I D E O Audio+Video

Tento prístroj ďalej podporuje DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, DVCD, CD, CD-R, MP3.

Starostlivosť o disky 

Disky obsahujú vysoko komprimované dáta, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie.
Držte disky končekmi prstov. Uchopte disk za vonkajšiu hranu a/alebo stredový otvor. 
Nedotýkajte sa povrchu disku.

Nikdy disky neohýbajte ani na ne netlačte. Nevystavujte disky priamemu slnečnému svetlu
alebo zdrojom tepla.

Skladujte disky vo zvislej polohe a v suchu. Zabráňte vystaveniu diskov:
• Priamemu slnečnému svetlu.
• Teplu alebo výstupu z tepelného zdroja.
• Extrémnej vlhkosti.

Povrch disku čistite mäkkou, suchou handričkou. Povrch disku utierajte jemne po kružniciach 
smerom od stredu disku k vonkajšiemu okraju. Na čistenie nepoužívajte riedidlá, alkohol, 
chemické rozpúšťadlá ani spreje. Takéto čistiace tekutiny by trvalo poškodili povrch disku.
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POPIS PRÍSTROJA

Predný panel

1 2 3 6

9

4 7

10

5 8

11

1.  Tlačidlo Standby (Pohotovostny režim)
2.  Displej
3.  Mechanika CD/DVD
4.  Tlačidlo Prehrávanie/Pozastavenie
5.  Tlačidlo Predchádzajúci
6.  Tlačidlo Následujúci
7.  Ovladanie hlasitosti
8.  Tlačidlo Otvoriť/Zatvoriť
9.  Zdierka pre slúchadlá
10. USB konektor
11. Slot pre karty SD/MS/MMC
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Zadný panel

L IN E  I N P U T

6~16 o hm

1 2 43 6 7 95 8 10

1. Konektor pre FM antenu (FM 75ohm)
2. Linkovy vstup (LINE INPUT)
3. Kompozitný video výstup
4. S-Video výstup (S-VIDEO OUTPUT)
5. Ľavy/Pravy audio výstup (L/R AUDIO OUTPUT)
6. Koaxialny digitalny výstup (COAXIAL)
7. Komponentovy video výstup (COMPONENT VIDEO OUTPUT)
8. SCART (SCART OUTPUT)
9. Svorky pre pripojenie reproduktorov (SPEAKER OUTPUT)
10. Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie (POWER ON/OFF)
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DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1.  Zatlačte na kryt priestoru 
pre batérie a vysuňte ho 
von. 

2.  Vložte do priestoru pre 
batérie v diaľkovom 
ovládaní dve batérie 
typu „AAA“ tak, aby si 
vzájomne zodpovedali 
značky + a – na batériách 
a vo vnútri priestoru pre 
batérie.

3.  Vráťte kryt priestoru pre 
batérie späť na svoje 
miesto.

Pri nesprávnom vložení batérií môže dôjsť k úniku elektrolytu, korózii alebo 
výbuchu.

Poznámky:
Nekombinujte batérie rôznych výrobcov alebo staré batérie s novými. Ak nebudete diaľkové 
ovládanie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo v prípade vytečenia 
elektrolytu ku korózii. Ak z batérie vytečie elektrolyt, odstráňte ho z priestoru pre batérie 
a potom obe batérie vymeňte.
Vždy vymieňajte obe batérie súčasne a nahraďte ich novými, plne nabitými batériami.
Životnosť batérií sa môže líšiť v závislosti od frekvencie ich používania.

Nedovoľte, aby na snímač diaľkového ovládania dopadalo svetlo z akéhokoľvek zdroja (napr.
priame slnečné svetlo alebo silné svetlo žiarivky) – inak nemusí prístroj správne fungovať.

Dosah diaľkového ovládania je 8 metrov od snímača diaľkového ovládania na prístroji 30 
stupňov doľava a doprava od tohto snímača.

Ak používate v blízkosti prístroja iné diaľkové ovládanie alebo ak používate diaľkové ovládanie 
v blízkosti zariadenia používajúceho infračervené lúče, môže dôjsť k rušeniu.

Pri položení predmetu na diaľkové ovládanie môže dôjsť k neúmyselnému stlačeniu tlačidla, 
zmene funkcie a skráteniu životnosti batérie.

Nezakrývajte prednú časť DVD prehrávača tónovaným sklom, aby nedošlo k narušeniu 
správnej funkcie diaľkového ovládania.

