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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt  
ani zadný kryt prístroja. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené na obsluhu 
užívateľom. Zverte servis kvalifikovaným osobám. 

Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto  
zariadenie dažďu ani vlhkosti.

• Nevystavujte adaptér ani prenosný prehrávač DVD vode (kvapkajúcej ani tečúcej)  
a nestavajte na neho predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

• Nevystavujte prenosný DVD prehrávač priamemu slnku a zdrojom tepla, ako sú radiátory 
alebo kachle.

• Neblokujte vetracie otvory. Prieduchy a otvory na prístroji sú určené na vetranie.  
Nesmú sa blokovať tým, že prenosný DVD prehrávač postavíte na vankúš, pohovku alebo  
iný podobný povrch.

• Nestavajte prenosný DVD prehrávač na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky,  
konzoly alebo stoly. Môže dôjsť k pádu prístroja s následkom škody alebo zranenia.

• Na LCD panel ani na jeho rám nikdy neukladajte ťažké ani ostré predmety.   
• Používajte len elektrický adaptér priložený k prenosnému DVD prehrávaču.  

Používanie iného adaptéru bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
• Zástrčka elektrického adaptéra sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako taká musí  

byť ľahko dostupná.
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
• Pri likvidácii batérií je potrebné venovať pozornosť aspektom ochrany životného prostredia.

POZOR: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.  
Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

UPOZORNENIE: Batérie (jedna batéria alebo set batérií) nesmie byť vystavená  
nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.

UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom.  
Prehrávač DVD je napájaný elektrickým adaptérom, ktorý sa používa ako odpojovacie  
zariadenie a ako taký musí byť ľahko dostupný.

POZOR: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.  
Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ (lítiová batéria).

Toto označenie znamená, že produkt sa v EÚ nesmie likvidovať 
spolu s iným domácim odpadom. Aby nedošlo k prípadnej škode 
na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví z dôvodu 
nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte prosím tento 
produkt zodpovedne, aby ste umožnili udržateľné opätovné 
použitie surovinových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie 
vrátiť, využite prosím vratné a zberné systémy alebo kontaktujte 
predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Tieto subjekty môžu 
tento produkt odovzdať na recykláciu šetrnú k životnému 
prostrediu.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

Upozornenie: Tento prehrávač video diskov využíva laserový systém. Použitie ovláda-
cích prvkov, nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré sú iné, než je uvedené v tomto 
návode môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému ožiareniu.

Upozornenie: Neotvárajte kryt, aby nedošlo K priamemu vystaveniu sa laserovému lúču. 
Po otvorení je viditeľné laserové žiarenie.

Upozornenie: Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.

Pozor: Neinštalujte tento produkt do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo  
podobný nábytok.

Upozornenie: Pokiaľ prístroj používajú deti, rodičia sa musia uistiť, že deti rozumejú 
celému obsahu návodu a tomu, ako sa používajú batérie, aby bolo zaručené, že ich budú 
vždy používať správne.

Upozornenie: Ak zistíte, že sa batéria prehrieva, nafúkne sa alebo je cítiť, prestaňte ju 
používať a obráťte sa na servisné stredisko, aby vykonalo jej výmenu.

Upozornenie: Nenabíjajte batériu na miestach s nedostatočným vetraním,  
napríklad na matraci, pohovke, vankúši, mäkkej podložke …

Upozornenie: Nenesieme zodpovednosť, ak užívateľ batériu používal nesprávne tak,  
že nedodržiaval varovný štítok s pokynmi v priestore pre batérie..

Upozornenie: Je zakázané používať pre port USB predlžovací kábel USB dlhší  
ako 250 mm
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Upozornenie na autorské práva
• Zákon zakazuje bez povolenia kopírovať, vysielať, usporiadať predstavenia, káblovo vysielať, 

verejne predvádzať a požičiavať autorsky chránené diela.
• Tento výrobok využíva funkciu ochrany autorských práv vyvinutú spoločnosťou Macrovision. 

