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1. Důležité bezpečnostní pokyny
Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití 
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Obecné bezpečnostní pokyny
• Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho 

použití v budoucnu. Pokud budete přístroj prodávat nebo darovat třetí osobě, 
předejte společně s přístrojem i tento návod.

• Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
• Dbejte všech varování.
• Dodržujte všechny pokyny.
• Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
• Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
• Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
• Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé 

i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, 
obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.

• Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
• Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem 

odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání
• Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
• Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou 

cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích 
otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, 
aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, 
ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.

• Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, 
tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. 
Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. 
Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

• Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět 
předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, 
postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte 
přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů 
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
• Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku 

nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku 
vyměnil.

• Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší 
síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje.
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• Dbejte, aby se po síťovém kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti 
zástrčky, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje. Síťová zástrčka se používá jako 
odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.

• Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroje vždy 
nejprve odpojili zástrčku ze síťové zásuvky.

• Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší 
dobu.

• Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak 
popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř 
skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát 
dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném 
místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné 
normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po 
jeho nákupu v chladném ročním období.

Servis a údržba
• Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte 

přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit 
jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifi kace. Bude-li přístroj vyžadovat 
seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

• V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako 
je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, 
přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení 
a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky 
odborného servisu.

• Přenechejte veškerý servis kvalifi kovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl 
přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového 
kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, 
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem 
nebo došlo k jeho pádu.

• Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.

Dálkový ovladač a baterie
• Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako 

jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) 
produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného 
ohně.

• Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí 
se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před 
zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. 
Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo 
baterií.

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
• Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
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• Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový 
ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 – Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 – Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 – Nevhazujte baterie do ohně.
 – Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 – Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 – Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste 

zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 – Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, 

vyměňte všechny baterie za nové.
 – Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného 

servisu.

   UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem 
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

   UPOZORNĚNÍ:
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu 
svitu, ohni a podobně.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!

NE PAS OUVRIR!

Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, 
které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci 
doprovázející přístroj.

Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným 
napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu 
používejte pouze identické náhradní díly.
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Poznámky k USB konektoru:
• Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo.
• Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho 

rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém 
případě musí uživatel přístroj restartovat. Přístroj dokáže z USB zařízení přehrát 
obdobné typy a formáty souborů, jako z disku.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace 
s přístrojem a rychlost čtení dat.

Mějte na paměti, že čtení dat přes externí konektor může být pomalejší a soubory 
s vysokým datovým tokem nemusí být přehrávány plynule.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor 
defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud 
není čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou 
výpadky částí obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním 
případě až zastavení operace čtení. Neočekávané chování připojeného paměťového 
zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení 
funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým 
odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je 
z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými 
zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu 
s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat 
přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

DVD přehrávač
Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, 
přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití.
Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky umístěn 
z bezpečnostních důvodu po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro 
disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky 
ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování 
viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.
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   UPOZORNĚNÍ:
TENTO DVD PŘEHR ÁVAČ JE LASEROV ÝM V ÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI 
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO 
POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE 
DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE 
LASEROV Ý PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHR ÁVAČI 
ŠKODLIV Ý LIDSKÉMU ZR AKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍR AT 
SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPR AV Y PŘENECHEJTE 
K VALIFIKOVANÉMU SERVISU.

   VAROVÁNÍ:
PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAK ÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPR AVA 
ZAŘÍZENÍ, KTER Á NENÍ V ÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ V ÝROBCEM NEBO 
JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI 
BUDE ODEBR ÁNO PR ÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ. 

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna 
patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. 
Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.
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2. Popis přehrávače

2.1. Přední panel

2.2. Zadní panel

1. Výstupní konektor COAXIAL
2. Výstupní konektor HDMI (výstup digitálního obrazu a zvuku z přehrávače) pro jejich 

zpracování televizorem vybaveným vstupním konektorem HDMI
3. Konektor SCART (výstupy analogových signálů audio a video z přehrávače) pro 

jejich zpracování televizorem vybaveným konektorem SCART
4. Síťový kabel
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1. Zásuvka pro disk.
2. Tlačítko POWER pro zapnutí / vypnutí přehrávače. Po zapnutí přehrávače lze přehrávač 

obsluhovat dálkovým ovladačem.
3. Tlačítko OPEN/CLOSE pro otevření / uzavření zásuvky pro disk.
4. „Tlačítko PLAY/PAUSE (u) pro zahájení přehrávání, dalším stisknutím tlačítka bude 

přehrávání přerušeno“.
5. Snímač přijímače dálkového ovládání.
6. LED.
7. Konektor USB pro připojení externího USB (např. USB disku nebo přehrávače MP3) 

k přehrávači.
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3. Dálkový ovladač

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21
22

1. Tlačítko OPEN/CLOSE – pro otevření / uzavření zásuvky pro disk
2. Číslicová tlačítka 0–9 – pro vkládání číselných hodnot
3. Tlačítko GOTO – pro vyhledání požadované skladby, souboru, obrázku, složky, 

kapitoly, titulu nebo místa v záznamu specifi kovaného údajem hrací doby. 
Dostupné volby určuje přehrávaný obsah nebo médium.

