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PRENOSNÝ DIGITÁLNY TV/DVD PREHRÁVA LENCO
. MODELU: DVP-742
Obj. . 340946

Bezpe nostné pokyny

Pozorne si prosím pre ítajte bezpe nostné pokyny, predtým, než prehráva za nete
používa . Dbajte na dodržiavanie všetkých bezpe nostných pokynov. Tento návod
starostlivo odložte.
Bezpe nostné pokyny
Dbajte na to, aby sa prístroj nedostal do kontaktu s vlhkos ou, daž om, pieskom ani
zdrojmi tepla.
DVD prehráva umiestnite na stabilnú, rovnú podložku.
Zabrá te pôsobeniu tepla z vykurovacích telies a priamemu dopadu slne ných lú ov.
Pri prevádzke v regáli dbajte na to, aby bol okolo prístroja priestor cca. 2,5 cm na každej
strane, aby bolo zabezpe ené dostato né vetranie.
Upozornenie
PRODUKT LASEROVEJ TRIEDY 1.
Ak je prístroj otvorený a uzáver odlomený, dochádza k vyžarovaniu nevidite ných
laserových lú ov. Zabrá te kontaktu s laserovými lú mi.
Varovanie:
1. Aby ste predišli požiaru alebo elektrickému šoku, dbajte na to, aby sa prístroj nedostal do
kontaktu s vlhkos ou alebo daž om.
2. Aby ste predišli elektrickému šoku, prístroj neotvárajte. Údržbu prístroja zverte
kvalifikovanému odborníkovi.
3. V ur itých krajinách pre likvidáciu batérií platia špeciálne nariadenia. Obrá te sa prosím
na miestu správu.
4. Dlhé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže vies k poškodeniu sluchu.
5. Prehráva sa môže napája len na sie ové adaptéry popísané v návode alebo nazna ené na
prístroji.
Pozor:
Predtým, než prístroj za nete používa , odstrá te z DVD
mechaniky ochrannú kartu.

Dia kový ovláda

Názov
1 tla idlo DVBT/DVD
2 tla idlo L/R
3 tla idlo MENU/PBC
4 tla idlo TITLE
5 tla idlo SUBTITLE
6 numerické tla idlá
(0,1,...,9)
7 tla idlo 10+
8 smerové
tla idlá/ENTER
9 tla idlo SETUP
10 tla idlo SKIP
FORWARD
11 tla idlo SKIP
BACKWARD
12 tla idlo
ZOOM/(TV/RADIO)

V režime DVD
Prepínanie medzi TV a DVD.
Výber pravého a avého
reproduktora.
Aktivácia DVD menu.
Aktivácia menu DVD titulov,
ak je k dispozícii.
Výber rozli ných titulkov.
Výber kapitol, uložených staníc
a ísiel titulov.
Umož uje zadávanie 10 - 999
(v kombinácii s inými íselnými
tla idlami).
Výber jednotlivých možností.
Spustenie menu nastavení na
nastavenie systému: audio,
jazyk, displej, heslo, at .
Prechod k nasledujúcemu
titulu/kapitole.
Prechod k predchádzajúcemu
titulu/kapitole.
Zvä šovanie a zmenšovanie
obrazu a videa.

V režime Tv
Prepínanie medzi TV a DVD.
Výber pravého a avého
reproduktora.
Bez funkcie.
Bez funkcie.
Bez funkcie.
Výber uložených staníc, dátum
a as.
Bez funkcie.
Zmena hlasitosti ( a ) a
ísla kanála ( a ).
Zobrazenie hlavného menu
systémových nastavení.
Bez funkcie.
Bez funkcie.
Prepínanie medzi režimami TV
a rádio.

13 tla idlo
GOTO/TELETEXT
14 tla idlo STANDBY
15 tla idlo DISPLAY
16 tla idlo MUTE
17 tla idlo ANGLE
18 tla idlo
LANGUAGE

Cielený výber ur itého asu, od
ktorého sa má prehrávanie
spusti .
Zapínanie a vypínanie prístroja
(pohotovostný režim).
Zobrazenie aktuálnych
informácií o disku.
Vypnutie zvuku.
Výber spomedzi rozli ných
uhlov poh adu.
Výber zvukovej stopy DVD.

Prehrávanie videa nižšou
rýchlos ou.
20 tla idlo
Pauza a možnos zobrazovania
(PAUSE/STEP)/PAUSE jednotlivých obrazov.
21 tla idlo STOP/EXIT Stop.
22 tla idlo FAST
Pretá anie dozadu.
REVERSE
23 tla idlo FAST
Pretá anie dopredu.
FORWARD
24 tla idlo
Opakovanie.
REPEAT/FAVORITE
Po stla ení tla idla MARK
25 tla idlo MARK/EPG opakovane prehrá ozna ené
miesta.
19 tla idlo SLOW

Ovládacie prvky
Predná strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(16:9/4:3) / režim / nahor / nadol
otvori
DVD mechanika
LCD displej
oto i obraz (REVERSE DISPLAY)
reproduktor
vypína LCD displeja
CURSOR (nahor (CH+) / nadol (CH-) /
do ava (VOL-) / doprava (VOL+)),
ENTER ( ).
9. menu / PBC
10. DVBT / DVD
11. pauza / pokra ova
12. stop
13. tla idlá prehrávania
rýchle pretá anie dozadu
rýchle pretá anie dopredu
krok vpred
krok vzad

Aktivácia funkcie teletextu.
Zapínanie a vypínanie prístroja
(pohotovostný režim).
Zobrazenie aktuálnych
informácií o programe.
Vypnutie zvuku.
Bez funkcie.
Výber jazyka.
Bez funkcie.
Pauza alebo zastavenie obrazu.
Ukon enie nastavovania.
Bez funkcie.
Bez funkcie.
Vo ba ob úbených (TV/rádio).
Electronic Program Guide.