Na niektorých diskoch sú nahrané signály brániace kopírovanie. Pri nahrávaní  
a prehrávaní obrazu z týchto diskov sa objaví rušenie. Tento výrobok využíva technológiu 
ochrany autorských práv, ktorá je chránená metodickými nárokmi amerických patentov  
a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších 
vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené  
spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation  
neposkytne iné oprávnenie, je určené len na zhodnotenie pre domáce a iné obmedzené  
sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať. 

• VÝROBNÉ ČÍSLO: 
Na zadnej strane prístroja nájdete výrobné číslo. Toto číslo je jedinečné pre tento prístroj  
a žiadny iný prístroj ho nemá. 
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OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Hlavná jednotka

 

1.   PREHRÁVANIE/PAUZA
2. STOP
3. ZDROJ
4. HLASITOSŤ-
5. HLASITOSŤ+
6. PONUKA 
7. ▲/▼/◄/►(nahor/dole/doprava/doľava) 

Zvoľte v ponuke položku. Tlačidlom OK 
potvrďte výber z ponuky. 
Pri prehrávaní VCD a DVD je k dispozícii: 
►: rýchly posun vpred 
◄: rýchly posun vzad 
▲: predchádzajúca stopa 
▼: nasledujúca stopa

8. POTVRDIŤ
9. OTVORIŤ
10. NASTAVENIE
11. SD/MMC
12. USB
13. AV VÝSTUP
14. Otvor slúchadiel
15. KOAXIÁLNY KONEKTOR
16. ZAP./VYP.
17. Vstup pre jednosmerný prúd 9-12 V
18. ANTÉNA
19. HDMI
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OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Diaľkový ovládač

1. SOURCE (Zdroj)
DVD, karta, USB.

2. MUTE (Rýchle stíšenie)
Vypnutie zvukového výstupu.

3. Číselné tlačidlá 0-9
Voľba číslovaných položiek v menu.

4. DISPLAY (Displej)
Zobrazenie času prehrávanie a stavových informácií.

5. Tlačidlo 10+
Ak chcete zvoliť stopu číslo 10 alebo vyššiu, najskôr stlačte tlačidlo 10+. 
Napríklad ak chcete zadať stopu 12, najskôr stlačte tlačidlo 10+ a potom číselné tlačidlo 2.

6. KONTROLA PREHRÁVANIA/ OBĽÚBENÉ
Zapnutie / vypnutie kontroly prehrávania PBC (VCD) v režime DVD.
Otvorenie ponuky zoznamu obľúbených programov v režime DVB.

7. AUDIO
: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO v priebehu prehrávania môžete prepínať medzi 

rôznymi jazykmi alebo zvukovými stopami, ak sú k dispozícii.
: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO v priebehu prehrávania môžete 

prepínať medzi rôznymi zvukovými kanálmi (stereo, ľavý alebo pravý).

8. PLAY/PAUSE () (Prehrávanie/Pauza)
Jedným stlačením tlačidla PLAY / PAUSE pozastavíte prehrávanie, druhým stlačením tlačidla 
PLAY / PAUSE prehrávanie opäť obnovíte.

9. STOP (■) (Zastavenie)
Keď stlačíte toto tlačidlo raz, prístroj si zapamätá miesto, odkiaľ začne prehrávanie, ak potom 
stlačíte tlačidlo PLAY (). Avšak ak miesto tlačidla PLAY () stlačíte po druhé tlačidlo 
STOP, funkcia obnovenia prehrávania sa zruší.
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10. KROK/TV/RÁDIO
Krok obrazu v režime DVD.
Prepnutie medzi zdrojom TV a rádiom v režime DVB.

11. VOL + (Hlasitosť +) 
23. VOL - (Hlasitosť -)
Nastavenie hlasitosti.

12. Preskočenie vpred ()
Presun na ďalšiu kapitolu či stopu.

13. Preskočenie vzad ()
Presun na predchádzajúcu kapitolu či stopu alebo na ich začiatok.

14. Tlačidlo 
Tlačidlom  sa môžete pohybovať smerom vpred, to v 5 rôznych rýchlostiach 
(2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.