Zaistite, aby neboli medzi diaľkovým ovládaním a snímačom diaľkového ovládania žiadne
predmety. Mohlo by to prístroju brániť v príjme signálu.
Dajte pozor, aby sa do diaľkového ovládania nedostala voda, a neklaďte naň vlhké predmety. 
Nikdy diaľkové ovládanie nerozoberajte.
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POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1

REPEAT

AUDIO

MEMORY MO/ST

SOURCE SELECT

RADIO

STANDBY
OPEN/
CLOSE

2 3

4 5 6

7 8 9

ENTER

TITLE SUBTITLE

AUTO

MENU

VOL

0/10 10+

SEARCH

ANGLE V-MODE

PROG OSD

S.EFFECT CH-LEVEL TONE

USB STEP ZOOM

A-B

SETUP

PBC

1

2

3

4
5
6

8

1 0

1 2

1 4

7

9

1 3

1 5
1 6
1 7

11

1 8

2 7

1 9

2 6
2 5

2 4

2 2

2 0
2 1

2 3

3 3
3 2
3 1

2 9
3 0

2 8

1. STANDBY (Pohotovostný režim)
2. Číselné tlačidlá
3. GOTO (Choď na)
4. SETUP (Nastavenie)
5. PBC (Kontrola prehrávania)
6. PROG (Program)
7. ANGLE (Uhol záberu)
8.  FAST FORWARD/SEARCH+ (Rýchle 

prehrávanie/hľadanie vpred)
9.  FAST BACKWARD/SEARCH- (Rýchle 

prehrávanie/hľadanie vzad)
10. VOLUME+/- (Hlasitosť +/-)
11. TITLE (Titul)
12. Smerové tlačidlá
13. AUDIO/MEMORY (Zvuk/Pamäť)
14. S.EFFECT (Zvukové efekty)
15. USB
16. REPEAT (Opakované prehrávanie)
17. STEP (Prehrávanie po snímkach)
18. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)
19. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
20. MUTE (Stlmenie zvuku)
21. V-MODE (Režim obrazu)
22. SOURCE SELECT (Výber zdroja signálu)
23. OSD (OSD menu)
24.NEXT/RADIO+ (Ďalší/Rozhlasová stanica +)
25.  PREV/RADIO- (Predchádzajúci/Rozhlasová 

stanica -)
26.  SUBTITLE/AUTO) (Titulky/Automatické 

vyhľadávanie)
27. ENTER (Potvrdenie)
28. MENU/MO/ST (Menu/Mono/Stereo)
29. CH-LEVEL (Úroveň kanálu)
30. TONE (Nastavenie výšok a basov)
31. ZOOM (Priblíženie)
32. STOP (Zastavenie)
33. A-B (Opakované prehrávanie A-B)
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POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Poznámka:Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré funkcie sú dostupné iba pre niektoré 
typy diskov.

STANDBY

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

STANDBY (Pohotovostný režim) 
Zapnite alebo vypnite do pohotovostného režimu.
Poznámka: Počas pohotovostného režimu je spotreba elektrickej energie 
minimálna, ale je zaistené, že všetky komponenty zariadenia fungujú po 
spustení s maximálnou účinnosťou.

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SOURCE
SELECT

SOURCE SELECT (Výber zdroja signálu) 
Opakovane stlačte pre výber video/audio zdroja signálu z DVD, RADIO a LINE 
IN.

OPEN/CLOSE

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť) 
Stlačte pre otvorenie/zatvorenie priehradky pre disk.

CH-LEVEL CH-LEVEL (Úroveň kanálu) 
Stlačte pre voľbu kanálu, potom prostredníctvom [VOL+/- ] nastavte hlasitosť 
zvoleného kanálu.

TITLE TITLE (Titul)
Počas prehrávania DVD stlačte pre návrat do menu titulu.

MENU MENU
Počas prehrávania DVD stlačte tlačidlo pre návrat do hlavného menu.

PBC PBC  
Zapína alebo vypína funkciu PBC.

V-MODE V-MODE (Režim obrazu)
Stlačte opakovane pre prepnutie video výstupných režimov.

STEP STEP (Prehrávanie po snímkach)
Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla počas prehrávania disku DVD, MPEG4 
alebo VCD môžete sledovať obsah tohto disku po jednotlivých snímkach. 
Normálny režim prehrávania obnovíte stlačením tlačidla [PLAY/PAUSE] 
(Prehrávanie/Pauza).

TONE TONE (Nastavenie výšok a basov)    
Stlačte pre výber BASS alebo TREBLE, potom prostredníctvom [VOL+/-] 
nastavte hlasitosť nízkych a vysokých tónov.

SUBTITLE SUBTITLE (Titulky)  
Stlačte opakovane pre prepínanie alebo vypnutie titulkov počas prehrávania 
disku s titulkami.
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ANGLE ANGLE (Uhol záberu)   
Stlačte pre prepnutie uhla záberu počas prehrávania disku nahraného 
s viacerými uhlami záberu kamery.

55 6

8 9

10+0/100/10

2 31

4

7 9

Číselné tlačidlá je možné používať na priame zadávanie zodpovedajúcich 
číselných hodnôt.
Ak je v prístroji vložený disk VCD1.1 alebo CD, je možné tlačidlá s číslicami 
použiť na priamy výber zvukových stôp. Ak chcete vybrať stopu, ktorej číslo je 
väčšie než 10, stlačte tlačidlo [10+] a potom ďalšie tlačidlo so zodpovedajúcim 
číslom.

