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1. Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. 
Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto 
návodu. 

Symbol upozorňuje, že vo vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.

Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

POZOR – HORÚCI POVRCH

Všeobecné bezpečnostné pokyny
•   Prečítajte si tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými. 
•  Dbajte na všetky varovania.
•  Dodržujte všetky pokyny.
•  Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
•  Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
•  Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
•   Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody, zapríčinené 

nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
•  Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
•   Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené 

o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

Inštalácia, ovládanie
•  Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode. 
•  Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak 

teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. 
Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. 
Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.

•  Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo 
iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických 
dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. 

•  Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú naň byť kladené predmety naplnené tekutinou, 
napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte 
a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu 
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

•  Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
•  Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte 

sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
•  Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu 

na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. 
•  Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, 

zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie 
a musí byť ľahko dostupná.

•  Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo 
sieťovej zásuvky.

•  Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo pokiaľ ho dlhší čas nepoužívate.
•  Vyvarujte sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používaniu prístroja vo veľmi 

vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa 
tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste 
a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití 
prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.

•  Pre nabitie akumulátorového bloku integrovaného do prístroja umiestnite prístroj na dobre vetrané miesto, v dostatočnej 
vzdialenosti od vznetlivých materiálov. 

•  Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené 
nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode. 

•  Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. 
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Servis a údržba
•  Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie 

sú dielce, ktoré by mohol jeho používateľ opraviť alebo nastaviť bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifi kácie. Ak bude 
prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.

•  V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického 
zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho 
napájania a s ďalším používaním prístroja počkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.

•  Všetok servis prenechajte kvalifi kovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, 
napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra 
prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.

•  Pred čistením, prenesením, vybratím disku z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky. 
•  Prístroj čistite iba suchou tkaninou. 
•  Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky 

alebo hubky s drôtenkami.  

Diaľkový ovládač a batéria
•   Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle 

alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. 
•   Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety 

naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. 
Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.

•  Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
•  Treba venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
•   Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte 

podľa nižšie uvedených pokynov:
 ‒ Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 ‒ Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 ‒ Nevhadzujte batérie do ohňa.
 ‒ Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
 ‒ Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
 ‒  Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom 

vytečenia batérií.
 ‒ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
 ‒ Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, dajte ovládač vyčistiť do autorizovaného servisu.

Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Dodatok k návodu na obsluhu LCD TV
Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke
Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

 • Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac 
ako 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu 
panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie 
obrazovky“.

 • Podobné poškodenie LCD panela môže byť 
spôsobené statickým umiestnením loga televíznej 
stanice.

 • Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý 
čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu, spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní 
svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier. 

 • Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz“. 
Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu. 

 •  Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body
 • Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nenaznačuje to žiadny problém. LCD zobrazovače 

sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na 
obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 
0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

Poznámky k USB konektoru:
Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo 
k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí 
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užívateľ prístroj reštartovať. 
Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát. 
Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový 
systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať 
k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade 
až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných 
škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). 
Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť 
zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové 
zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so 
všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadení.

Tento výrobok je vybavený technológiou na ochranu proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a ďalšími 
právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti ROVI. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Poznámky k diskom

Zaobchádzanie s diskami
•  Nedotýkajte sa plochy disku bez potlače, ktorá je nosičom záznamu. Pri prenášaní disku držte disk za jeho hrany, 

príp. za hrany a stredový otvor disku. Na disky nenalepujte štítky – na označenie disku použite špeciálnu na tento účel 
vyrábanú fi xku s mäkkým plsteným hrotom, ktorou označte stranu disku s etiketou.

•  Po prehraní vráťte disk do jeho obalu, kde je chránený pred poškriabaním. Neukladajte disky na priamom slnku alebo 
v blízkosti zdrojov tepla, neponechávajte disky v uzatvorených motorových vozidlách zaparkovaných na priamom slnku. 
Riziko deformácie diskov.

Čistenie diskov
•  Odtlačky prstov a prach ovplyvňujú kvalitu obrazu pri prehrávaní záznamu z disku. Pre ich odstránenie disk pred 

prehraním vyčistite pretrením mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. Pri čistení disku postupujte od stredu 
disku priamo k jeho okraju (nie kruhovými pohybmi).