15. Tlačidlo 
Tlačidlom  sa môžete pohybovať smerom dozadu, to v 5 rôznych rýchlostiach 
(2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.

16.  
Zapnutie/vypnutie hlavným vypínačom.

17. SEARCH (Vyhľadávanie)
Prechod na požadované miesto, titul alebo kapitolu v režime DVD.

18. SUBTITLE (Titulky)
Opakovanými stlačeniami tlačidla SUBTITLE v priebehu prehrávania môžete prepínať medzi 
rôznymi jazykmi titulkov.

19. ANGLE (Uhol)
: Tlačidlom ANGLE môžete meniť uhol pohľadu, pokiaľ príslušné DVD túto funkciu 

podporuje. 

20. ●/ TITUL
Zapnutie nahrávanie DVB
Návrat to titulovej ponuky DVD.

21. ENTER (Vložiť)
Potvrdenie voľby v menu.

22. OPAKOVANIE
Pri prehrávaní môžete stlačením tlačidla REPEAT zvoliť požadovaný režim opakovania.

: môžete opakovane prehrávať kapitolu, titul alebo opakovanie vypnúť.
: môžete opakovane prehrávať jednu položku, všetko alebo opakovanie vypnúť.

: môžete opakovane prehrávať jednu stopu, zložku alebo opakovanie vypnúť.

24. NASTAVENIE
Aktivácia alebo ukončenie ponuky nastavenia.

25. SLOW (Pomaly)
Opakovanými stlačeniami tlačidla SLOW prepnete na pomalé prehrávanie a môžete cyklicky 
voliť medzi rôznymi rýchlosťami. Rýchlosti sú 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normálna rýchlosť.

26. PROGRAM
 : Funkcia programu umožňuje naprogramovať obľúbené stopy z disku. Po stlačení 

tlačidla PROGRAM sa na obrazovke objaví menu PROGRAM. Teraz môžete pomocou 
číselných tlačidiel priamo zadať čísla titulov, kapitol alebo stôp a zvoliť možnosť PLAY. 
Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo PROGRAM a v menu programu zvoľte 
možnosť vymazanie programu. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM opustíte menu 
programu.
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27. ZOOM (Zväčšenie/Zmenšenie)
 : Funkcia Zoom sa používa na zväčšenie video obrazu:

1. Pri prehrávaní alebo zobrazení snímky aktivujete funkciu zoom stlačením tlačidla ZOOM.  
V pravej dolnej časti obrazu sa krátko objaví štvorcový rámik.

2. S každým stlačením tlačidla ZOOM sa TV obrazovka postupne zmení nasledovne: 
 
veľkosť 2x  3x  4x  1/2  1/3  1/4  normálna veľkosť

: Pomocou tlačidla ZOOM zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.
1. Stlačte tlačidlo ZOOM.
2. Tlačidlom  obrázok zväčšíte a tlačidlom  zmenšíte. 

Pomocou tlačidiel  sa môžete pohybovať po zväčšenom obraze.

28. ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLTÉ / MODRÉ TLAČIDLO
Majú špecifické funkcie v režime DVB.

NASTAVENIE V MENU NASTAVENÍ

VŠEOBECNÁ PREVÁDZKA A STRÁNKA OBECNÉHO NASTAVENIA
Stlačením tlačidla SETUP vstúpite do menu nastavení. Pomocou smerových tlačidiel  
zvoľte preferovanú položku. Po dokončení nastavenia sa vrátite do normálneho zobrazenia 
opätovným stlačením tlačidla SETUP.

OBECNÉ: Voľba menu stránky OBECNÉ.
AUDIO: Voľba menu stránky AUDIO.
VIDEO: Voľba menu stránky VIDEO.
PREFERENCE: Voľba menu stránky PREFERENCE.
HESLO: Voľba menu stránky HESLO.