 STOP
Stlačte pre pozastavenie prehrávania disku, potom stlačte [PLAY/PAUSE] pre 
obnovenie prehrávania. Stlačte tlačidlo dvakrát pre zastavenie disku a disk 
bude nastavený na začiatok.

Stlačte pre dočasné pozastavenie prehrávania. Stlačte znovu pre obnovenie 
prehrávania. Alebo stlačte pre obnovenie normálneho prehrávania z rýchleho 
prehrávania vpred/vzad, prehrávania snímky po snímke, spomaleného prehrávania 
atď.

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

USB USB  
Vstúpte do režimu DVD. Opakovane stlačte tlačidlo USB pre prepnutie na 
ďalšie dostupné zdroje signálu USB alebo SD/MS/MMC karty alebo pre návrat 
do režimu DVD. Ak je súčasne vložený USB disk a pamäťová karta, stlačte 
[USB] raz pre výber USB a dvakrát pre výber pamäťovej karty.

AUDIO AUDIO (Zvuk)  
Stlačte opakovane pre prepínanie audio kanálov prehrávaného disku 
s viacerými audio kanálmi.

Rýchle prehrávanie vpred.

Rýchle prehrávanie vzad.

Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu/stopu.

Prepnutie na nasledujúcu kapitolu/stopu.

PROG PROG (Program)
Ak má disk 2 alebo viac stôp, kapitol alebo titulov, môžete nastaviť poradie 
prehrávania podľa svojho priania. Stlačením tohto tlačidla otvoríte menu pre 
prehrávanie podľa programu. 
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REPEAT REPEAT (Opakované prehrávanie)  
Stlačením číselného tlačidla zadajte číslo stopy, titulu alebo kapitoly. Ak je počet 
naprogramovaných stôp vyšší než desať, pokračujte v programovaní stlačením tlačidla 
[NEXT] (Ďalší) (max. je možné naprogramovať 20 položiek). Pomocou tlačidiel so 
šípkami hore/dole/doľava/doprava presuňte kurzor na položku START. Prehrávanie 
v naprogramovanom poradí potom spustíte stlačením tlačidla [ENTER].

A-B A-B (Opakované prehrávanie)  
Umožňuje opakovať stanovený úsek na disku. Ak chcete opakovane prehrávať 
titul, kapitolu, stopu alebo celý disk, stlačte tlačidlo [REPEAT] (Opakované 
prehrávanie).
Ak podržíte tlačidlo [REPEAT] (Opakované prehrávanie) stlačené pri prehrávaní 
disku DVD, zobrazia sa na obrazovke televízora postupne možnosti opakovania 
kapitoly, opakovania titulu, opakovania celého disku a zrušenia opakovaného 
prehrávania. Pri prehrávaní disku VCD alebo CD sú k dispozícii možnosti opakovania 
stopy, opakovania celého disku a zrušenia opakovaného prehrávania.
Pri prehrávaní disku s obsahom vo formáte MP3 sú k dispozícii možnosti 
jeden súbor, opakovanie súboru, priečinok, opakovanie priečinka a zrušenie 
opakovaného prehrávania. 
Poznámka: Označenie A a B musí byť v rovnakom titule/stope.

GOTO

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

GOTO (Choď na)  
Stlačením tlačidla [GOTO] (Prejsť na) môžete vyberať miesto (určené časovým 
údajom), od ktorého chcete spustiť prehrávanie titulu, kapitoly alebo stopy. 
Na zadanie časového údaja môžete použiť číselné tlačidlá.

ZOOM ZOOM (Priblíženie)  
Počas prehrávania DVD a VCD disku stlačte toto tlačidlo pre priblíženie/
oddialenie záberu. V režimu priblíženia sa môžete v obraze pohybovať 
pomocou smerových šípok.

S.EFFECT S.EFFECT (Zvukové efekty)  
Stlačte opakovane pre prepínanie zvukových efektov alebo vypnutie zvukových 
efektov.
Poznámka: Odporúčame vypnúť zvukové efekty pri prehrávaní Dolby 5.1
kanálových diskov kvôli skutočnému 5.1 efektu.

 VOLUME+/- VOL+/- (Hlasitosť +/-)  
Stlačte [VOL +/-] pre nastavenie hlasitosti.

Mute MUTE (Stlmenie zvuku)  
Stlačením tlačidla [MUTE] (Stlmenie zvuku) vypnete zvuk. Na obrazovke 
televízora sa zobrazí symbol stlmenia zvuku.
Ak stlačíte tlačidlo znovu, zobrazí sa údaj MUTE OFF (Stlmenie zvuku zrušené) 
a reprodukcia zvuku sa obnoví.

 OSD OSD (OSD menu)   
Stlačte pre zobrazenie alebo skrytie informácií o prehrávanom disku.
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Ovládanie FM rádia

MO/ST

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

MO/ST 
Prepnutie medzi Mono a Stereo príjmom vysielaného signálu v režime FM.