•  Na čistenie diskov nepoužívajte antistatické spreje na vinylové gramofónové dosky, benzín, lieh alebo iné riedidlá, príp. rozpúšťadlá.

  Tento údaj informuje užívateľa o tom, že prehrávač umožňuje prehranie DVD-RW so záznamami vo 
formáte VR (Video Recording).

Poznámky:
1  V závislosti od použitého záznamového média, metódy záznamu (PC programu použitého na vytvorenie disku) a jeho 

fi nalizácie je možné, že niektoré CD-R, príp. DVD+/-RW/R nebude týmto prehrávačom možné prehrať.
2.  Na žiadnu stranu disku (strana s potlačou alebo strana so záznamom) nelepte akékoľvek nálepky či štítky.
3.  Nepoužívajte prehrávač na prehranie iných než okrúhlych diskov – pri prehrávaní diskov nepravidelných tvarov hrozí 

riziko poškodenia disku alebo prehrávača.
4.  Niektoré operácie prehrávania diskov DVD a Video CD môžu byť zámerne naprogramované výrobcami softvéru. Tento 

prístroj prehráva disky DVD a Video CD podľa obsahu disku vytvoreného výrobcom softvéru, a preto niektoré funkcie pre 
prehrávanie nemusia byť k dispozícii, alebo naopak môžu byť niektoré funkcie navyše.
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Podporované disky

Typ disku Označenie Obsah Veľkosť Dĺžka prehrávania

DVD DVD Audio + video 
(pohyblivé obrázky)

12 cm

Asi 2 hodiny 
(SS-SL: disky jednostranné alebo jednovrstvové)

Asi 4 hodiny 
(DS-SL: disky dvojstranné alebo dvojvrstvové)

8 cm

Asi 80 minút 
(SS-SL: disky dvojstranné alebo dvojvrstvové)

Asi 160 minút 
(DS-SL: disky dvojstranné alebo dvojvrstvové)

SuperVCD SuperVCD Audio + video 
(pohyblivé obrázky) 12 cm Asi 74 minút

VCD VCD 1.0/2.0 Audio + video 
(pohyblivé obrázky) 8 cm Asi 20 minút

CD CD Audio 12 cm
8 cm

Asi 74 minút
Asi 20 minút

MP3 MP3 Audio 12 cm Asi 74 minút

Poznámka:
Z dôvodu širokej ponuky diskov DVD, VCD, Super VCD môžu byť dĺžky prehrávania tu uvedené rozdielne od skutočných 
dĺžok prehrávania.
Vyrobené podľa licencie Dolby Laboratories, Inc. „Dolby“, „Pro Logic“ a ikona dvojitého D sú zapísanými obchodnými 
známkami fi rmy Dolby Laboratories, Inc.

Kód regiónu
  Tento prehrávač je určený na prehrávanie DVD video označených kódom regiónu 2 alebo ALL (takto označené 

disky je možné prehrávať všetkými prehrávačmi DVD). Kód regiónu disku nájdete na jeho etikete alebo obale, 
kód regiónu prehrávača je uvedený na jeho zadnej, resp. spodnej strane. Po vložení DVD s iným než vyššie 
uvedeným kódom regiónu do prehrávača bude na obrazovke zobrazené hlásenie Check region Code a prehranie 
DVD bude prehrávačom odmietnuté.

Výrobné číslo prístroja
Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifi kujúcim váš prístroj. 
Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifi káciu 
vášho prístroja.

Výrobné číslo: ________________________________________________________________________________________

Dátum kúpy: _________________________________________________________________________________________
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2. Popis prístroja

Model SPV 8012M4

1. LCD displej
2. Priestor pre disk
3.  Tlačidlo OPEN pre otvorenie priestoru pre vloženie 

disku
4. Tlačidlo SOURCE
5. Tlačidlo STOP
6. Tlačidlo prehrávanie / pauza
7. Tlačidlo predchádzajúca/hore/CH+
8. Tlačidlo nastavenie SETUP
9. Tlačidlo doľava/ rýchly posun vzad
10. Tlačidlo doprava/rýchly posun vpred
11. Tlačidlo OK
12. Tlačidlo MENU
13. Tlačidlo nasledujúca/dole/CH-