• Stránka obecného nastavenia

• TV zobrazenie: Voľba pomeru strán prehrávaného obrazu. 
4:3 PANSCAN: Ak máte normálny televízor a chcete, aby boli obe strany obrazu orezané  
alebo naformátované tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku. 
4:3 LETTERBOX: Pokiaľ máte normálny televízor. V tomto prípade sa zobrazí širokouhlý  
obraz s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky. 
16:9: Širokouhlé zobrazenie. 
Stlačený širokouhlý: Nastavenie režimu obrazovky na 4:3. 

• Značka uhlu 
Zobrazuje údaj o stávajúcom nastavení uhlu v pravom rohu obrazovky,  
pokiaľ je táto funkcia na disku k dispozícii. 

• Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke) 
Môžete zvoliť vlastné preferované nastavenie jazyka. 
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• Skryté titulky 
Skryté titulky sú údaje, ktoré sú skryté vo video signále niektorých diskov. Pred tým,  
než vyberiete túto funkciu, uistite sa prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že túto funkciu 
má tiež váš televízor.  

• šetrič obrazovky 
Táto funkcia sa používa k zapnutiu a vypnutiu šetriča obrazovky.

Automatický pohotovostný režim
Táto funkcia sa používa pri voľbe nastavenia automatického pohotovostného režimu po 3 alebo 
4 hodinách.
3 HODINY: prístroj sa prepne do pohotovostného režimu po 3 hodinách, ak počas tejto doby po-
užívateľ neurobí s prístrojom žiadnu operáciu.
4 HODINY: prístroj sa prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách, ak počas tejto doby po-
užívateľ neurobí s prístrojom žiadnu operáciu.
VYP: funkcia automatického pohotovostného stavu je vypnutá a prístroj bude v stave „zapnutý“, 
aj keď používateľ nevykonáva s prístrojom žiadne operácie.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ
• Stránka audio nastavení

• Miešanie 
Táto možnosť vám umožňuje nastaviť stereo analógový výstup vášho DVD prehrávača.

 LT/RT: Túto voľbu vyberte, ak je váš DVD prehrávač pripojený k dekoderu Dolby Pro Logic.
 Stereo: Túto voľbu vyberte, ak výstup dodáva zvuk len z dvoch predných reproduktorov.

• Digitálny výstup 
Táto funkcia sa používa na voľbe výstupu SPDIF: SPDIF Off, SPDIF/RAW alebo SPDIF/PCM.

 SPDIF Off: Vypne výstup SPDIF.
 SPDIF/RAW: Pokiaľ ste pripojili DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP k viackanálovému  
 dekoderu alebo prijímaču.
 SPDIF/PCM: Pokiaľ nie je váš prijímač schopný dekódovať viackanálový zvuk..

• Dolby Digital
Možnosti v Nastavení Dolby Digital sú: „Dual Mono“ a „Dynamic“.

• Dual MONO
 Stereo: Ľavý mono zvuk bude vysielať výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý 
 mono zvuk bude vysielať výstupné signály do pravého reproduktoru.
 L-Mono: Ľavý mono zvuk bude vysielať výstupné signály do ľavého i pravého reproduktoru.
 R-Mono: Pravý mono zvuk bude vysielať výstupné signály do ľavého i pravého reproduktoru.
 Mix-Mono: Ľavý a pravý zmiešaný mono zvuk bude vysielať výstupné signály do ľavého  
 a pravého reproduktoru.
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• Dynamic 
Kompresia dynamického rozsahu. 

STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ
• Stránka video nastavení

Ostrosť, jas, kontrast, tón, sýtosť: nastavenie video vlastností.