MEMORY

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

MEMORY (Pamäť)  
Po zvolení stanice a naladení novej frekvencie stlačte [MEMORY] pre uloženie 
frekvencie.

AUTO

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

AUTO 
Automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc v režime FM.



Stlačením tlačidla STOP, môžete zastaviť automatické vyhľadávanie.

55 6

8 9

10+0/100/10

2 31

4

7 9

V režimu ladenia je možné použiť číselné tlačidlá na výber predvolenej 
stanice.
Napríklad, stlačte [0] a [2] pre výber 2. stanice; stlačte [1] a [5] pre výber 15. 
stanice

SEARCH+

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SEARCH+ (Vyhľadávanie+)  
Vyhľadávanie od nízkych frekvencií po vysoké.

SEARCH-

5 6

8 9

10 +0/1 0

2 31

4

7 9

SEARCH- (Vyhľadávanie-)  
Vyhľadávanie od vysokých frekvencií po nízke.

RADIO+ RADIO + (Kanál+) 
Prepnutie na nasledujúcu stanicu.

RADIO- RADIO – (Kanál-)  
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu.
Poznámka: V režime ladenia sú k dispozícii tlačidlá [VOL+/-], [CH-LEVEL],
[MUTE], [TONE] a [S.EFFECT].
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PRIPOJENIE K VIDEO ZARIADENIU

K dispozícii sú štyri typy video výstupov.

Kompozitný video výstup
Použite kábel so žltou zástrčkou AV kábla pre pripojenie kompozitného video výstupu 
zariadenia k video vstupu TV/monitora.

Komponentový video výstup (YUV alebo Y, Pb, Pr)
Použite AV kábel na pripojenie komponentových výstupov zariadenia k zodpovedajúcim 
vstupom TV/monitora.

Výstup S-Video
Použite kábel S-Video pre pripojenie výstupu S-Video zariadenia k vstupu S-video TV/
monitora.

SCART
Použite kábel SCART na pripojenie SCART výstupu zariadenia ku SCART vstupu TV/monitora.

Poznámka:
 Pripojenie zvoľte v závislosti od vstupných konektorov TV/monitora.
 Vyššie uvedené pripojenia nezapájajte všetky súčasne, inak dôjde k ovplyvneniu výsledného 
obrazu.

 Iba v prípade takého nastavenia videa, ktoré zodpovedá skutočnému zapojeniu, môže zariade-
nie zobraziť normálny obraz, pozri kapitolu Nastavenie video v Menu DVD nastavenie.

VIDEOS-VIDEO

VIDEO

S-VIDEO

Y

Cb/Pb

Cr/Pr

Y Cb/Pb Cr/Pr

TV/Monitor video vstup  

Komponentový 
video vstup

Kompozitný video 
a S-Video vstup  

SCART vstup  

SCART výstup  
Komponentový 

video výstup
Kompozitný 

video a S-Video 
výstup  

Video výstup MIKROSYSTÉMU
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PRIPOJENIE K AUDIO ZARIADENIU

K dispozícii sú dva typy audio výstupných 
systémov – analógový a digitálny.
Analógový výstupný systém zahŕňa 
2-kanálový stereo výstup. Digitálny audio 
výstupný systém zahŕňa koaxiálny výstup.

Stereo audio
Použite párový audio kábel (biely naľavo, 
červený napravo) na pripojenie stereo 
audio výstupov zariadenia k stereo 
vstupom TV alebo zosilňovača.

Koaxiálne audio
Použite koaxiálny kábel na pripojenie 
koaxiálneho výstupu zariadenia 
k zosilňovaču.

Výstup reproduktora
Použite kábel k reproduktoru na pripojenie 
výstupných konektorov reproduktora 
k zodpovedajúcim reproduktorom. 

Poznámka:
Nastavenie zvuku by malo zodpovedať 
skutočnému zapojeniu audio systému, 
pozri kapitolu Nastavenie zvuku v Menu 
DVD nastavenia.

RL

  L  R 
COAXIAL

COAXIAL

R

R

L

L

LINE INPUT

R L

R L

2-CH Audio Output

Audio vstup TV/Monitora/Zosilňovača  

2-kanálový 
audio vstup 

Digitálny 
audio vstup 

Reproduktor

Výstup 
reproduktora

2-kanálový 
audio výstup  

Digitálny 
audio výstup 

Audio výstup MIKROSYSTÉMU

Audio výstup TV, HERNÉ KONZOLY

2-kanálový 
audio výstup  

Audio vstup na MIKROSYSTÉMU

2-kanálový audio 
vstup  

LINE IN (Linkový vstup)
Tento prístroj je navyše vybavený ďalšou skupinou audio vstupných konektorov. Tieto umožňujú 
pripojiť analógové stereo audio signály napríklad z TV, HERNÉ KONZOLY prehrávača a pod.
Použite audio kábel (červený napravo, biely naľavo) na pripojenie stereo audio výstupných 
konektorov TV, HERNÉ KONZOLY k stereo vstupným konektorom (L/R LINE IN) prístroja.