Zadná strana
1. otvori
2. hlasitos slúchadiel /
reproduktora
3. prípojka na slúchadlá
4. napájanie 12
V jednosmerným prúdom
5. vypína
6. vstup / výstup
7. video
8. audio výstup
9. audio vstup
10. S/P-DIF
avá strana
1. LED indikátor
2. senzor dia kového ovláda a
3. prípojka na anténu DVBT

Spodná strana
1. priehradka na batérie

Používanie dia kového ovláda a
Vloženie batérie

1. Zatla te uzáver v smere šípky.

2. Vytiahnite von držiak na batériu.
3. Vložte do držiaka jednu 3 V lítiovú batériu. Kladný pól (+)
pritom musí smerova nahor tak, ako je zobrazené na
obrázku.
4. Vsu te držiak batérie naspä do dia kového ovláda a tak,
aby zapadol.

Používanie dia kového ovláda a
Nasmerujte dia kový ovláda priamo na senzor dia kového ovláda a na prednej strane DVD
prehráva a.

Pripojenie slúchadiel (príslušenstvo si môžete doobjedna )
Prostredníctvom prípojky na slúchadlá ( )
môžete k prehráva u pripoji slúchadlá. Hlasitos
môžete
nastavova
pomocou
regulátora
hlasitosti.
alšie slúchadlá môžete pripoji prostredníctvom
audio výstupu, ale nebudete na nich môc
regulova hlasitos .
Poznámka: Ak do prípojky na slúchadlá ( )
zapojíte slúchadlá, reproduktory sa vypnú.
*Slúchadlá sú príslušenstvo, ktoré si môžete
doobjedna .

Pripojenie digitálnej televíznej antény

Aby ste mohli prijíma digitálne televízne a rádiové vysielanie, musíte k prehráva u pripoji
anténu. Postupujte nasledovne:
1. Kábel antény zapojte do prípojky na anténu na prehráva i.
2. Anténu môžete postavi na hocijakú podložku.
3. Anténa má magnetický podstavec, pomocou ktorého ju môžete upevni na kovových
plochách.
Máte k dispozícii dva držiaky antény – na vodorovné a zvislé umiestnenie. Ak chcete anténu
umiestni na zvislom povrchu, môžete použi anténu s 90° uhlom. Ak chcete anténu vymeni ,
jednoducho držiak odskrutkujte od podstavca a nahra te ho druhým držiakom.

Poznámky k zlepšeniu televízneho príjmu
1. Ak televízor pozeráte v byte, je umiestnenie antény rozhodujúce. Vo všeobecnosti sa
príjem zlepší, ak anténu umiestnite v blízkosti televízora.
2. Príjem sa zlepší, ak anténu umiestnite na kovovú plochu.
3. Tento prehráva používa aktívnu anténu, ktorá sa napája cez prehráva . Zosil ova
zvyšuje úrove signálu a zmier uje pôsobenie zvukov a strát cez kábel.

Pripojenie externého prístroja

Na Vašom DVD prehráva i môžete pozera aj videá z Vášho videorekordéra alebo digitálnej
kamery.
1. Vypnite DVD prehráva , videorekordér a iné prístroje.
2. Zapojte audio a video kábel, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepína Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT) nastavte do polohy vstup ( INPUT).
4. Zapnite prístroje.

Schéma zapojenia externého prístroja

Pripojenie k Vášmu televízoru

Pozerajte DVD na Vašom televízore.
1. Vypnite DVD prehráva aj televízor.
2. Zapojte audio a video kábel, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepína Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT) nastavte do polohy výstup ( OUTPUT).
4. Zapnite DVD prehráva aj televízor.
5. Zvo te na Vašom televízore príslušný video vstup.
6. Stla te na Vašom DVD prehráva i tla idlo Prehra .

Schéma zapojenia na pripojenie externého televízora

Tipy
Ak chcete video prehráva len na televízore, zatvorte obrazovku Vášho DVD prehráva a.
Ak je obrazovka zatvorená, používajte na ovládanie dia kový ovláda .

Pripojenie k stereo zariadeniu

Ak digitálny výstup (SPDIF) na Vašom DVD prehráva i pomocou koaxiálneho kábla
(špeciálne príslušenstvo) pripojíte k zosil ova u Dolby Digital/DTS alebo k stereo zariadeniu,
môžete videá pozera s 5.1 kanálovým priestorovým.
Pri vytváraní prepojenia postupujte nasledovne:
1. Vypnite DVD prehráva aj stereo zariadenie.
2. Prípojku SPDIF prepojte so stereo zariadením tak, ako je zobrazené na obrázku.
3. Prepína Vstup/výstup (INPUT/OUTPUT) nastavte do polohy výstup ( OUTPUT).
4. Zapnite DVD prehráva .
Prepojenie koaxiálnej prípojky so stereo zariadením

Pod a typu zosil ova a musíte v MENU vykona nasledujúce nastavenia:
1. Vi kapitolu „Zmena audio výstupu“ alej v návode.
2. Ak má Váš zosil ova 5.1 kanálový dekodér, nastavte SPDIF/RAW.
3. Ak má Váš zosil ova 2 kanály, nastavte SPDIF/PCM.
4. Ak nastavíte OFF, DVD prehráva nebude vysiela žiaden digitálny signál.

Použitie sie ového adaptéra

Tento prenosný DVD prehráva môžete napája z elektrickej siete pomocou dodaného
sie ového adaptéra alebo batériami.
Ke pripojíte sie ový adaptér a zapnete prístroj, batérie sa automaticky vypnú a prístroj sa
napája z elektrickej siete cez adaptér.

Dôležité !
Predtým, než sie ový adaptér pripojíte alebo odpojíte, vždy DVD prehráva vypnite.
Používajte výhradne dodaný sie ový adaptér. Použitie iného adaptéra môže vies
k chybnému fungovaniu alebo poškodeniu prístroja.
Pri dlhšej prevádzke sa sie ový adaptér môže zahrieva . Je to normálne a nie je to dôvod na
znepokojenie.
Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite zástr ku zo zásuvky.

Použitie batérie
Inštalácia batérie

Nasmerujte batériu prípojkami na zadnej strane.

Posu te batériu smerom do ava tak, aby zapadla.
Od atie batérie

Otvorte západku.