4. Tlačítko VOL + – pro zvyšování hlasitosti
5. Tlačítko VOL - – pro snižování hlasitosti
6. Tlačítko REPEAT/PROGRAM – pro výběr režimu opakovaného přehrávání / 

naprogramování skladeb z disku pro jejich přehrání v požadovaném pořadí
7. Tlačítko v/V/b/B – pro pohyb v nabídce nahoru/dolů/doleva/doprava
8. Tlačítko FWD M – pro rychlé přehrávání vpřed
9. Tlačítko PLAY/PAUSE u – pro zahájení / přerušení přehrávání
10. Tlačítko NEXT > – pro přeskok na začátek následující skladby / kapitoly
11. Tlačítko STOP x – pro ukončení přehrávání disku
12. Tlačítko DISPLAY – pro zobrazení informací o aktuálním režimu přehrávače 

zobrazovaných na TV obrazovce
13. Tlačítko USB – pro přepnutí na USB vstup na předním panelu přehrávače
14. Tlačítko POWER – pro zapnutí přehrávače / přepnutí přehrávače do 

pohotovostního režimu
15. Tlačítko ZOOM/MENU – pro zvětšení obrazu / zobrazení nabídky DVD video
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16. Tlačítko SUBTITLE/TITLE – pro výběr jazyka pro titulky (DVD video) / zobrazení 
nabídky titulů (pouze DVD video)

17. Tlačítko AUDIO/ANGLE – pro změnu jazyka audio / přehrání záznamu aktuálně 
přehrávané scény pořízeného z jiného úhlu pohledu, je-li na disku přítomen

18. Tlačítko SETUP – pro zobrazení nabídky pro nastavení přehrávače
19. Tlačítko OK – pro potvrzení výběru nebo nastavení pořízených prostřednictvím 

nabídky
20. Tlačítko REV m – pro rychlé přehrávání vzad
21. Tlačítko PREV . – pro přeskok na začátek předcházející skladby / kapitoly
22. Tlačítko MUTE – pro okamžité umlčení systému / obnovení původní hlasitosti

Poznámky:
• Stisknutím a podržením tlačítka č. 4, 5, 17 nebo 18 po dobu delší než 

1,5 sekundy bude aktivována funkce uvedená na tlačítku (platí pro tlačítka 
MENU, TITLE, ANGLE a PROG).

• Pro aktivaci funkcí tlačítek uvedených na panelu ovladače nad tlačítky č. 4, 5, 
17 nebo 18 tlačítko stiskněte a podržte po dobu kratší než 1 sekunda (platí pro 
tlačítka ZOOM, SUBTITLE, AUDIO a REPEAT).

Poznámka:
Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu 
používat.

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte 
tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při 
odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na 
přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterii se účinný dosah ovladače postupně 
zkracuje.
• V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem 

pevné překážky.
• Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po 

významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou 
přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.

• Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte 
tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
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4. Připojení přehrávače

Digitální zesilovač
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Nastavení systému

5. Nastavení systému
Zapněte přehrávač, zapněte televizor a přepněte jej na zpracování signálu z připojeného 
přehrávače – viz návod k obsluze televizoru.
Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí dvě volby – DVD nebo SYSTEM.
Při přehrávání disku nemusí být všechny možnosti dostupné. 

5.1. Menu DVD SETUP (Nastavení DVD)
V režimu DVD stiskněte tlačítko x nebo vstupte do režimu, stiskněte tlačítko SETUP 
pro zobrazení hlavního menu nastavení.

5.1.1.  DVD SETUP – Language setup (Nastavení DVD – Nastavení 
jazyka)

Tlačítky doleva / doprava vyberte DVD Setup (Nastavení DVD) a vstupte do menu. 
Vyberte položku DVD SETUP – Language setup (Nastavení DVD – Nastavení jazyka).
a) MENU: Zvýrazněte položku MENU a tlačítkem OK a nahoru/dolů vyberte 

preferovaný jazyk menu. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 
Pokud přehrávaný disk obsahuje vybraný jazyk, bude takový jazyk vybrán. Pokud 
přehrávaný disk neobsahuje vámi vybraný jazyk, automaticky se zvolí výchozí 
jazyk menu.

b) AUDIO: Zvýrazněte položku AUDIO a tlačítkem OK a nahoru/dolů vyberte 
preferovaný jazyk zvuku. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
Pokud přehrávaný disk obsahuje vybraný jazyk, bude takový jazyk vybrán. Pokud 
přehrávaný disk neobsahuje vámi vybraný jazyk, automaticky se zvolí výchozí 
jazyk audio.

c) TITULKY: Zvýrazněte položku SUBTITLE a tlačítkem OK a nahoru/dolů vyberte 
preferovaný jazyk pro titulky. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
Pokud přehrávaný disk obsahuje vybraný jazyk, bude takový jazyk vybrán. Pokud 
přehrávaný disk neobsahuje vámi vybraný jazyk, automaticky se zvolí výchozí 
jazyk pro titulky.