14. Tlačidlo zosilnenie VOL+
15. Tlačidlo stíšenie MUTE
16. Tlačidlo zoslabenie VOL-
17. Zdierka USB
18. Slot pre kartu SD/MMC
19. Zdierka PHONE pre pripojenie slúchadiel
20. Zdierka AV OUT výstup
21. Zdierka AV IN vstup
22. Hlavný vypínač 
23. Zdierka napájania DC IN
24. Zdierka ANT pre pripojenie antény
25.  Zdierka GAME1, GAME2 pre pripojenie herného 

ovládača

Poznámka:
Ak indikátor napájania svieti zeleno, je prístroj v prevádzke. Ak svieti červeno, je prístroj v pohotovostnom režime.
Ak indikátor dobíjania bliká červeno, je batérie dobíjaná. Ak sa rozsvieti červeno, je batérie dobitá. 
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Model SPV 8013M4

1. LCD displej
2. Priestor pre disk
3.  Posuvné tlačidlo OPEN pre otvorenie priestoru pre 

vloženie disku
4. Tlačidlo MENU
5. Tlačidlo SETUP
6. Tlačidlo MUTE
7. Tlačidlo OK
8. Tlačidlo predchádzajúca /hore/CH+
9. Tlačidlo rýchly posun vzad
10. Tlačidlo rýchly posun vpred
11. Tlačidlo nasledujúca/dole/CH-
12. Tlačidlo prehrávanie / pauza
13. Tlačidlo STOP

14. Tlačidlo stlmenie VOL-
15. Tlačidlo zdrojov SOURCE
16. Tlačidlo zosilnenie VOL+
17. Zdierka USB
18. Slot pre kartu SD/MMC
19. Zdierka PHONE pre pripojenie slúchadiel
20. Zdierka AV OUT výstup
21. Zdierka AV IN vstup
22. Hlavný vypínač 
23. Zdierka napájania DC IN
24. Zdierka ANT pre pripojenie antény
25.  Zdierka GAME1, GAME2 pre pripojenie herného 

ovládača

Poznámka:
Ak indikátor napájania svieti zeleno, je prístroj v prevádzke. Ak svieti červeno, je prístroj v pohotovostnom režime.
Ak indikátor dobíjania bliká červeno, je batérie dobíjaná. Ak sa rozsvieti červeno, je batérie dobitá.
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3. Diaľkový ovládač

 

1. Tlačidlo TV/Radio / Menu/PBC
2. Tlačidlo PVR List
3. Tlačidlo Source (Zdroj)
4. Tlačidlo doľava, doprava, hore/CH+, dole/CH-
5. Tlačidlo Enter/OK (Potvrdenie)
6. Tlačidlo Mute (Stíšenie zvuku)
7. Číslicové tlačidlá
8. Tlačidlo Title/TTX (Titul/teletext)
9. Tlačidlo Return (Návrat)
10. Tlačidlo Sub-Title (Titulky)
11. Tlačidlo Audio (Zvuk)
12. Tlačidlo STEP (Krokovanie)
13. Tlačidlo Slow (Pomalé prehrávanie)
14. Tlačidlo EPG / Program
15. Tlačidlo OSD / Info
16. Tlačidlo prehrávanie/pauza, TMS

17. Tlačidlo Setup (Nastavenie)
18. Tlačidlo zastavenie / Exit (Výstup)
19. Tlačidlo nasledujúca
20. Tlačidlo Zoom (Priblíženie)
21. Tlačidlo predchádzajúca
22. Tlačidlo rýchly posun vpred
23. Tlačidlo rýchly posun vzad
24. Tlačidlo Angle / PVR (Uhol / PVR)
25. Tlačidlo Go To (Preskok na)
26. Tlačidlo Clear / Recall (Výmaz/Obnova)
27. Tlačidlo FAV (Obľúbené)
28. Tlačidlo VOL+
29. Tlačidlo VOL-
30. Tlačidlo A-B
31. Tlačidlo Repeat (Opakované prehrávanie)
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Použitie diaľkového ovládača
Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo pre jeho požadovanú funkciu. Účinný 
dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na 
prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skracuje.
• V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.
•  Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu 

ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie.
•  Ak nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho obidve batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača 

ich prípadným vytečením.