Posu te batériu doprava a snímte ju.
Nabíjanie batérie
1. Vypnite prístroj tak, že vypína nastavíte do polohy Vypnuté (Off).
Poznámka: Ak je prístroj zapnutý, batéria sa nenabíja.
2. Pripojte batériu k prístroju.
3. Prepojte sie ový kábel s adaptérom.
4. Zapojte sie ovú zástr ku sie ového adaptéra do zásuvky.
5. Zapojte sie ový adaptér do prúdovej prípojky na DVD prehráva i.
6. Prístroj zapnite a potom vypnite. Prepína Power ON/OFF posu te do polohy ON
a potom do polohy OFF. Aktivujete tak proces nabíjania. Inak sa nabíjanie nespustí.

1. Ak je batéria po as nabíjania vypnutá, svieti LED na oranžovo.
2. Ke je batéria úplne nabitá, svieti LED na zeleno.

Bezpe nostné pokyny k používaniu batérie

Pozor!
Pri používaní batérie dbajte na dodržiavanie bezpe nostných predpisov, aby ste predišli
skratu, prehriatiu, tvoreniu dymu, požiaru a poškodeniu prístroja.
Batériu nerozoberajte ani nemodifikujte. Kontaktov batérie sa nedotýkajte kovovými
predmetmi.
Batériu nekla te na priame slne né žiarenie, na prístrojovú dosku auta ani na iné miesta
s vysokými teplotami. Hrozí nebezpe enstvo výbuchu a vzniku požiaru.
Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu s vodou, oh om ani teplom.
Na nabíjanie batérie používajte výhradne dodaný sie ový adaptér.
Táto batéria bola vyvinutá špeciálne pre Vás DVD prehráva . Nepoužívajte ju s inými
prístrojmi.
Upozornenie!
1. Dbajte na to, aby batéria nepadla. Nevystavujte ju silným otrasom.
2. Udržiavajte mimo dosahu detí.
3. Z batérie sa môže uvo ova tekutina, ktorá je škodlivá pre o i. V prípade, že sa táto
tekutina dostane do o í, okamžite ich vypláchnite prúdom te úcej vody a bezodkladne
vyh adajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu tekutiny s pokožkou alebo odevom
okamžite umyte vodou.
Pozor!
1. Ak prístroj nepoužívate, batériu snímte a uskladnite na chladnom mieste.
2. Sie ový adaptér alebo batériu po as nabíjania nepoužívajte dlhšiu dobu.
3. Chrá te batériu pred dymom, parami, vlhkos ou a prachom.
4. Používanie batérie pri teplotách nižších než 0 °C (32 °F) alebo vyšších než 30 °C (86 °F)
môže zníži životnos batérie.

Upevnenie tašky na nosenie/ súpravy na upevnenie v automobile

(príslušenstvo si môžete doobjedna )
Tašku na nosenie/súpravu do automobilu môžete upevni na opierke hlavy sedadla, aby ste
filmy mohli pozera po as jazdy. Postupujte nasledovne:
1. Otvorte suchý zips na taške na nosenie a otvorte poklop.

2. Vložte prístroj do tašky a upevnite ho umiestnením elastickej pásky cez batériu.

3. Otvorte poklop. Elastická páska je umiestnená cez batériu. Otvorte príklop prístroja
a upevnite dve bo né elastické pásky na dvoch rohoch prístroja.

4. Nastavte d žku dvoch visiacich pások.

5. Upevnite tašku na nosenie na sedadle tak, že dve visiace pásky upevníte do kríža.

6.

Nastavte uhol obrazovky tak, aby ste pohodlne videli. Stla te tla idlo „spä “, aby ste
video oto ili o 180°. Cez bo nú stranu tašky zapojte adaptér na jednosmerný prúd
z automobilu.

Pozeranie digitálnej televízie

Príprava na prevádzku v TV režime
1. Uistite sa, že prístroj je napájaný prúdom z batérie alebo cez sie ový kábel.
2. Uistite sa, že je k prístroju pripojená anténa.
3. Prepína INPUT/OUTPUT posu te do polohy OUTPUT (na bo nej strane prehráva a).
4. Prepína POWER na prehráva i nastavte do polohy ON, prehráva je teraz zapnutý
v pohotovostnom režime.
5. Stla te STANDBY na dia kovom ovláda i, aby ste prehráva zapli alebo stla te a na dve
sekundy podržte tla idlo PLAY ( ) na prehráva i, aby ste ho zapli. Prehráva sa zapne v
režime TV(DVBT).
Prvá inštalácia televízora
Ak televízor používate po prvý krát, prehráva automaticky spustí program na
inštaláciu. Postupujte pod a návodu, aby ste nastavili Váš televízny program.
Poznámka: Ak chcete zmeni jazyk OSD na Vami preferovaný jazyk, postupujte nasledovne:
1. Stla te tla idlo DVBT/DVD, aby ste prepli do prevádzkového režimu prehrávania DVD.
2. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i.

3. Pomocou smerových tla idiel ( ,
, , ) zvo te požadovaný jazyk OSD a na
potvrdenie stla te tla idlo na dia kovom ovláda i / ENTER ↵ na prehráva i.
4. Stla te tla idlo SETUP, aby ste menu opustili.
5. Stla te tla idlo DVBT/DVD, aby ste prešli k prevádzkovému režimu TV.
Inštalácia televízora
1. Zvo te YES (áno) a na potvrdenie stla te tla idlo
na prehráva i.

na dia kovom ovláda i / ENTER ↵

2. Pomocou tla idiel
a
zvo te Country (krajina) a pomocou tla idiel
a
krajinu
zme te.
3. Jazyk a asové pásmo sa automaticky zmenia pod a krajiny, ktorú ste zvolili. Napriek
tomu však môžete vykona zmeny.
4. Zvo te NEXT, aby ste mohli pokra ova .

5. Zvo te YES (áno), aby ste spustili vyh adávanie televíznych kanálov a rozhlasových
staníc. Prehráva spustí vyh adávanie a zobrazí zoznam kanálov, ktoré sa dajú prija .