Zodpovedajúci zdroj signálu je LINE IN, ktorý je k dispozícii po stlačení tlačidla [SOURCE 
SELECT] na diaľkovom ovládaní.
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PREHRÁVANIE DISKOV

CD picture

 Stlačením [7] sa na obrazovke objaví 12 náhľadových fotiek.
 Stlačením [] [] [] [] vyberte požadovanú fotku a stlačením [ENTER] začnite 
prehrávať fotky v náhodnom poradí.
 Stlačením [ ] môžete prehrávanie disku CD picture pozastaviť. Opakovaným stlačením 
[ ] sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.

MP3
 Vložte MP3 disk do priehradky pre disk, na obrazovke sa objaví menu s obsahom disku. 
Použite smerové tlačidlá [] alebo [] na výber priečinka alebo súboru, potom stlačte 
tlačidlo [ENTER] pre vstup do zvoleného priečinka alebo prehrávanie zvoleného súboru. 

 Na výber stopy môžete používať taktiež číselné tlačidlá (napríklad: stlačte tlačidlo [1] 
a potom stlačením tlačidla [ENTER] spustíte prehrávanie prvej stopy. Aby bolo možné 
obsah vo formáte MP3 prehrať, je potrebné zadať priečinok a v aktuálnom priečinku 
potom vybrať požadovanú stopu.

 Pri diskoch s obsahom vo formáte MP3 existujú dva režimy prehrávania: prehrávanie 
priečinkov a prehrávanie súborov. Východiskovým režimom je prehrávanie priečinkov. 
Režim prehrávania sa vyberá stlačením tlačidla [PROG]. V režime prehrávania súborov sa 
na obrazovke objaví celkový počet stôp a číslo práve prehrávanej stopy. Na výber stopy 
môžete použiť číselné tlačidlá alebo smerové tlačidlá, ktorými presuniete kurzor na 
požadovanú stopu, ktorej prehrávanie potom spustíte stlačením tlačidla [ENTER].

USB jednotka a karty SD/MS/MMC

Prehrávanie s pripojeným LCD televízorom 
 Pripojte mikrostém k televízoru alebo inému zobrazovači. (ak nechcete používať pri 
prehrávaní televízor - použitě postup nižšie) 

 Vložte USB fl ash disk do USB konektoru. 
 Tlačidlom SOURCE SELECT zvlote režim DVD a potom stlačte tlačidlo USB. 
 Na LCD sa zobrazí adresářová štruktúra, na prístroji sa zobrazí STOP. 
 Vyberte požadovaný adresár, vstúpte a spustite prehrávanie stlačením tlačidla PLAY. 

Prehrávanie bez pripojeného LCD televízora
 Odporúčame uložiť MP3 súbory voľne do ROOT (koreňového adresára disku). V opačnom 
prípade je spustenie prehrávania ťažšie. 

 Vložte USB fl ash disk do USB konektrou na mikrosystémy. 
 Tlačidlom SOURCE SELECT zvlote režim DVD a potom stlačte tlačidlo USB. 
 Ak sú MP3 súbory uložené voľne v roote (koreňovom adresári disku), spustite prehrávanie 
stlačením tlačidla PLAY. 

 Ak máte MP3 súbory uložené v adresároch, stlačte tlačidlo PROG. MP3 súbory sa zoradia, 
akoby boli v Roote (koreňovom adresári disku). Zahájte prehrávanie sticknutím tlačidla 
PLAY. 
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MENU DVD NASTAVENIA 

Ovládanie menu

1.  Stlačte tlačidlo [SETUP] na diaľkovom ovládaní pre zobrazenie menu nastavenia.
2. Stlačte tlačidlo [] a [] pre voľbu „OBECNÉ NASTAVENIE“, „NASTAVENIE ZVUKU“, 

„NASTAVENIE VIDEO“, „PREDVOĽBY“ alebo „NASTAVENIE HESLA“. Stlačením tlačidla 
[ENTER] sa zobrazí podmenu. 

3. Stlačte tlačidlo  [] a [] pre zvýraznenie požadovanej položky v podmenu pre nastavenie, 
potom stlačte tlačidlo [ENTER] pre potvrdenie. 

4. Opätovným stlačením tlačidla [SETUP] opustíte menu nastavenia. V menu SETUP môžete 
podľa potreby vyberať ktorúkoľvek z nasledujúcich voliteľných položiek.

I. VŠEOBECNÉ NASTAVENIE

Obsahuje 6 položiek v podmenu. Sú to „TV OBRAZOVKA“, „ZNAČKA UHLA“, „MENU 
JAZYKA“ , „SKRYTÉ TITULKY“, „ŠETRIČ OBRAZ.“ a „POSLEDNÁ PAMÄŤ“.