STRÁNKA PREFERENCIÍ
• Stránka preferencií

• Typ televízora 
Voľba farebného systému AV výstupu, ktorý zodpovedá vášmu televízoru.  
Tento DVD prehrávač je kompatibilný s NTSC i s PAL. 
PAL –Túto možnosť vyberte, ak má pripojený televízor systém PAL.  
Video - signál disku NTSC sa zmení na výstup PAL. 
NTSC - Túto možnosť vyberte, ak má pripojený televízor systém NTSC.  
Video - signál disku PAL sa zmení na výstup NTSC. 
Auto: Video - signál sa zmení automaticky podľa formátu prehrávaného disku.

• Audio: Voľba jazyka pre audio (ak je k dispozícii).
• Titulky: Voľba jazyka pre titulky (ak je k dispozícii).
• Menu disku: Voľba jazyka pre menu disku (ak je k dispozícii).
• Rodičovský zámok 

Niektoré DVD disky majú rodičovskú úroveň pre celý disk alebo pre niektoré scény na disku. 
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť úroveň obmedzení prehrávania. Úrovne prístupnosti  
sú od 1 do 8 a závisí na konkrétnej krajine. Môžete zakázať prehrávanie niektorých diskov, 
ktoré nie sú vhodné pre deti alebo nechať disk prehrať s alternatívnymi scénami.

• Predvolené hodnoty: Návrat na nastavenie z výroby.
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STRÁNKA NASTAVENIA HESLA
• Stránka nastavenia hesla

• Režim hesla: Nastavenie režimu hesla na zapnuté alebo vypnuté. Pokiaľ je nastavenie  
na vypnuté, pre zmenu rodičovskej úrovne nebude nutné heslo. 

 

STARÉ HESLO: Zadajte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky preskočí 
na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadajte NOVÉ heslo. Číselnými tlačidlami diaľkového ovládača vložte 4 číslice. 
Kurzor potom automaticky preskočí na POTVRDENIE HESLA.

POTVRDENIE HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opätovným zadaním. Ak je potvrdenie 
nesprávne, kurzor zostane v tomto stĺpci. Po zadaní správneho nového hesla kurzor 
automaticky preskočí na OK.

OK: Ak je kurzor na tomto tlačidle, potvrďte nastavenie stisnutím tlačidla ENTER.

Poznámka: Ak bolo heslo zmenené, zmení sa tiež rodičovské heslo disku.
Pôvodné heslo (1369) je platné vždy, aj keď bolo heslo zmenené.
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PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE

Elektronické parametre

Položka Štandardná požiadavka
Požiadavky na príkon Striedavý prúd 100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba < 12 W
Prevádzková vlhkosť 5% až 90%

Output

VIDEO  
výstup 1 Vp-p (75 Ω)

AUDIO  
výstup 1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Audio Reproduktor: 1 W x 2, slúchadlový výstup

Systém

Laser : Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650 nm
Signálový systém : NTSC / PAL
Kmitočtová odozva : 20 Hz až 20 kHz (1 dB)
Odstup signál-šum : Viac než 80 dB (len konektory ANALOGOVÉHO VÝSTUPU)
Dynamický rozsah : Viac než 85 dB (DVD/CD)

Parametre batérie
Špecifikácie batérie
Výkon: 7,4 V

Štandardná doba nabitia: 3 – 4 hod. (závisí na kapacite batérie)
Doba vybitia: asi 2 hod. (závisí na kapacite batérie)

Uskladnenie a prevádzkové podmienky
1. Podmienky skladovanie Teplota Vlhkosť
6 mesiacov -20°C až +45 °C 65 ± 20%
1 týždeň -20°C až +65 °C 65 ± 20%

2. Prevádzkové podmienky Teplota Vlhkosť
Štandardné nabitie 0°C až +45 °C 65 ± 20%
Štandardné vybitie -20°C až +65 °C 65 ± 20%
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PRVÁ INŠTALÁCIA
Po vykonaní všetkých prepojení zapnite televízor. Uistite sa, že prijímač je pripojený k napájaniu 
a stlačením tlačidla Power ho zapnite. Ak používate prijímač prvýkrát alebo ste resetovali 
nastavenia na hodnoty z výroby, zobrazí sa na televíznej obrazovke Hlavné menu.