6. Po ukon ení vyh adávania prehráva zobrazí prvý televízny program na zozname. Ak
chcete kanál zmeni , použite tla idlá / CH+, / CH -.
Zmena televízneho kanála
Televízny kanál môžete zmeni nasledujúcim spôsobom:
1. Stla te tla idlo / CH+ alebo / CH -.
2. Priamo zadajte íslo kanála.
3. Ak chcete zobrazi zoznam televíznych kanálov, stla te /↵
↵. Pomocou tla idiel
zvo te kanál a potom stla te /↵
↵, aby ste vo bu potvrdili a zobrazili kanál.
Pauza
Stla te tla idlo

a

/ PAUSE, aby ste zastavili zobrazenie na displeji.

Zobrazenie Electronic Program Guide (EPG)
1. Stla te tla idlo MARK/EPG, aby ste zobrazili Electronic TV program guide
(elektronický sprievodca televíznymi programami).
2. Pomocou tla idiel / CH+ alebo / CH – zvo te program a potom stla te tla idlo ,
aby ste si mohli prezrie detaily programu.

3. Opakovane stlá ajte tla idlo

/ EXIT, aby ste menu opustili.

Zobrazenie teletextu
1. Stla te tla idlo GOTO/TELETEX, aby ste zobrazili teletext.
2. Pomocou smerových tla idiel , , a sa môžete pohybova v ponuke resp. môžete
priamo zada íslo strany a prezera tak strany teletextu.
3. Opakovane stlá ajte tla idlo / EXIT, aby ste menu opustili.
Zobrazenie aktuálnych informácií o kanále
Stla te tla idlo DISPLAY, aby sa zobrazili informácie k aktuálnemu kanálu.
Vypnutie zvuku
Stla te tla idlo MUTE, ak chcete úplne vypnú zvuk. Ak ho chcete opä zapnú , znovu
stla te tla idlo MUTE.
Pozeranie Vašich ob úbených televíznych programov
1. Opakovane stlá ajte tla idlo REPEAT/FAVORITE, aby ste aktivovali funkciu na vo bu
Vašich ob úbených televíznych programov. Na displeji sa zobrazí „FAV ON“.
2. Pomocou tla idiel
/ CH+ alebo / CH – si môžete zobrazi ob úbené televízne
programy, ktoré ste nastavili cez Nastavenie zoznamu ob úbených programov, zmeni
poradie programov, vymaza program.
3. Ak chcete Váš ob úbený program vypnú , stla te tla idlo REPEAT/ FAVORITE. Na
displeji sa zobrazí FAV OFF.

Po úvanie digitálneho rádia

Pomocou tohto prehráva a môžete po úva rozhlasové programy vysokej kvality.
1. Stla te tla idlo ZOOM/ TV/RADIO, aby ste prepli na režim rádia.
2. Pomocou tla idiel / CH+ alebo / CH – môžete zmeni stupe nasýtenia.
Vyh adávanie a nastavenie televíznych kanálov
Prehráva je schopný automaticky vyh adáva televízne kanály, ktoré sa dajú prija , ale
môžete spusti aj manuálne vyh adávanie. Ak je kanál zabezpe ený (vi kapitolu
„Nastavenie rodi ovskej kontroly, zmena PIN kódu“), pri každej zmene kanálu treba zada
PIN kód.
Poznámka:
Predtým, než za nete vyh adáva kanály, sa uistite, že je správne nastavený regionálny kód.
Ak chcete regionálny kód zmeni , pozrite si kapitolu: „Vo ba TV systému, formát obrazovky,
krajina, OSD, jazyk, programovanie“.
Automatické vyh adávanie
1. Stla te tla idlo SETUP, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Zvo te Program Search (vyh adávanie programov) a Automatic
(automatické vyh adávanie) a na potvrdenie stla te tla idlo /↵
↵.
3. Zvo te OK, aby ste spustili automatické vyh adávanie. Zobrazí sa varovanie:

Search

4. Zvo te YES (áno), ak chcete vymaza celý predchádzajúci zoznam kanálov, alebo zvo te
NO (nie), ak chcete novo naskenované kanály prida k existujúcemu zoznamu.
Manuálne vyh adávanie
1. Stla te tla idlo SETUP, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Zvo te Program Search (vyh adávanie programov) a Manual Search (manuálne
vyh adávanie) a na potvrdenie stla te tla idlo /↵
↵.
3. Zvo te Channel No ( íslo kanála) a pomocou tla idiel a zme te íslo kanála alebo
priamo zadajte íslo kanála.
↵. Ak tento kanál nevykazuje signál,
4. Zvo te OK a na potvrdenie stla te tla idlo /↵
prehráva ho nepridá do zoznamu.

Nastavenie zoznamu ob úbených programov, zmeni poradie programov,
vymaza program
Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tla idiel , , a vykonajte vo bu.
↵.
3. Na potvrdenie stla te /↵
4. Opä stla te tla idlo SETUP, aby ste ukon ili menu nastavovaní.

Nastavenie zoznamu ob úbených programov
Z Vášho všeobecného zoznamu programov si môžete vybra jednotlivé programy a ozna i
ich ako Vaše ob úbené. A ak zapnete funkciu OB ÚBENÉ, máte možnos pozera len tieto
ob úbené programy. Program zaradený medzi ob úbené je ozna ený .

Zmena poradia programov
Poradie programov môžete zmeni . Je to poradie, pod a ktorého sa riadi prepínanie, ke
stlá ate / CH+ alebo / CH -.

Vymazanie programu
Program môžete natrvalo vymaza tak, že použijete funkciu vymazávania.

Nastavenie rodi ovskej kontroly, zmena PIN kódu

Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tla idiel , , a vykonajte vo bu.
3. Na potvrdenie stla te /↵
↵.
4. Opä stla te tla idlo SETUP, aby ste ukon ili menu nastavovaní.

Nastavenie rodi ovskej kontroly (Parental Control)
1. Zadajte PIN kód (pri prvom použití 9999). Na potvrdenie dvakrát stla te tla idlo

/↵
↵.

2. Zvo te zamknutie kanála (channel lock) s YES (áno), aby ste zamknutie kanála
aktivovali.
Poznámka: Ak je kanál zamknutý, prehráva Vás vždy vyzve, aby ste zadali PIN kód, ak
chcete spusti vyh adávanie programov/kanálov alebo ak chcete zmeni nastavenia
default.
3. Zvo te nastavenia rodi ovskej kontroly.