1. TV OBRAZOVKA
V prípade pripojenia zariadenia ku konvenčnému televízoru je možné zvoliť 4:3/PANSCAN 
alebo 4:3/LETTERBOX.

 4:3 PAN SCAN:     širokouhlý obraz bude zobrazený s pôvodným rozmerom strán 
s orezanými časťami naľavo a napravo.

 4:3 LETTERBOX:   širokouhlý obraz bude zobrazený s pôvodným rozmerom strán 
s čiernymi pruhmi hore a dole.

V prípade pripojenia zariadenia k širokouhlému televízoru je možné zvoliť 16:9.

 16: 9:   širokouhlý obraz bude zobrazený cez celú obrazovku s pôvodným rozmerom strán, 
zatiaľ čo obraz 4:3 bude pozdĺžne pretiahnutý cez celú obrazovku.

2. ZNAČKA UHLA
Nastavte položku na „ZAPNUTÉ“. Ak prehrávate disk s násobným uhlom kamery, objaví sa 
na obrazovke značka uhla. Umožní vám sledovať obraz z rôznych uhlov kamery stlačením 
tlačidla [ANGLE] na diaľkovom ovládaní. Nastavte položku na „VYPNUTÉ“ pre skrytie 
značky uhla.

3. MENU JAZYKA
Umožňuje nastaviť jazyk OSD menu.

4. SKRYTÉ TITULKY
Niektoré disky majú skryté titulky. Stlačením tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládaní titulky 
zapnete.

5. ŠETRIČ OBRAZ.
Ak je zariadenie zapnuté bez prehrávania disku počas niekoľkých minút, objaví sa na 
obrazovke pohyblivý obrázok a po ďalších 20 minútach sa prístroj prepne do pohotovostného 
režimu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem [STAND BY]) pre zapnutie. Na prepnutie prístroja 
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z pohotovostného režimu do režimu prehrávania môžete použiť tlačidlo [STANDBY] 
(Pohotovostný režim) na diaľkovom ovládaní.

6. POSLEDNÁ PAMÄŤ
Ak je táto funkcia zapnutá, môže prístroj ukladať do pamäte čas uplynutý pri poslednom 
prehrávaní disku. Budúce prehrávanie tohto disku potom bude pokračovať od miesta, ktoré 
zodpovedá času uloženému v pamäti.

II. NASTAVENIE ZVUKU

Obsahuje 5 položiek v PODMENU. SÚ TO „NASTAVENIE ANALÓG. ZVUKU“, „NASTAVENIE 
DIG. ZVUKU“, „NASTAV. DOLBY DIGITAL“, a „HDCD“.

1. NASTAVENIE ANALÓG. ZVUKU DOWNMIX 
NASTAVENIE REŽIMU MIEŠANIA
 LR/PR:      Ak prehrávate 5.1-kanálový disk, zvuk je zlúčený do ľavého a pravého 

kanálu.
 STEREO:   Ak prehrávate 5.1-kanálový disk, zvuk je zlúčený do stereo kanálu.

2. NASTAVENIE DIG. ZVUKU
DIGITÁL. VÝSTUP
 SPDIF/OFF: žiadny výstup digitálneho zvukového signálu (vypnutý koaxiálny výstup)
 SPDIF/RAW: výstupný digitálny zvukový signál v pôvodnom formáte.
 SPDIF/PCM: výstupný digitálny zvukový signál v PCM formáte.

VÝSTUP LPCM
Ak je DIGITAL OUTPUT nastavený na SPDIF/PCM, položka je k dispozícii.
Zvoľte periódu vzorkovania pre analógový audio výstup. Máte dve možnosti: 48 kHz alebo 
96 kHz.
Poznámka: Niektoré zosilňovače nepodporujú vzorkovanie 96 kHz, ktoré ovplyvňuje 
koaxiálny výstup.

3. NASTAV. DOLBY DIGITAL
DUÁLNE MONO
  STEREO:     výstupný signál prehrávača v ľavom audio kanáli a pravom audio kanáli cez 

príslušný FL (predný ľavý) a FR (predný pravý) reproduktor.
  Le-MONO:   výstupný signál iba ľavého audio kanálu prehrávača cez oba, FL (predný ľavý) 

a FR (predný pravý) reproduktor. 
  Pr-MONO:   výstupný signál iba pravého audio kanálu prehrávača cez oba, FL (predný 

ľavý) a FR (predný pravý), reproduktor.
  ZMIEŠANÉ-MONO:  výstupný zlúčený signál prehrávača z ľavého a pravého audio kanálu 

cez FL (predný ľavý) a FR (predný pravý) reproduktor. 
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DYNAMICKÉ
Ak sledujete fi lmy s veľkým dynamickým rozsahom pri nízkej hlasitosti, napríklad v noci, 
môžete nastaviť dynamickú hodnotu, a nebyť tak ochudobnení o zvukové detaily.