1) Zvoľte [Jazyk OSD] a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA zvoľte jazyk.
2) Zvoľte [Krajina] a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA vyberte krajinu, kde žijete.
3) Zvoľte [Vyhľadávanie kanálov] a tlačidlom DOPRAVA alebo OK spustite automatické 

vyhľadávanie kanálov.
4) Akonáhle je vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV vysielanie.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA
NASTAVENIE SPRÁVY PROGRAMOV
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Program].
Menu poskytuje možnosti na nastavenie riadenia programov. Zvoľte možnosť a upravte ju 
pomocou tlačidiel OK alebo DOPRAVA. Tlačidlom EXIT menu ukončíte.

EDITÁCIA PROGRAMU
Ak chcete upraviť preferencie programu (uzamknutie, preskočenie, stanovenie obľúbených, 
presunutie alebo vymazanie), je potrebné sa prepnúť do menu Editácia programu. K prístupu 
do tohto menu je nutné poznať heslo. Zadajte predvolené heslo „000000“.
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Nastavenie obľúbeného programu
Je možné vytvoriť zoznam obľúbených programov, ku ktorým budete mať ľahký prístup.
Nastavenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte tlačidlo favourite. 

Zobrazí sa symbol v tvare srdca a program sa označí ako obľúbený.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie obľúbené programy.
3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.

Zrušenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov: 
Stlačte tlačidlo Favourite na diaľkovom ovládači u programov označených symbolom srdca.

Sledovanie obľúbeného programu:
1) Po stlačení tlačidla Favourite sa zobrazí menu obľúbených programov.
2) Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte obľúbený program.
3) Stlačením tlačidla OK vyberte obľúbený program.

Vymazanie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte program a potom stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa oznámenie. Stlačením 

tlačidla OK program vymažete.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy na vymazanie.

Preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte program, ktorý chcete preskočiť a stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol pre 

preskočenie. Program sa označí ako program, ktorý sa má preskakovať.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy k preskočeniu.
3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.

Zrušenie možnosti preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu: na preskakovanom 
programu so symbolom preskočenie stlačte ZELENÉ tlačidlo.

Presunutie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol presunutia.
2) Tlačidlami HORE / DOLE program presuňte.
3) Potvrďte tlačidlom OK.
4) Opakovaním predchádzajúcich krokov presuňte ďalšie kanály.

Uzamknutie programu
Vybraný program môžete uzamknúť, čím zakážete jeho sledovanie. Uzamknutie televízneho 
alebo rozhlasového programu:
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol v tvare zámku, 

čím sa program označí ako zamknutý.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy.
3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.
4) Uzamknutie programu zrušíte stlačením ŽLTÉHO tlačidla.
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5) Ak chcete sledovať uzamknutý program, je potrebné zadať buď východiskové heslo 
„000000“ alebo svoje posledné nastavené heslo.

EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA)
EPG je televízny sprievodca zobrazený na obrazovke, ktorý ukazuje plánované programy 
sedem dní dopredu, a to pre každý naladený kanál. Do sprievodcu sa prepnete stlačením 
tlačidla EPG na diaľkovom ovládači.

Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte príslušný program. Ak je o ňom k dispozícii viac ako jedna 
strana informácií, môžete nimi listovať, a to pomocou MODRÉHO tlačidla smerom hore 
a ŽLTÉHO tlačidla smerom dole.

TRIEDENIE
Kanály možno triediť podľa nasledujúcich možností:
[LCN] – triedenie kanálov vo vzostupnom poradí.
[Name] – triedenie kanálov v abecednom poradí.
[Service ID] –- triedenie kanálov podľa stanice.

LCN (LOGICKÉ ČÍSLO KANÁLU)
Nastavenie LCN na zapnuté alebo vypnuté.

NASTAVENIE OBRAZU
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte [Obraz]. Menu poskytuje 
možnosti pre úpravu nastavenia obrazu. Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami 
DOPRAVA/DOĽAVA toto nastavenie upravte. Tlačidlom EXIT ukončíte menu.