Zmena PIN kódu
Zvo te Zmeni PIN (Change PIN) (osobné identifika né íslo), a zadajte starý a nový PIN
kód.

Nastavenie TV systému, pomer strán obrazu, krajina, OSD, jazyk, asový
plán programov
Pri nastavovaní postupujte nasledovne:
1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i, aby ste sa dostali do hlavného menu.
2. Pomocou tla idiel , , a vykonajte vo bu.
↵.
3. Na potvrdenie stla te /↵
4. Opä stla te tla idlo SETUP, aby ste ukon ili menu nastavovaní.

Nastavenie TV systému na NTSC, PAL alebo AUTO

Nastavenie LCD displeja na 4:3 PS, 4:3 LB alebo 16:9

Zmeni krajinu, jazyk OSD
Nastavte krajinu, v ktorej sa nachádzate a jazyk OSD a asové pásmo sa nastavia automaticky
pod a zvolenej krajiny. Môžete však vykona aj manuálne nastavenie iného jazyka.
Tento jazyk OSD sa vz ahuje len na menu TV, ale nie na ostatné menu.

Zmeni jazyk OSD a audio jazyk
Tento jazyk je ten istý ako jazyk nastavený v regionálnych nastaveniach.

Plán televíznych programov
Môžete vytvori program, aby ste si mohli sériu televíznych programov pozrie pod a
asového plánu.

1. Zvo te Task (úloha), opakovane stlá ajte tla idlo
alebo , aby ste prešli k Active
(aktívne) alebo Inactive (neaktívne).
↵.
2. Na potvrdenie stla te tla idlo /↵
3. Zadajte detaily.
4. Stla te tla idlo SETUP, aby ste sa vrátili k menu Task.
5. Opakujte kroky 1 až 4, aby ste nastavili alšiu úlohu.
6. Opakovane stlá ajte tla idlo SETUP, aby ste ukon ili menu nastavení.

Poznámka: Aby tento proces fungoval, musíte prehráva nastavi :
(a) na prevádzkový režim DVBT.
(b) zapnú , ale v pohotovostnom režime STANDBY.

Prejs k nastaveniam default a individuálne nastavenie zobrazenia displeja
Prejs k nastaveniam default
Pomocou tejto funkcie môžete všetky nastavenia vráti na pôvodné default hodnoty.

individuálne nastavenie zobrazenia displeja
Môžete zmeni farbu menu, prieh adnos menu tak, že prekryjete pozadie a tvar okraja menu.

Hry

Máte k dispozícii štyri hry.

Tetris:
:
/↵
↵:
:
:
EXIT :

pohyb do ava a doprava
oto enie kame a, spustenie novej hry
zastavenie
necha kame spadnú
ukon enie hry

Míny/Gomoku:
: pohyb po poli
/↵
↵:
potvrdenie pohybu.
EXIT : ukon enie hry

Prehrávanie disku

Príprava
1. Skontrolujte, že je prístroj napájaný z batérie alebo cez sie ový adaptér.
2. Vložte disk. Postupujte pritom nasledovne:
Otvorte kryt DVD mechaniky tak, že zatla íte na pravú západku a kryt zodvihnete.
Stla te tla idlo Otvori (OPEN), aby sa otvorila DVD mechanika.
Vložte disk do mechaniky potla enou stranou nahor.
Zatvorte kryt DVD mechaniky.
3. Prepína vstup/výstup (INPUT/OUTPUT) na bo nej strane prehráva a nastavte na
výstup (OUTPUT).
4. Posunutím vypína a po polohy zapnuté (ON) zapnite prehráva .
Prehrávanie
Stla te tla idlo

na dia kovom ovláda i /↵
↵ na prehráva i, aby ste spustili prehrávanie.

Zastavenie
1. Stla te tla idlo na dia kovom ovláda i alebo STOP na prehráva i, aby ste prehrávanie
do asne zastavili. Na displeji sa zobrazí PRESTOP (do asné zastavenie).
2. Opä stla te tla idlo alebo STOP, ak chcete prehrávanie úplne zastavi .
Pauza
1. Po as prehrávania stla te tla idlo
na dia kovom ovláda i alebo tla idlo PAUSE na
prehráva i, ak chcete prehrávanie pozastavi .
2. Ak chcete v prehrávaní pokra ova , stla te tla idlo /↵
↵.
Pokra ova v prehrávaní
Ak stla íte
alebo STOP, miesto, na ktorom ste zastavili, sa uloží do pamäte. Ke potom
opä spustíte prehrávanie, bude pokra ova na tom istom mieste. Ak však opä stla íte
tla idlo STOP ( ), vyberiete disk z mechaniky alebo vypnete prehráva , pamä sa vymaže
a prehrávanie už nebudete môc spusti od rovnakého miesta.
Preskakovanie
Môžete preskakova jednotlivé kapitoly (DVD) a tituly (CD, Video CD).
1. Stla te po as prehrávania alebo pauzy tla idlo , aby ste presko ili o krok dopredu;
za ne sa prehráva nasledujúca kapitola alebo titul. Každým alším stla ením tla idla
sa posuniete o kapitolu/titul dopredu.
2. Ak sa chcete vráti k predchádzajúcej kapitole alebo titulu, stla te tla idlo .

Rýchle pretá anie dopredu a dozadu
1. Ak chcete rýchlo pretá a dopredu, stla te po as prehrávania tla idlo
stlá aním môžete zvoli rýchlos pretá ania: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x.
2. Ak chcete rýchlo pretá a dozadu, stla te po as prehrávania tla idlo
stlá aním môžete zvoli rýchlos pretá ania: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x.
3. Ak chcete pokra ova v normálnom prehrávaní, stla te tla idlo .