4. HDCD
FILTER
Umožňuje zvoliť digitálny fi lter 2x, 1x alebo „VYPNUTÉ“.

III. NASTAVENIE VIDEO

1. VÝSTUP VIDEO
 VYPNUTÉ: nastavenie video výstupu na CVBS.
  YUV:  nastavenie video výstupu vo formáte analógového komponentového videa 

v prípade použitia komponentových video výstupov.
  P_YUV:   nastavenie video výstupov ako progresívne YUV signály v prípade použitia 

komponentových video výstupov.
  RGB:   nastavenie video výstupov vo formáte Červená/Zelená/Modrá v prípade 

použitia SCART výstupu.
 Poznámka: Ak sa nastavenie obrazu líši od skutočného zapojenia, obraz sa nemusí objaviť. 
V takom prípade zvoľte správny režim video výstupu alebo opakovane stlačte tlačidlo 
[V-MODE] (na diaľkovom ovládaní pre výber správneho video výstupného režimu).

V takom prípade zvoľte správny režim video výstupu alebo opakovane stlačte tlačidlo 
[V-MODE] na diaľkovom ovládaní pre výber správneho video výstupného režimu.

2. NASTAVENIE FARIEB
Nastavte nasledujúce položky podľa vašich požiadaviek.

 OSTROSŤ
 Pri tejto položke máte na výber z troch možností „VYSOKÁ“, „STREDNÁ“ a „NÍZKA“.

  JAS
 Smerovými tlačidlami [] alebo [] zvoľte požadovanú úroveň jasu.

 KONTRAST
 Smerovými tlačidlami [] alebo [] zvoľte požadovanú úroveň kontrastu.

  SVETLOSŤ
  Umožňuje vybrať zo štyroch možností: „VYSOKÁ“, „STREDNÁ“, „NÍZKA“ a „Žiadna“.
 
 ODTIEŇ
 Smerovými tlačidlami [] alebo [] zvoľte požadovanú úroveň odtieňa.

 SATURÁCIA
  Smerovými tlačidlami [] alebo [] zvoľte nastavenie sýtosti.
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 ONESKORENIE LUMA
 Smerovými tlačidlami [] alebo [] vyberte jednu z nasledujúcich možností: 0T alebo 1T.

IV. PREDVOĽBY

Položka je k dispozícii iba vtedy, keď nie je vložený žiadny disk alebo je priehradka pre disk 
otvorená. Obsahuje 7 položiek v podmenu. Sú to „TV NORMA“, „PBC“, „ZVUK“, TITULKY“, 
„PONUKA NA DISKU“, „RODIČ. ZÁMOK“ a „VÝCHODISKOVÉ“.

1. TV NORMA
Toto zariadenie podporuje oba formáty televízneho vysielania NTSC (National Television 
System Comittee) a PAL (Phase Alternating Line).
   MULTI:   ak pripojený televízor podporuje systém multi, zvoľte tento režim. Výstupný 

formát video signálu disku bude zachovaný.
   NTSC:   ak pripojený televízor podporuje systém NTSC používaný v USA, Kanade a pod., 

zvoľte tento režim. Zmení výstupný video signál diskov PAL na formát NTSC. 
   PAL:   ak pripojený televízor podporuje systém PAL používaný v Európe a pod., zvoľte 

tento režim. Zmení výstupný video signál diskov NTSC na formát PAL.
  
Poznámka: V prípade zlej voľby bude výsledný obraz veľmi zlej kvality. V takom prípade 
zmeňte nastavenie položky pre opravenie chyby. 

2. PBC (Kontrola prehrávania)
  Zapnuté:  aktívna funkcia PBC. V prípade prehrávania diskov kódovaných pomocou 

funkcie PBC, napr. VCD 2.0, SVCD. 
 Vypnuté: vypnutie funkcie PBC.

3. ZVUK, TITULKY a PONUKA NA DISKU
Tieto položky umožňujú zvoliť požadovaný jazyk zvuku, titulkov a diskového menu. Voľbu 
jazyka zvuku je možné urobiť taktiež prostredníctvom tlačidla [AUDIO] a jazyka titulkov 
pomocou tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládaní.
Poznámka: Ak nie je zvolený jazyk k dispozícii pre aktuálne prehrávaný disk, uplatní sa 
východiskové nastavenie jazyka zvuku/titulkov disku. 

4. RODIČ. ZÁMOK
Umožňuje používateľovi nastaviť maximálnu úroveň fi lmov, ktoré je možné sledovať. Filmy 
s vyššou úrovňou než je nastavená, nie je možné sledovať.
Pre vynulovanie úrovne je nutné zadať správne heslo. Východiskové továrenské heslo je 
136900.
Poznámka: Funkcia rodičovského zámku vyžaduje podporu prehrávaných diskov.

5. VÝCHODISKOVÉ
Obnovenie východiskového továrenského nastavenia.
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V. NASTAVENIE HESLA

Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu zadania hesla.
Poznámka: Pred zmenou tejto položky je nutné zadať správne heslo. Východiskové 
továrenské heslo je 136900.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Pred kontaktovaním servisného strediska sa, prosím, pokúste odstrániť poruchu podľa 
nasledujúcej tabuľky.