Pomer strán
Je treba nastaviť formát zobrazenia buď na 4:3PS, 4:3LB, 16:9 cez celú obrazovku alebo Auto, 
aby ste pri sledovaní TV dosiahli maximálnu veľkosť zobrazenia.

Rozlíšenie
Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Nastavenie zodpovedá najbežnejším 
nastavením pre HDMI.
[480i]: pre televízory so systémom NTSC.
[480P]: pre televízory so systémom NTSC.
[576i] pre televízory so systémom PAL.
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[576P]: pre televízory so systémom PAL.
[720P]: pre televízory so systémom NTSC alebo PAL.
[1080I]: pre televízory so systémom NTSC alebo PAL.
[1080P]: pre televízory so systémom NTSC alebo PAL.

Formát TV
Pokiaľ sa obraz nezobrazuje správne, je treba zmeniť nastavenie. Malo by odpovedať 
najobvyklejšiemu nastaveniu pre televízory vo vašej zemi.
[NTSC]: pre televízory systému NTSC.
[PAL]: pre televízory systému PAL.

VYHĽADÁVANIE KANÁLOV
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a zvoľte [Vyhľadávanie kanálov]. Menu 
poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia Vyhľadávanie kanálov. Zvoľte možnosť a stlačením 
tlačidiel DOPRAVA/DOĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.

Automatické vyhľadávanie
Vyhľadá a automaticky uloží všetky kanály. Všetky skôr uložené kanály sa vymažú.
1) Zvoľte [Automatické vyhľadávanie] a tlačidlom OK alebo DOPRAVA spusťte vyhľadávanie 

kanálov.
2) Ak chcete vyhľadávanie kanálov zrušiť, stlačte tlačidlo EXIT.

Manuálne vyhľadávanie
Uloží nové kanály manuálne. Táto možnosť pridá nové kanály bee zmeny aktuálneho zoznamu 
kanálov.
1) Zvoľte [Manuálne vyhľadávanie] a stlačte tlačidlo OK alebo DOPRAVA. Zobrazí sa 

obrazovka pre vyhľadávanie kanálu.
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2) Tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA zvoľte frekvenciu kanálu.
3) Tlačidlom OK spusťte vyhľadávanie kanálov.
Pokiaľ bude nájdený kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Pokiaľ nemožno nájsť 
žiadny kanál, ukončite menu.

Krajina
Výber krajiny, kde sa nachádzate.

Napájanie antény
Ak je pripojená externá anténa, zapne sa jej napájanie.

NASTAVENIE ČASU
Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Čas]. Menu poskytuje možnosti 
pre úpravu nastavenia času. Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami 
DOPRAVA/DOĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.

ČasČasový posun 
Voľba automatického nastavenia časového posunu voči GMT.

Región krajiny
Ak je [Časový posun] nastavený na Auto, zvoľte región krajiny.

Časová zóna
Zvoľte Odchýlku časovej zóny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Manuálne nastavenie.



SK - 19

SK

MOŽNOSŤ
Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Možnosť]. Menu poskytuje 
možnosti pre nastavenie jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka pre zvuk. Zvoľte možnosť 
a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.

Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)
Zvoľte jazyk OSD.

Jazyk pre zvuk
Zvoľte preferovaný jazyk pre sledovanie TV kanálov.
Pokiaľ nie je jazyk k dispozícii, použije sa predvolený jazyk programu.

Jazyk titulkov
Zvoľte preferovaný jazyk pre titulky.

Digitálne audio
Nastavte požadovaný audio formát pre vstup HDMI: PCM, Raw HDIM zap., Raw HDMI vyp., 
Vyp. (Ak je k dispozícii).

NASTAVENIE SYSTÉMU
Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Systém]. Menu poskytuje 
možnosti pre úpravu nastavenia systému.
Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA upravte nastavenie. 
Stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.