5.1.2.  DVD SETUP – Audio setup (Nastavení DVD – Nastavení zvuku)
Tlačítky doleva / doprava vyberte DVD Setup (Nastavení DVD) a vstupte do menu. 
Vyberte položku DVD SETUP – Audio setup (Nastavení DVD – Nastavení zvuku).
a) Digitální výstup: Vyberte ze tří dostupných režimů: SPDIF/PCM, SPDIF/RAW nebo 

OFF (vypnuto).
b) Downmix: Vyberte ze dvou dostupných režimů: LO/RO nebo LT/RT.

Sencor SDV 7201H 2014 EN_CZ_SK_HU_PL.indb   11 2.5.2014   16:02:37



12 CZ

CZ

Revision 05/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nastavení systému

5.1.3. DVD SETUP – Custom setup (Nastavení DVD - Vlastní )
Tlačítky doleva / doprava vyberte DVD Setup (Nastavení DVD) a vstupte do menu. 
Vyberte položku DVD SETUP – Audio setup (Nastavení DVD - Vlastní).
a) Dětský zámek: Vyberte z 8 úrovní dětského zámku. Disky první úrovně jsou 

dostupné pro všechny bez rozdílu věku, disky osmé úrovně jsou vhodné pouze pro 
dospělé.
Pro změnu úrovně dětského zámku budete vyzvání k vložení platného hesla. 
Výchozí heslo je 6666 (pokud používáte přehrávač poprvé, nebo jste provedli 
tovární nastavení). Po vložení správného hesla se zobrazí menu dětského zámku. 
Vyberte novou úroveň a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

b) Značka úhlu: Zapněte (On) nebo vypněte (Off) tuto funkci. Pokud ji zapnete (On), 
budete moci, ve scénách pořízených z několika úhlů, změnit daný úhel pohledu 
stisknutím tlačítka ANGLE.

5.1.4. DVD SETUP – Exit (Nastavení DVD - Ukončit)
Tlačítky nahoru / dolů vyberte DVD Setup (Nastavení DVD) a vstupte do menu. Vyberte 
položku DVD SETUP – Exit (Nastavení DVD – Ukončit) pro návrat do hlavního menu.

5.2. MENU System setup (Nastavení systému)
Stiskněte tlačítko SETUP pro vstup do hlavního menu a tlačítky nahoru / dolů vyberte 
System setup (Nastavení systému).

5.2.1.  SYSTEM SETUP – Language setup (Nastavení systému – 
Nastavení jazyka)

Tlačítky nahoru / dolů vyberte System Setup (Nastavení DVD) a vstupte do menu. 
Stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí menu nastavení jazyka. Zde vyberte 
jednu z možností.
a) OSD: Zvýrazněte volbu OSD LANGUAGE (Jazyk OSD) a vyberte preferovaný 

jazyk. Vyberte ENTER pro potvrzení. OSD menu se zobrazí vybraným jazykem.
b) Kódování: Zvýrazněte volbu Encoding (Kódování) a stiskněte tlačítko OK. Tlačítky 

nahoru/dolů vyberte podporovaný jazyk pro titulky při přehrávání formátu 
MPEG-4.

5.2.2.  SYSTEM SETUP – Display setup (Nastavení systému – 
Nastavení displeje)

Šipkou dolů vyberte jednu z možností.
a) Standard TV: Podle systému barev vyberte standard TV.
b) Typ zobrazení: Podle typu zobrazení vyberte: 4:3PS, 4:3LB nebo 16:9.
c) Výstup videa: Podle výstupu televizoru vyberte CVBS nebo RGB.
d) HDMI rozlišení: Vyberte 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I nebo 1080P.
e) Jas: Nastavte jas.
f) Kontrast: Nastavte kontrast.
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5.2.3.  SYSTEM SETUP – Preference setup (Nastavení systému – 
Nastavení předvolby)

Tlačítky nahoru / dolů zvýrazněte Předvolby.
a) Změna hesla: Výchozí heslo je 6666.
b) Výchozí: Tato volba obnoví tovární nastavení přehrávače, všechna vámi provedená 

nastavení budou smazána.