. Opakovaným
. Opakovaným

Spomalený film
1. Viackrát stla te tla idlo SLOW (pomaly), aby ste znížili rýchlos prehrávania: 1/2, 1/4,
1/8, 1/16, 1/32.
2. Stla te tla idlo , ak chcete pokra ova v prehrávaní normálnou rýchlos ou. Funkciu
spomaleného filmu môžete zvoli len v normálnom smere prehrávania (nie naspä ).
Prehrávanie obraz po obraze
1. Stla te tla idlo
alebo PAUSE, aby ste pozastavili prehrávanie.
2. Viackrát stla te tla idlo
alebo PAUSE, aby ste v prehrávaní pokra ovali obraz po
obraze.
3. Stla te tla idlo /↵
↵, ak chcete pokra ova v prehrávaní normálnou rýchlos ou. Funkciu
prehrávania obraz po obraze môžete zvoli len v normálnom smere prehrávania (nie
naspä ).
Opakovanie
Môžete opakova kapitolu, titul, súbor alebo celý disk.
1. Po as prehrávania viackrát stla te tla idlo Opakova (REPEAT) a zvo te tak niektorú
funkciu opakovania. Pod a typu disku budete ma k dispozícii rozli né možnosti.
2. Ak chcete funkciu opakovania deaktivova , opakovane stlá ajte tla idlo Opakova
(REPEAT), kým sa nezobrazí hlásenie
Vypnuté (OFF).
Ozna ovanie (pamä ové zna ky)
Pomocou funkcie pamä ových zna iek môžete prehrávanie spusti od ur itého miesta.
1. Po as prehrávania stla te tla idlo MARK.
2. Pomocou tla idiel a zvo te zna ku a potvr te stla ením tla idla ENTER.
3. Opakujte kroky 1 a 2, ak chcete ozna i alšie miesto. Môžete ozna i až 6 miest.
4. Ak chcete prehra ozna ené scény, stla te tla idlo MARK a pomocou tla idla ENTER
zvo te íslo zna ky.
Funkcia GOTO
Pomocou funkcie GOTO môžete priamo zada požadovaný asový bod prehrávania alebo
požadovanú kapitolu/titul/stopu.
1. Stla te tla idlo GOTO. Na displeji sa zobrazia informácie o tituloch, kapitolách alebo
stopách, pod a typu disku.
2. Pomocou tla idiel
a
zvo te íslo kapitoly/titulu/stopy a medzi jednotlivými
kapitolami/titulmi/stopami zvo te pomocou tla idiel a .
3. opä stla te tla idlo GOTO, aby ste mohli zada asový bod prehrávania.
4. Stla te tla idlo prehrávania, aby ste spustili prehrávanie od zvoleného miesta.
5. Ak chcete prehra ur itú kapitolu/titul/stopu, presko te krok 3.
Funkciu GOTO nemôžete použi pri CD-ROM so súbormi MP3/JPEG ani pri obrázkových
CD. Pri niektorých DVD sa táto funkcia po as prehrávania niektorých kapitol/titulov
deaktivuje.

Zvä šenie (zoom)
Pomocou funkcie ZOOM môžete video po as prehrávania zvä šova .
1. Po as prehrávania viackrát stla te tla idlo ZOOM, aby ste zobrazenie zvä šili o faktor x2
alebo x 4.
2. Po as prezerania JPEG súborov a obrázkových CD viackrát stla te tla idlo ZOOM, aby
ste obrázky zvä šili o 150 % alebo 200 %, resp. zmenšili o 25 % alebo 50 %.
Zvä šené obrázky môžete po obrazovke presúva pomocou smerových tla idiel , ,
a
.
Vypnutie zvuku (Mute)
Stla te tla idlo MUTE (vypnú zvuk), aby ste vypli audio reprodukciu. Ak chcete zvuk opä
zapnú , stla te tla idlo MUTE ešte raz.
Menu/PBC
Po as úrehrávania DVD stla te tla idlo MENU/PBC, aby ste sa vrátili k úvodnému menu
disku. Ak disk nemá úvodné menu alebo je funkcia menu deaktivovaná, zobrazí sa na
obrazovke symbol .
Pri VCD môžete pomocou tla idla MENU/PBC zapnú resp. vypnú funkciu PBC (Playback
Control). Ak je funkcia PBC aktivovaná, zobrazia sa miniatúry jednotlivých scén, ktoré
potom môžete priamo zvoli .
Zvuková stopa (Language)
Po as prehrávania DVD viackrát stla te tla idlo LANGUAGE (jazyk), aby ste zvolili
požadovanú zvukovú stopu. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.
Titulky (Subtitle)
Po as prehrávania DVD viackrát stla te tla idlo SUBTITLE (titulky), aby ste zvolili
požadované titulky, ak sú na DVD k dispozícii. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.
Zorný uhol (Angle)
Po as prehrávania DVD viackrát stla te tla idlo ANGLE (zorný uhol), aby ste zvolili iný
zorný uhol kamery, ak je k dispozícii. Túto funkciu máte k dispozícii len pri DVD.
Displej (Display)
Po as prehrávania DVD viackrát stla te tla idlo DISPLAY, aby ste zobrazili informácie ako
aktuálny titul, kapitola, stopa, as prehrávania at .
Ak tla idlo DISPLAY stla íte ešte raz, zobrazia sa informácie ako audio kanály, TV systém,
zvuková stopa, at .
Ak tla idlo DISPLAY stla íte ešte raz, zobrazovanie informácií sa vypne.
Audio kanál
Po as prehrávania CD alebo VCD viackrát stla te tla idlo L/R Taste, aby ste prepli audio
výstup medzi stereo, v avo/v avo a vpravo/vpravo.
Vypnutie prehráva a
1. Ak prebieha prehrávanie, dvakrát stla te tla idlo STOP, aby ste prehrávanie ukon ili.
2. Posunutím vypína a po polohy vypnuté (OFF), prehráva vypnite.