Rodičovský dohľad
Možno obmedziť prístup ku kanálom, ktoré sú nevhodné pre deti. Ak chcete niektorý kanál 
zakázať alebo zamknúť, musíte zadať predvolené heslo „000000“ alebo svoje vlastné heslo.

Nastavenie hesla
Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo 
predvolené heslo „000000“. Potom budete požiadaní o zadanie svojho nového hesla. 
Pre potvrdenie zadajte heslo znovu. Ako náhle je heslo potvrdené, stlačením tlačidla EXIT 
menu ukončíte.

Predvolené nastavenie z výroby
Resetovanie set top boxu na predvolené nastavenie z výroby.
V hlavnom menu zvoľte [Nastavenie z výroby] a preveďte voľbu tlačidlom OK alebo DOPRAVA. 
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Zadajte svoje staré heslo alebo predvolené heslo „000000“ a potvrďte tlačidlom OK. Táto 
možnosť vymaže všetky predvolené kanály a nastavenia.

Informácie
Zobrazenie informácii o modeli, hardware a software.

Aktualizácia software
Pokiaľ je zvolené „ZAPNUTÉ“, bude prístroj vyhladovať nový software z vysielania podľa času, 
ktorý nastavíte v časti „Čas spustenia“.

USB
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte USB.

Multimédia
Prepnite do režimu USB a po pripojení zariadenia USB môžete prehliadať súbory.

Konfigurácia fotografií
Nastavenie parametrov pre prezeranie fotografií.

Konfigurácia filmov
Nastavenie parametrov pre zobrazenie titulkov u filmov.

Konfigurácia videorekordéra
Nastavenie parametrov pre nahrávacie zariadenie.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Položka Podpoložka Parameter

Tuner

Vstupná frekvencia 170 – 230 MHz
470 – 860 MHz

Vstupná úroveň rádiovej 
frekvencie -79dBm(T),-75dBm(T2)

Šírka pásma 
medzifrekvenčného kmitočtu 7 MHz a 8 MHz

Modulácia QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 
128QAM(T2),256QAM(T2

Video

Formát dekoderu
MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
HEVC/H.265 HT@L4
MPEG2 MP@ML.HL

Výstupní formát 480i, 480p,576i, 576P, 720P, 
1080i, 4:3 a 16:9

Výstupní port HDMI
Rozmery 250 x 42 x 193 mm
Hmotnosť (NETTO) 923 ± 10 g

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Čo robiť

Nie je obraz
Nie je pripojené napájení Pripojte napájania
Hlavný vypínač nie zapnutý Zapnite hlavný vypínač

Obrazovka zobrazuje 
„Nie je signál“

Nie je pripojený kábel DVB-T Pripojte kábel DVB-T

Nesprávne nastavenie Nastavte správny parameter

Z reproduktora nevychádza 
zvuk.

Zvuk je vypnutý Zrušte funkciu vypnutia zvuku.
Nesprávna zvuková stopa Skúste inú zvukovú stopu

Chýba obraz, znie len zvuk

Žiadne alebo nesprávne 
prepojenie AV káblom

Uistite sa, že káble sú 
správne zapojené

Vysielaným programom je 
rozhlasový program

Stlačením tlačidla 
<TV/RADIO> prepnete do 
režimu TV

Diaľkový ovládač nereaguje

Batéria je vybitá Vymeňte batériu
Diaľkový ovládač nie je 
namierený na čelný panel 
alebo nie je dostatočne blízko

Zmeňte smer, kam mierite 
diaľkovým ovládačom alebo 
idete bližšie k čelnému panelu

Obraz „zamŕza“ alebo sa 
mozaikovito rozpadá Signál je príliš slabý Zosilnite signál
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ZÁRUKA
Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby 
materiálu a dielenského spracovania. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej 
kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje  
v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE 
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED 
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO 
ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. 

VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD 
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU 
DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO  
V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH 
OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske 
krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho  
životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí  
sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt 
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním 

materiálov pomôžete zachovať‘ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku 
vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,  
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PDX923SUDVBT2 je v súlade so 
smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity