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa 
nižšie uvedených pokynov:
- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
-  Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia 

batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, dajte ovládač vyčistiť do autorizovaného servisu. 

Poznámka:
Vyberte batérie, keď budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.
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4. Základné ovládanie

4.1. Zapnutie a vypnutie prístroja

4.1.1. Zapnutie prístroja
Vidlicu sieťového adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky, konektor zapojte do zdierky napájania prístroja a hlavný vypínač 
posuňte do pozície ON. Prístroj sa zapne a zobrazí sa logo DVD. 

4.1.2. Vypnutie prístroja
Posuňte hlavný vypínač do pozície OFF a prístroj sa vypne. 

4.1.3. Dobíjanie batérie
Vidlicu sieťového adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky, konektor zapojte do zdierky napájania prístroja a zabudovaná batéria 
sa bude dobíjať. Počas dobíjania bude svetelná kontrolka dobíjania svietiť červeno. Na displeji sa v pravom dolnom rohu 
zobrazí a bliká symbol dobitia akumulátorového bloku. Hneď ako je batéria dobitá, svetelná kontrolka zhasne. 

Poznámka:
Prístroj je možné dobíjať dvoma spôsobmi:
 1. Dobíjanie vo vypnutom stave. Ak je prístroj vypnutý, je dobíjanie rýchlejšie (asi 2 – 3 hodiny).
 2. Dobíjanie v zapnutom stave. Ak je prístroj zapnutý, je dobíjanie pomalšie (asi 6 – 8 hodín). 

Poznámka:
Prístroj môžete použiť aj bez sieťového adaptéra. V takom prípade svetelná kontrolka nabíjania nesvieti. 
Je však potrebné pravidelne kontrolovať stav dobitia batérie. Ak bude takmer vybitá, prístroj sa automaticky vypne a nebudete 
ho môcť znovu zapnúť. V takom prípade zapojte vidlicu sieťového kábla do sieťovej zásuvky, konektor zapojte do zdierky 
napájania prístroja a budete môcť prístroj znovu zapnúť a používať. 

4.2. Prehrávanie DVD diskov
 1.  Zapnite prístroj, ako je uvedené vyššie. V závislosti od modelu buď stlačte tlačidlo OPEN, alebo posuňte tlačidlo 

OPEN v smere šípky. Do priestoru pre disky vložte príslušný disk. Ak je v prehrávači už iný disk vložený, vyberte ho 
a až potom vložte príslušný disk. 

 2.  Uistite sa, že je disk riadne zaistený. Zatvorte kryt. 

Poznámka:
Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu a transportné zabezpečenie mechanizmu DVD. 
Uistite sa, že ste zvolili režim prehrávania diskov DVD. 

4.3. Prehrávanie z USB zariadenia
 1.  V režime DVD pripojte USB disk do zdierky USB na strane prístroja. 
 2.  Ak nie je vložený žiadny disk, systém automaticky načíta USB zariadenie a spustí sa prehrávanie od prvého súboru 

(spravidla MP3). Pre výber typu súborov stlačte TITLE a potom vyberte vľavo/vpravo typ. 
 3.  Ak je vnútri prístroja vložený disk, systém automaticky spustí prehrávanie disku. Stlačte teda tlačidlo USB/CARD/

DISC a vyberte funkciu USB a potvrďte. Prístroj sa prepne do režimu USB a spustí sa prehrávanie od prvého 
súboru (spravidla MP3). 

 4.  Stlačte tlačidlo RETURN pre návrat na súbor v adresári. Smerovými tlačidlami vyberte súbor, ktorý chcete prehrať. 

Poznámka: 
Uistite sa, že je priestor pre disk zavretý. 
USB zariadenie vkladajte v správnom smere. Nepoužívajte hrubú silu, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu USB 
aj prístroja. 
Prostredníctvom USB budete môcť prehrávať súbory: MP4, MP3, JPG alebo VCD.
Prístroj podporuje 4 vybrané formáty súborov, ako sú hudba, video (AVI, DivX, XviD), hry a snímky.
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4.4. Prehrávanie z čítačky kariet
 1.  V režime DVD vložte do slotu pre karty SD/MMC príslušnú kartu SD/MMC. 
 2.  Ak nie je vložený žiadny disk, systém automaticky načíta vloženú kartu a spustí sa prehrávanie od prvého súboru 

(spravidla MP3). Pre výber typu súborov stlačte TITLE a potom vyberte vľavo/vpravo typ.
 3.  Ak je vnútri prístroja vložený disk, systém automaticky spustí prehrávanie disku. Stlačte teda tlačidlo USB / CARD 

/ DISC a vyberte funkciu CARD a potvrďte. Prístroj sa prepne do režimu čítačky kariet a spustí sa prehrávanie od 
prvého súboru (spravidla MP3).