Prezeranie obrázkových CD (Picture CDs)

Kompatibilné obrázkové CD
Váš prehráva dokáže prehráva Kodak Picture CDs z predajne, ako aj doma napálené CD-R
alebo CD-RW disky so súbormi vo formáte JPEG.
Prehrávanie
Vo vä šine prípadov sa prezentácia obrázkov spustí automaticky, ke disk vložíte do
mechaniky. V niektorých prípadoch sa zobrazí prieskumník súborov. Pomocou smerových
tla idiel ( , , a ) zvo te obrázok a stla te tla idlo prehrávania , aby ste ho zobrazili.
Rýchlos zobrazovania prezentácie
Dobu, na ktorú sa po as prezentácie zobrazí každý obrázok, môžete nastavi tak, že viackrát
stla íte tla idlo .
Máte k dispozícii nasledujúce intervaly: 2 sekundy, 4 sekundy, 8 sekúnd a 10 sekúnd.
Pauza
na dia kovom ovláda i alebo PAUSE na prehráva i, aby ste
1. Stla te tla idlo
prehrávanie pozastavili.
2. Ak chcete v prehrávaní pokra ova , stla te tla idlo .
Oto enie
Zobrazené obrázky môžete otá a a preklápa .
1. Stla te tla idlo
na dia kovom ovláda i alebo PAUSE na prehráva i, aby ste
prehrávanie pozastavili.
2. Upravte obrázok pomocou smerových tla idiel ( , ,
a ): oto i o 90° doprava,
oto i o 90° do ava, preklopi zvisle, preklopi vodorovne.
Nasledujúci/predchádzajúci
Na prechod k nasledujúcemu obrázku stla te tla idlo
obrázku tla idlo .

, na návrat k predchádzajúcemu

Efekty prechodu
Máte k dispozícii 12 efektov prechodu od jedného obrázka k druhému. Viackrát stla te
tla idlo ANGLE (zorný uhol) a zvo te si spomedzi nasledujúcich efektov.
1. prekry zhora
2. prekry zdola
3. odkry smerom nahor
4. odkry smerom nadol
5. odkry zvnútra
6. odkry zvonku
7. zrolova zhora
8. zrolova zdola
9. zobrazi horizontálne zhora
10. zobrazi horizontálne zdola
11. zobrazi cez iernu
12. bez efektu

Prehrávanie súborov MP3 a audio CD

Kompatibilné MP3 CD
Vaše súbory MP3 musia ma formát ISO 9660 alebo JOLIET.

Prehrávanie
Vo vä šine prípadov sa po vložení MP3 alebo audio CD automaticky za ne prehráva prvý
titul resp. prvá zložka.
V niektorých prípadoch sa zobrazí prieskumník súborov. Pomocou smerových tla idiel ( ,
, a ) zvo te súbor a stla te tla idlo prehrávania , aby ste ho prehrali.

Nastavenie jazyka pre OSD, menu, zvukovú stopu, titulky

1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i.
2. Pomocou smerových tla idiel ( , , a ) vo te menu “Jazykové nastavenia”.
3. Na potvrdenie Vašej vo by a ukon enie menu stla te tla idlo ENTER alebo SETUP.
Zmena jazyka OSD

Jazyk menu

Zmena audio jazyka

Zmena jazyka titulkov

Nastavenia obrazovky a zvuku

1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i.
2. Pomocou smerových tla idiel ( , , a ) vo te menu “Nastavenia obrazovky”.
3. Na potvrdenie Vašej vo by a ukon enie menu stla te tla idlo ENTER alebo SETUP.
Nastavenie formátu obrazu
4:3 LB (Letter Box)
DVD sa zobrazia vo formáte 16:9, pri om na hornom a dolnom kraji obrazovky vidíte
ierne pruhy.
4:3 PS (Pan Scan)
Odstrihne sa pravý a avý kraj, zobrazí sa len stred filmov vo formáte 16:9.

Zapnutie/vypnutie šetri a obrazovky

Vo ba TV systému

Nastavenie jasu

Nastavenie kontrastu

Nastavenie zvuku

Nastavenie detskej poistky, hesla a symbolu uhla

1. Stla te tla idlo SETUP na dia kovom ovláda i.
2. Pomocou smerových tla idiel ( , , a ) vo te menu “Užívate ské nastavenia”.
3. Na potvrdenie Vašej vo by a ukon enie menu stla te tla idlo ENTER alebo SETUP.
Nastavenie detskej poistky

Zmena hesla
1. Pomocou smerových tla idiel zvo te „Heslo“ a vo bu potvr te stla ením tla idla
ENTER.
2. Zadajte vaše staré heslo (pri prvej zmene 8888) a na potvrdenie stla te tla idlo ENTER.
3. Dvakrát zadajte nové heslo.

Zapnutie/vypnutie symbolu uhla
Ak je táto funkcia aktivovaná (ON), zobrazí sa symbol uhla, ak je k dispozícii viacero
zorných uhlov kamery.

Obnovi štandardné nastavenia

Ak zvolíte íta , obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

Nastavenie LCD displeja

Nasledujúcim spôsobom môžete po as prehrávania alebo pri zastavenom prehrávaní nastavi
kvalitu LCD displeja.
1. Viackrát stla te tla idlo MODE (režim) na displeji, aby ste zvolili požadované
nastavenie. Máte k dispozícii nasledujúce nastavenia: jas, kontrast, ostros , farba
a farebný odtie .
2. Viacnásobným stlá aním (alebo podržaním) tla idiel hore (UP) / dole (DOWN) zvo te
požadovanú hodnotu nastavenia.
3. Ak chcete obnovi pôvodné nastavenie, opakovaným stlá aním tla idla MODE (režim)
zvo te Standard a následne na potvrdenie stla te tla idlo hore (UP) alebo dole
(DOWN).

Odstra ovanie porúch

Ak sa pri prevádzke Vášho prehráva a vyskytnú problémy, najprv skontrolujte nasledujúce
body, kým sa obrátite na zákaznícky servis.
Problém

Skontrolujte:

Prístroj sa nedá zapnú
alebo sa zrazu vypne.
Batéria je pripojená, ale
prístroj sa nedá zapnú
alebo sa zrazu vypne.

Skontrolujte, i je sie ový adaptér správne pripojený.
Vypnite prístroj a potom ho opä zapnite.

Dia kový ovláda
nefunguje.

Disk sa nedá prehra .

Nie je obraz.
Nie je obraz ani zvuk.

Nie je zvuk.

Skontrolujte, i je batéria nabitá a v prípade potreby ju nabite.
Skontrolujte, i je batérie správne vložená (dbajte na kladný a
záporný pól).
Eventuálne je batéria prázdna. Vložte novú batériu.
Nasmerujte dia kový ovláda na senzor dia kového ovládania
na DVD prehráva i.
Skontrolujte, i je použitý disk kompatibilný (DVD, DVD-RW,
VIDEO CD alebo AUDIO CD).
Nepoužívajte poškrabané alebo špinavé disky.
Skontrolujte, i je disk vložený potla enou stranou nahor.
Šošovka lasera môže vy zne istená. Obrá te sa na servisné
centrum zamerané na istenie šošoviek.
Skontrolujte, i nie je zaseknutý vypína LCD displeja, kým je
obrazovka otvorená.
Skontrolujte, i je prepína vstup/výstup (INPUT/OUTPUT)
nastavený do polohy výstup (OUTPUT) a nie vstup (INPUT).
Jedenkrát prepnite prepína vstup/výstup (INPUT/OUTPUT),
ke je prístroj zapnutý.
Skontrolujte nastavenie hlasitosti. Ak je hlasitos nastavená na
nulu, zvýšte ju.
Skontrolujte, i do prípojky na slúchadlá nie sú pripojené
slúchadlá. Ak sú pripojené slúchadlá, reproduktory sa vypnú.

V režime vstupu sa z
externého prístroja do
Skontrolujte, i sú audio a video kábel zapojené správne.
DVD prehráva a
Skontrolujte, i je DVD prehráva nastavený na vstup (INPUT)
nevysiela žiaden obrazový a i je v režime DVD.
signál.
Skontrolujte, i je DVD prehráva vypnutý. Batéria sa nedá
Batéria prístroja sa nedá
nabíja , ak je prístroj zapnutý.
nabi .
Ak je batéria zahriata, potrebuje na nabitie dlhší as. Po kajte,
kým batéria vychladne.
Skontrolujte, i LED svieti, ak je pripojená iná, úplne nabitá
LED indikátor nabíjania
batéria.
nesvieti.
Skontrolujte, i je správne zapojený sie ový adaptér.
Ak sú prehráva alebo batéria prehriate, nedá sa batéria nabíja .
LED indikátor nabíjania
po krátkej chvíli svieti na
zeleno.

Odpojte sie ový adaptér a potom ho opä pripojte.
Použite inú batériu. Ak problém pretrváva, môže by prí inou
defektný sie ový adaptér.
Ak sa problém vyrieši použitím inej batérie, je stará batéria
defektná.

Nie je príjem televízie.

Televízia je bez zvuku.

Skontrolujte,
Skontrolujte,
poriadku.
Skontrolujte,
Skontrolujte,
na minimum.
Skontrolujte,

i možno prija DVBT vysielanie.
i je správne nainštalovaná anténa a i je anténa v
i je zvolená správna krajina.
i regulátor hlasitosti na prístroji nie je nastavený
i nie je zapnutá funkcia MUTE (vypnutie zvuku).

Technické údaje

Všeobecne
Napájanie :
Spotreba prúdu :
Hmotnos :
Rozmery :
Prevádzková teplota :
Kompatibilné disky :

vstup AC 100 V ~ 240 V , 50/60 Hz, výstup DC 12 V
<16 W
894 g (bez batérie)
206 mm ( Š ) x 158,5 mm ( H ) x 41,5 mm ( V )
+10 °C až +40 °C (+50 °F až +104 °F)
DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, VCD, SVCD, MP3 CD,
CD-DA, Foto-CD

Digitálne TV
Systém :
Video formát :
Šírka pásma :

konformné s plným štandardom DVB
MPEG 2
6/7/8 MHz auto vo ba

Video výstup
FBAS video :

1 kanál : 1,0 Vp – p (zá až 75 )

Audio výstup
2 kanály :
Frekven ný rozsah :
Odstup ruchov :
Dynamická oblas :

L (1/L), R (2/R)
20 Hz až 20 kHz, ±1
> 85 dB
> 80 dB

Technické údaje batérie
Menovité napätie :
Kapacita :
Nabíjacie napätie :
Max. nabíjací prúd :
Výdrž batérie :
Doba nabíjania :

7,2 V
minimálne 4200 mAh
8,400 ± 0,05 V
4A
2,0 hodiny
4,5 hodiny

Prevádzkové podmienky
Nabíjanie :
Vybíjanie :
Skladovanie kratšie než 1 mesiac :
Skladovanie kratšie než 3 mesiace :
Skladovanie kratšie než rok :

0 °C až +45 °C(+32 °F až +113 °F)
-20 °C až +60 °C(-4 °F až +140 °F)
-20 °C až +60 °C(-4 °F až +140 °F)
-20 °C až +45 °C(-4 °F až +113 °F)
-20 °C až +25 °C(-4 °F až +77 °F)

Právo na zmenu technických údajov vyhradené.
Ak sa v tomto návode na použitie vyskytujú odchýlky spôsobené
produktu, nevz ahujú sa na predložený prístroj.

alším vylepšovaním

Preh ad funkcií TV
Zoznam programov

→ Zoznam televíznych programov
→ Zoznam rozhlasových programov
→ Usporiadanie
→ pod a názvu
→ pod a servisného ID
→ pod a ísiel programov

Vyh adávanie programov

→ Automatické vyh adávanie programov
→ Manuálne vyh adávanie programov

Detská poistka

→ Blokovanie kanálov

→ áno
→ nie
→ Nastavenie detskej poistky
→ Zmena hesla

Vo ba TV normy

→ TV norma
→ Typ displeja
→ Vo ba regiónu
→ Jazyk
→ Vo ba asu
→ Plán systému

→ PAL
→ NTSC
→ auto
→ 4 : 3 PS
→ 4 : 3 LB
→ 16 : 9

Hry

→ Míny
→ Tetris
→ Gomoku
→ Kalendár

Doplnky

→ Systémové informácie
→ Pôvodné nastavenia → nie
→ áno

Osobné nastavenia

→ Vo ba farby
→ Prieh adnos
→ Vzor okrajov

Likvidácia

Ak budete chcie tento produkt likvidova , uvedomte si prosím, že elektronický odpad nepatrí
do normálneho domového odpadu. Prosím odovzdajte ho na recykláciu, ak máte k dispozícii
príslušné možnosti.
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava
a zodpovedá technickému stavu pri tla i. Zmeny v technickom stave vyhradené.
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05