5.3. Přehrávání souborů MP3 
Po vložení disku s MP3 soubory zobrazí se následující obrazovka.

Tlačítky nahoru / dolů vyberte soubor, který chcete přehrát, a vyberte kurzorem 
přehrávání souboru.
Tlačítky doleva / doprava přepínejte mezi oknem adresáře a oknem souboru.

Poznámka:
Přehrávač nemusí fungovat správně, např. za následujících podmínek: 
1. Disk je poškrábaný, zničený nebo špinavý.
2. Disk není dokončen.
3. Přehrávač nepodporuje daný formát.
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6. Odstraňování problémů
V případě problémů s přehrávačem proveďte prosím dále uvedené kontroly a úkony 
obsluhy. Pokud tak nebude problém odstraněn, kontaktujte odborný servis. V žádném 
případě neopravujte přehrávač sami – je to nebezpečné.

CHYBÍ OBRAZ I ZVUK.
• Překontrolujte, zda je přístroj zapnut.
• Připojením jiného spotřebiče překontrolujte funkčnost používané síťové zásuvky.
• Překontrolujte, zda není poškozen síťový kabel.
• Překontrolujte správné zasunutí vidlice síťového kabelu do síťové zásuvky.

OBRAZ V POŘÁDKU, CHYBÍ ZVUK.
• Překontrolujte správné připojení kabelů audio (pokud jsou používány).
• Překontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory audio.
• Překontrolujte nastavení hlasitosti.
• Překontrolujte nastavení přehrávače související s přehráváním záznamu audio. 
• Překontrolujte správné nastavení vstupu televizoru.
• Překontrolujte, zda přehrávač není umlčen (tlačítko MUTE na ovladači).

ZVUK V POŘÁDKU, CHYBÍ OBRAZ.
• Překontrolujte správné připojení kabelů.
• Překontrolujte správné nastavení vstupu televizoru.
• Překontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory video.
• Překontrolujte nastavení přehrávače související s přehráváním záznamu video. 

JE ZOBRAZENO HLÁŠENÍ „BAD DISC“.
• Překontrolujte, zda nebyl vložen poškozený (zdeformovaný, poškrábaný apod.) 

disk.
• Překontrolujte, zda nebyl vložen znečištěný disk.
• Překontrolujte, zda byl vložen disk se záznamem ve formátu kompatibilní s tímto 

přehrávačem.

NEFUNKČNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ
• Překontrolujte, zda byl přístroj zapnut.
• Překontrolujte stav baterií v ovladači.
• Při použití ovladače směrujte ovladač na přední panel přehrávače.
• V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přehrávačem 

pevné překážky.
• Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního nebo z fl uorescenčních/

úsporných zdrojů) na senzor dálkového ovládání na předním panelu přehrávače.

PŘEHRÁVAČEM NELZE PŘEHRÁVAT
• Vypněte přehrávač a potom přehrávač opět zapněte. 
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JE ZOBRAZENO HLÁŠENÍ „NO DISC“.
• Překontrolujte, zda byl do přehrávače vložen disk.
• Překontrolujte, zda disk nebyl do přehrávače vložen obráceně (stranou s etiketou 

dolů).
• Překontrolujte, zda nebyl vložen znečištěný, zdeformovaný nebo poškrábaný disk.
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7. Technické údaje

Napájení 100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Příkon max. 15 W
TV systém video NTSC / PAL 
Přehrávané disky DVD, DVD+/-R/RW / CD / DC-R, CD-RW / JPEG 

Picture CD
Výstup složeného signálu video 1,0 V (šp.-šp.) / 75 ohmů
Výstup signálu audio 2 V efekt. +1 / - 0,2 dB
Kmitočtová charakteristika 20 Hz – 20 kHz
Poměr signálu k šumu lepší než 90 dB
Celkové harmonické zkreslení menší než 0,025 %

Dodávané příslušenství • dálkový ovladač
• návod k obsluze
• video kabely

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIK VIDACE POUŽIT ÝCH ELEKTRICK ÝCH A ELEKTRONICK ÝCH 
ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Lik vidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se 
na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční l ist. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka 
se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané 
spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď 
u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je 
povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do 
konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence 
reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických 
předpisů neznečištěný výrobek. V  případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o  dobu od 
okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy 
je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat 
(doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
• vady, na které byla poskytnuta sleva;
• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
• poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem 

k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku 
použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

• poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, 

vniknutí vody);
• vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem 

apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
• poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo 

nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
• poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou 

(servisem);
• případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek 

zakoupil);
• případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
• případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující 

prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, 
přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel : 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel : 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na w w w.sencor.cz . 
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