 4.  Stlačte tlačidlo RETURN pre návrat na súbor v adresári. Smerovými tlačidlami vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Poznámka: 
Uistite sa, že je priestor pre disk zavretý. 
Vkladajte kartu správnym smerom. Nikdy nie opačne. Nepoužívajte hrubú silu, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu 
karty SD/MMC aj prístroja. 
Prostredníctvom CARD budete môcť prehrávať súbory: MP4, MP3, JPG alebo VCD.
Prístroj podporuje 4 vybrané formáty súborov, ako sú hudba, video (AVI, DivX, XviD), hry a snímky.

4.5. Audio-/Videovýstup
Prístroj môžete pripojiť k TV prostredníctvom AV kábla. 
Zapojenie: 
Biely = Ľavé audio 
Červený = Pravé audio 
Žltý = Video

 AV výstup A/V zariadenie

4.6. Ovládanie funkcie multimédiá

4.6.1. Výber kanálu
V prípade viackanálových diskov CD alebo VCD stlačte tlačidlo AUDIO a vyberte ľavý kanál, pravý kanál alebo stereo. 

4.6.2. Rýchle prehrávanie
Tlačidlami rýchleho posuvu vpred/vzad budete môcť vyhľadať požadovaný obsah disku. 
Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť zmení nasledovne:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť zmení nasledovne:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
Stlačte tlačidlo prehrávanie / pauza pre obnovu normálneho prehrávania. 

4.6.3. Opakované prehrávanie
Vybraný A/V súbor, skladbu alebo celý obsah budete môcť opakovane prehrávať. Vyberte jeden z nasledujúcich režimov 
opakovaného prehrávania:
Prehrávanie jednej stopy: stlačte tlačidlo REPEAT opakovane, pokým sa na displeji nezobrazí „single repeat“. Príslušný stopa 
bude opakovane prehrávaná. 
Opakovanie jedného celku: stlačte tlačidlo REPEAT opakovane, pokým sa na displeji nezobrazí „repeat disc“. Celý celok (disk 
alebo adresár) budú prehrávané. 
Zrušenie opakovaného prehrávania: stlačte tlačidlo REPEAT opakovane, pokým nebude displej prázdny.
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4.6.4. Zavretie MENU
Stlačte tlačidlo MENU pre zavretie menu. Opätovným stlačením sa opäť zobrazí. 

4.6.5. Pomalé prehrávanie
Počas normálneho prehrávania stlačte tlačidlo SLOW na diaľkovom ovládači pre vstup do režimu pomalého prehrávania. 
Každým stlačením tlačidla sa režim zmení nasledovne:
1/2 → 1/3 → 1/4 → 1/5 → 1/6 → 1/7 → normálne prehrávanie

4.6.6. Vyhľadávanie hudby/času
Pri vloženom disku stlačte tlačidlo GOTO a smerovými tlačidlami vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 1. Titul: zobrazenie aktuálneho titulu, prehrávanie vybraného čísla titulu
 2. Sekcia: zobrazenie medzi sekcie; prehrávanie vybraného čísla kapitoly
 3. Čas: zobrazenie aktuálneho prehrávacieho času; vstup na zvolený čas
Po výbere možnosti stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie a výstup z menu.

4.6.7. Funkcia ZOOM
Budete môcť zväčšiť alebo zmenšiť snímku na obrazovke. 
Počas prehrávania stlačte tlačidlo b a vyberte opakovaným stlačením tlačidla ZOOM príslušný režim. 
Zoom 2 → Zoom 3 → Zoom 4 → Zoom 1/2 → Zoom 1/3 → Zoom 1/4 → normálne zobrazenie

4.6.8. Displej
Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie informácií o prehrávanom disku, ako sú téma alebo čas kapitol. Zobrazené informácie 
závisia od dát uložených na vloženom disku. 

4.6.9. Programové prehrávanie
Stlačte tlačidlo PROGRAM pre vstup do menu programového prehrávania. Tu budete môcť navoliť vlastné poradie pre 
prehrávanie disku. 
Po dokončení stlačte tlačidlo prehrávania/pauzy alebo ENTER a prístroj spustí prehrávanie podľa nastaveného poradia. 
Ak chcete programové prehrávanie zrušiť, vstúpte do menu programového prehrávania a vyberte Cancel (Zrušiť). Stlačte 
tlačidlo pre potvrdenie alebo dvakrát stlačte tlačidlo STOP. 
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5. Nastavenie systému

Stlačte tlačidlo SETUP pre vstup do menu nastavenia. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo SETUP pre návrat na 
predchádzajúce menu.

Tlačidlami doľava/doprava sa budete pohybovať / vyberať v menu.
Tlačidlá hore/dole slúžia na pohyb hore/dole a na vstup do vybranej položky. 
Stlačte tlačidlo ENTER/OK pre potvrdenie.

5.1. Nastavenie systému
Nastavenie jazyka (Language)
Vyberte jazyk OSD z: angličtina, čeština, slovenčina a ďalšie.

Trvanie zobrazenia OSD (OSD duration)

5.1.1. Pomer strán
Vyberte príslušný pomer strán pre prehrávaný obsah.
4:3 panorama – širokouhlý obraz bude zobrazený na celej obrazovke, ale niektoré časti môžu byť automaticky vybraté.
4:3 mail – širokouhlý obraz bude zobrazený na celej obrazovke, ale v hornej a dolnej časti obrazovky budú čierne pruhy. 
16:9 širokouhlý – širokouhlý obraz bude zobrazený na celej obrazovke bez obmedzenia.

Reset: obnova nastavení z továrne.

5.1.2. Obraz
Režim obrazu: Štandardný (Standard), Živý (Vivid), Používateľský (User).
Jas
Kontrast
Sýtosť
Ostrosť
Odtieň

5.1.3. Nastavenie prehrávača
TV systém: NTSC, PAL a AUTO (automatický).
Obnova
Šetrič obrazovky
Heslo
Ohodnotenie
1. KID SAFE 
2. G
3. PG
4. PG13
5. PG-R
6. R
7. NC-17
8. ADULT (dospelý, bez obmedzenia)

Zmiešanie ( AUDIO výstup): vyberte medzi: LT/RT, STEREO, VSS.
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5.2. Základné funkcie

Uistite sa, že sú anténa a zdroj napájania správne pripojené. 

5.2.1. Výber zdroja
Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači. Tlačidlami hore/dole vyberte vstupný zdroj a stlačte tlačidlo 
ENTER alebo OK pre potvrdenie. 

5.2.2. Displej
Stlačte tlačidlo DISPLAY pre zobrazenie informácií a aktuálnom zdroji signálu.

5.2.3. Tlačidlo MUTE
V ľubovoľnom režime stlačte tlačidlo MUTE a systém bude okamžite stlmený. Opätovným stlačením obnovíte pôvodnú 
hlasitosť.

5.2.4. Číslicové tlačidlá
Vyberte TV kanál alebo hudobný súbor. 

5.2.5. Nastavenie hlasitosti
Tlačidlami VOL+/- nastavte hlasitosť.

5.2.6. Prepínanie kanálov
V režime príjmu TV tlačidlami CH+/- budete prepínať medzi kanálmi. 

5.2.7. Funkcia hier
Vložte disk s hrami a pripojte joystick. Vyberte príslušnú hru. 
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6. Príjem DVB-T

6.1. Nastavenie hľadania DTV kanálov
Pred hľadaním kanálov nastavte krajinu inštalácie. 
Stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte režim DTV.
 1. Stlačte tlačidlo SETUP pre výber z nasledujúceho menu:

 2.  Tlačidlami hore/dole vyberte automatické hľadanie alebo manuálne hľadanie.

Poznámka:
V režime automatického hľadania stlačte tlačidlo MENU pre preskok na ďalšiu frekvenciu. Stlačte tlačidlo EXIT pre výstup 
z menu hľadania. 