Problémy Príčiny Náprava

Prístroj je bez 
napätia.

  Sieťová zástrčka nie je zapojená 
do zásuvky alebo nie je zapojená 
správne.

  Prosím, skontroluje správne 
zapojenie sieťovej zástrčky.

Nie je obraz alebo 
je rozmazaný.

  Video kábel nie je dôkladne 
pripojený.

  Dôkladne pripojte video kábel.

  Video výstupný režim zariadenia 
nie je správne nastavený. 

  Stlačte opakovane tlačidlo [V-
MODE] (Režim obrazu), pokým 
sa obraz neobjaví.

  Video vstupný režim pripojeného 
televízora nie je správne 
nastavený. 

  Nastavte zodpovedajúci video 
vstupný režim.

Nie je zvuk alebo je 
skreslený.

  Audio káble nie sú dôkladne 
pripojené.

  Dôkladne pripojte audio káble.

  Hlasitosť je nastavená na 
najnižšiu úroveň.

 Zvýšte hlasitosť.

 Zvuk je vypnutý.   Stlačte tlačidlo [MUTE] na 
diaľkovom ovládaní pre zapnutie 
zvuku.

   Disk je v režime rýchleho 
prehrávania vpred/vzad.

  Stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE].

Nie je možné 
prehrať disk.

  Disk nie je správne vložený do 
diskovej priehradky.

  Uistite sa, že je disk vložený do 
priehradky popísanou stranou 
hore.

  Úroveň disku je vyššia, než 
je povolená v nastavení 
rodičovského zámku.

  Zmeňte nastavenie rodičovského 
zámku.

  Zariadenie nie je s diskom 
kompatibilné.

 /

 Disk je špinavý.  Očistite disk.
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Prehrávač sa 
pri vložení USB 
jednotky alebo 
pamäťovej karty 
zasekne.

  Pripojená USB jednotka 
alebo pamäťová karta nie je 
pravdepodobne originálna.

  V prehrávači nie je možné 
spustiť žiadnu USB jednotku 
alebo pamäťovú kartu inej než 
originálnej verzie. V prípade 
zaseknutia prehrávača ho vypnite 
a odpojte napájanie. Potom 
opäť pripojte napájanie a znovu 
ho zapnite. Obnoví sa bežné 
nastavenie prehrávača.

Tlačidlá zariadenia 
nefungujú.

  Zariadenie je rušené statickou 
elektrinou a pod.

  Prehrávač vypnite a odpojte 
od siete. Potom opäť pripojte 
napájanie a znovu ho zapnite.

Diaľkové ovládanie 
nefunguje.

V diaľkovom ovládaní nie sú 
batérie.

 Batérie sú vybité.
  Diaľkové ovládanie nie je 
nasmerované na snímač.
  Diaľkové ovládanie je mimo 
oblasti snímača.
 Zariadenie je vypnuté.

  Vložte dve batérie typu 
AAA/1.5V.
  Vymeňte staré diaľkovébatérie 

za nové.
  Uistite sa, že  ovládanie smeruje 

na snímač.
  Uistite sa, že diaľkové ovládanie 

je v dosahu snímača.
  Zariadenie vypnite a odpojte ho 

od sieťovej zásuvky. Potom ho 
opäť pripojte k sieti.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Prehráva DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, DVCD,
CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, MPEG4
FM rádio – 40 predvolieb 
USB konektor – prehráva MP3 z fl ash disku 
Čítačka kariet SD/MS/MMC
Dolby Digital, DTS
Progressive Scan 
SK menu
Výkon 2 × 25 W
SCART
Komponentový video výstup (YUV) 
Kompozitný video výstup 
S-VIDEO 
Výstup pre slúchadlá
Diaľkové ovládanie 
Rozmery prístroja:  Š 225 X V 140 X H 253 mm
                   repro:  Š 150 X V 268 X H 240 mm

Menovité napätie:  230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon:  100 W

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, 
plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
Použité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto určené obcou na ukladanie nebezpeč-
ného odpadu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Výrobok odovzdajte na miesto určené obcou na ukladanie elektrošrotu alebo do zberných 
surovín. Nefunkčný výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu. 
Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
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CZCZ

Výhradní zastoupení ECG pro ČR: Distribútor pre SR: 
K+B Progres, a.s.  K+B Elektro – Media, s.r.o.  
U Expertu 91 Galvaniho 7/D
250 69 Klíčany  821 04 Bratislava

tel.: +420 272 122 111 tel.: +420 272 122 111   
www.ecg.cz www.ecg.cz 
e-mail: ECG@kbexpert.cz  e-mail: ECG@kbexpert.cz 
zelená linka: 800 121 120 zelená linka: 800 121 120  
          © ZStudio 2009

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.