6.2. Menu Program
 1.  Stlačte tlačidlo SETUP pre zobrazenie nasledujúceho menu:
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 2.  Vyberte EPG, popr. stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom ovládači pre priamy vstup do menu EPG. 

Poznámka:
Menu EPG zobrazuje 7-dňový televízny program. Za informácie poskytované v EPG ručí prevádzkovateľ daného kanálu. 

 3.  V menu EPG stlačte tlačidlo OK a vyberte „zobrazenie a záznam“ (pozri obrázok nižšie).

 4.  Pre prehrávanie vytvoreného záznamu funkciou PVR stlačte tlačidlo SETUP a vyberte USB menu. Vstúpite do 
položky Multimédií a potom vyberte PVR.

6.3. Úprava programov 
 1.  Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte menu OSD:
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 2.  Vyberte voľbu úpravy programu a vstúpte do menu. Tlačidlami doľava/doprava budete môcť prepnúť medzi 
režimom TV a rádio. Podľa zobrazených symbolov nastavte funkcie fi lm / preskok / zámok / vymazať / obľúbené / 
premenovať. 

 3.  Vstúpte do menu úpravy programu a stlačte tlačidlo RECALL pre premenovanie názvu. Stlačte tlačidlo ENTER/OK 
pre potvrdenie a návrat. 

 4.  Vstúpte do menu úpravy programu a nastavte zámok kanálu. Tento kanál bude zablokovaný a pre jeho zobrazenie 
bude potrebné vložiť platné heslo. 

6.4. Rodičovská zámka
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte menu Systém. Tu vyberte Rodičovský zámok a nastavte ohodnotenie. 
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6.5. Nastavenie digitálneho zvuku
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte položku Možnosti a potom Digitálny zvuk. Tlačidlami doľava/doprava 
na diaľkovom ovládači prepnite medzi PCM / RAW / vypnuté. 

Poznámka:
Režim PCM: všetky výstupy zvuku cez reproduktory alebo SPDIF sú vo formáte PCM 
Režim RAW na SPDIF budú iba výstupné formáty AC3 a DTS.
Režim vypnuté – výstup zvuku bude iba cez reproduktory, žiadny zvuk na SPDIF.

6.6.  Nastavenie videovýstupu
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte položku Obraz. Tu môžete nastaviť pomer strán, rozlíšenie, TV 
formát, videovýstup.

Poznámka:
Videovýstup je možné prepnúť iba pre prepojenie do SCART na externom TV.

6.7. Funkcia USB multimédiá
 1.  Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte Multimédiá a A/V zdroj:

 



Sl
ov

en
sk

y

19

 2.  Vyberte USB a vstup do menu snímok (Photo) pre nastavenie dĺžky pretáčania snímok, režimu a pomeru strán 
snímok.

 3.  Vyberte USB a vstúpte do menu fi lmov (Movie) a tu nastavte font titulkov, pozadie, farbu fontu.

 4.  Vyberte USB a vstúpte do menu PVR. Tu skontrolujte informácie o úložisku, nastavenie veľkosti Timeshiftu alebo 
formát uloženého zariadenia.
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6.7.1. Prehrávanie fi lmov
1.  Vyberte menu Multimédiá a tu vyberte položku Film (Movie). Zobrazí sa zoznam súborov (pozri obrázok nižšie).
Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo OK. Potom stlačte červené tlačidlo pre zobrazenie na celej obrazovke; 
alebo stlačte tlačidlo prehrávania pre prehrávanie na celej obrazovke. Funkcia rýchleho posuvu vpred/vzad, pomalé 
prehrávanie, pauza, zastavenie, titulky a zvuk budú taktiež aktívne. 

2. Titulky a zvuk 
 A.  Stlačte tlačidlo Subtitle na diaľkovom ovládači a vyberte jazyk titulkov zo zobrazeného zoznamu (rovnaké ovládanie 

ako pri USB alebo DTV). 
 B.  Stlačte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači pre nastavenie zvuku (rovnaké ovládanie ako pri USB a DTV).

(Menu titulky / zvuk v režime DTV)

 

(režim titulkov/zvuku v režime fi lm/PVR)

6.7.2. Prehrávanie hudby
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte menu Multimédiá. Tu vyberte položku Hudba (Music). Zobrazí 
sa zoznam súborov. Vyberte súbor, ktorý chcete nechať prehrať, a stlačte tlačidlo OK pre spustenie prehrávania. Funkcia 
rýchleho pretáčania vpred/vzad, pomalé prehrávanie, výber predchádzajúcej/nasledujúcej stopy, pauza a stop budú taktiež 
aktívne. 
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Poznámka:
Ak chcete prehrať hudbu a snímku, vstúpte do menu hudby pre prehrávanie hudby. Potom stlačte tlačidlo RECALL pre návrat 
na predchádzajúce menu a vyberte snímku. Potom bude možné prehrávať hudbu a snímky súčasne. 

6.7.3. Prehrávanie snímok
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte menu Multimédiá. Tu vyberte položku Snímka (PHOTO). Zobrazí sa 
zoznam súborov. Funkcia predchádzajúca/nasledujúca snímka, prehrávanie, pauza, zastavenie, zoom, otočenie, miniatúry 
budú taktiež funkčné.

6.7.4. Prehrávanie PVR súborov
Stlačte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači a vyberte menu Multimédiá. Tu vyberte položku PVR. Funkcia rýchleho 
pretáčania vpred/vzad, predchádzajúca/ nasledujúca stopa, prehrávanie, pauza, titulky, zvuk, vymazať a premenovanie budú 
taktiež aktívne.
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7. Riešenie problémov

Disk nie je možné prehrať.
Skontrolujte, či je disk správne vložený a zaistený. 
Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou hore. 
Skontrolujte, či nie je disk špinavý, poškrabaný alebo inak zdeformovaný. Špinavé disky vyčistite, ale poškrabané ani 
zdeformované disky nepoužívajte. 
Skontrolujte, či prístroj podporuje vložený disk. 

Diaľkový ovládač nefunguje.
Odstráňte prekážku medzi prístrojom a diaľkovým ovládačom. 
Namierte diaľkový ovládač na senzor diaľkového ovládača na prístroji. 
Skontrolujte, či nie sú batérie v diaľkovom ovládači vyčerpané. 

Vložená karta SD/MMC alebo USB zariadenie sa nenačíta.
Skontrolujte, či ste kartu SD/MMC alebo USB zariadenie správne vložili. 
Skontrolujte, či je formát podporovaný prístrojom. 

Nie je možné prístroj zapnúť. 
Skontrolujte, či ste hlavný vypínač posunuli do pozície ON. 
Skontrolujte, či nie je akumulátorový blok vybitý. 

Nesprávne zobrazenie obrazu (pri pripojení k TV). 
Skontrolujte, či ste správne pripojili AV kábel. 
Skontrolujte nastavenie obrazovky a farieb TV formátu. 

Prístroj nereaguje na stlačenie tlačidiel. 
Skontrolujte, či nie je disk poškrabaný, špinavý alebo zdeformovaný. 
Skontrolujte stav akumulátorového bloku. 
Vypnite prístroj, vyčkajte niekoľko minút a potom znovu zapnite. 

Príjem TV kanálov je bez farby alebo zvuku.
Skontrolujte nastavenie farieb a zvuku. 
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8. Technické špecifi kácie

Obraz
Video D/A konvertor 10 bitov

Horizontálne rozlíšenie 500 riadkov

Zvuk

Frekvencia 20 Hz – 20 kHz

Dynamické rozmedzie 80 dB

Audio D/A konvertor 96 kHz/24 bitov

Parametre

Rozlíšenie obrazu 640×234

LCD 9“-16:9

Podporované formáty DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, 
VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX.

Hmotnosť Asi 1 kg

Veľkosť 290 × 175 × 40 mm

TV formát PAL / NTSC / AUTO

DVB-T MPEG-4

Impedancia antény 75 ohmov

Prevádzková teplota 0 – 40°C

Napájanie Adaptér Vstup 100 – 240 V~ 50 Hz/60 Hz
Výstup DC 12 V / 1,5 A

Výkon Menej než 12 W

Príslušenstvo AV kábel, adaptér, diaľkový ovládač, návod, autonabíjačka, slúchadlá, anténa

Poznámka:
Vyššie uvedené údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, 
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si 
právo na ich zmenu.




