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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

DVD/VCD/CD/MP3/MP4/-R/CD-RW PŘEHRÁVAČ 
S AM/FM STEREO DIGITÁLNÍM RÁDIEM A LADĚNÍM 

................................................................................................... 
Pro správné ovládání jednotky si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte tytoinstrukce a uschovejte tento manuál pro další reference. 

 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
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UPOZORNĚNÍ 
Tento DVD přehrávač je laserový produkt špičkové kvality. Avšak tento DVD přehrávač používá 
laserový paprsek, který může při přesměrování zapříčinit nebezpečné ozáření.  
Před samotným používáním se ujistěte, že DVD přehrávač ovládáte správně podle instrukcí. 
Použití ovladačů nebo provedení nastavení nebo postupů ovládání jiným způsobem, než jak jsou 
specifikovány v tomto manuálu, mohou vyústit ve vystavení se nebezpečnému ozáření. 
Neotevírejte kryt zařízení a sami neprovádějte opravy zařízení. S případnou opravou se obrat´te 
na specializovaný servis nebo kvalifikovanou osobu.  
 VAROVÁNÍ 
Pro snížení rizika vzniku požáru nebo el. šoku, toto zařízení nevystavujte dešti nebo vlivu vlhkosti. 
Pro redukci rizika vzniku požáru nebo el. šoku a obtěžujícího rozhraní používejte pouze 
doporučené doplňky. 
Toto zařízení je navrženo pro nepřetržité ovládání. 
Na tento produkt se vztahuje ochrana autorských práv na použití technologie, která je chráněná 
metodou vyžadovanou u určitých U.S patentů a ostatní duševní vlastnictví, které je majetkem 
korporace Macrovision a ostatními právy vlastníka. Použítí této autorskými právy chráněné 
technologie musí být autorizováno korporací Microvision. Demontáž nebo změna v konstrukci 
zařízení není povolena.  INFORMACE OBLASTNÍHO MANAGEMENTU 
 
Tento DVD přehrávač je navržen a vyroben v souladu s informací oblastního managementu, která 
je zaznamenána na DVD disku. Pokud oblastní číslo popsané na DVD disku neodpovídá 
oblastnímu číslu tohoto DVD přehrávače, toto zařízení nemůže přehrávat DVD disky. 
 POZNÁMKY K DISKU 
Formáty disku podporované tímto přehrávačem 

 DVD-12cm  disk  
 (pouze jednostranný disk) 
 Video CD  
 12cm  disk 
 CD  
 12cm  disk 
 MP3 -12cm  disk 

Disky, které nemohou být přehrávány na tomto přerávači 
 DVD-ROM 
 DVD-RAM 
 CDV 
 CD-G 

Zacházení s diskem a jeho údržba 
 Špína, prach, škrábance a zkroucení disku zapříčiní špatnou funkčnost disku. 
 Na disk neumist´ujte nálepky, nebo po disku neškrábejte.  
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 Nekrut´te s diskem. 
 Disk by vždy měl být uložen v obalu, pokud není používán. 

Neumist´ujte disk na níže uvedených místech 
 Přímé sluneční světlo 
 Špinavá, prašná a vlhká místa 
 V blízkosti vytápění auta 
 Na sedačkách nebo palubní desce 

Čistění disku 
Použijte suchý měkký hadřík pro otření povrchu disku. Pokud jedisk docela špinavý, použijte měkký hadřík, který je lehce namočen
v isopropilovém alkoholu. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla 
jako je benzín, tenčí nebo obvyklé čističe disků, které mohou 
poškodit povrch CD disku.  
Pozn.: Během času může dojít k poškrábání disku (ikdyž toto 
nemusí způsobit nefunkčnost disku) – závisí to na způsobu 
používání disku a okolních podmínkách. Vezměte na vědomí, že 
tyto škrábance nejsou indikací žádného problému s přehrávačem.  

 Příprava nových disků s nerovnými okraji 
Nový disk může mít nerovné vnitřní a vnější okraje. Pokud je použit disk s nerovnými okraji, 
nebude tento možné přehrát. Proto před samotným použitím disku odstraňte jeho nerovné okraje 
pomocí kuličkového pera nebo tužky, jak je vyobrazeno níže. Pro odstranění nerovných okrajů 
přitlačte hranu tužky nebo pera na vnější nebo vnitřní okraj CD disku. 

POZNÁMKA: 
 Vyberte místo instalace, kde zařízení nebude překážet během řízení. 
 Před konečnou instalací jednotky, zapojte el. rozvody zkušebně a ujistěte se, že je vše 

řádně spojeno a že jednotka a systém řádně fungují. 
 Pro řádnou instalaci používejte pouze části, přiložené k zařízení. Použití neautorizovaných 

součástí může vést k nefunkčnosti zařízení. 
 Konzultujte se svým prodejcem, jestli zařízení vyžaduje vrtání dalších otvorů, nebo 

provední úprav na vozidle. 
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 Nainstalujte zařízení v místě, kde nebude překážet v řízení vozidla a nemůže zranit 
pasažéra, pokud dojde k náhlému zastavení vozidla. 

 Pokud úhel instalace přesahuje 30° od horizontální roviny, jednotka nebude optimálně 
fungovat. 

INSTALACE 

* Vyhněte se instalaci zařízení v místě, kde by bylo vystaveno vysoké teplotě – přímému
slunečnímo záření nebo horkému vzduchu, ohřívači, nebo místu, kde by zařízení mohlo být
vystaveno vlivu prachu, špíny nebo nadbytečným vibracím.

INSTALACE Z PŘEDNÍ A ZE ZADNÍ ČÁSTI 
Tato jednotka může být řádně nainstalována bud´to z přední strany (obvyklá instalace DIN) nebo 
ze zadní strany (zadní instalace DIN s použitím otvorů pro šrouby po obou stranách zařízení). Pro 
detailní popis instalace - viz. níže uvedené vyobrazení. 
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ELEKTRICKÉ ROZVODY 
 

DVD /MP4/VCD/CD/MP3 přehrávač 
El. výkon: 12V 

1. PP+ 7. ZL+
2. PP- 8. ZL-
3. PL+ 9. AUTO ANT
4. PL- 10. el. napětí

(1A) 
5. ZP+ 11. B+ (15A)
6. ZP- 12. uzemnění

PP-přední pravý 
PL-přední levý 
ZL-zadní levý 
ZP- zadní pravý 
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Rozmístění tlačítek na dálkovém ovladači 
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Popis funkcí dálkového ovladače 
1. Band – rádiové pásmo
Toto tlačítko se používá pro přepínání v rádiových pásmech. V režimu VCD DVD. Stiskněte tlačítko
pro přepínání TV systému mezi NTSC a Pal.
2. P/N
Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí zařízení, při opětovném stisknutí tlačítka zařízení vypnete.
3. GOTO – Přejít na  Přehrávání v časovém nastavení.
4. 
Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte přehrávání. 
5. SETUP – nastavení
Zobrazení Menu nastavení. 
6. 
Tlačítka kurzoru v režimu Menu.  
7. VOL+/VOL- 
Stiskněte pro nastavení úrovně hlasitosti. 
8. SEL
Toto tlačítko stiskněte pro změnu audio režimu – hlasitost, basy, ztrojnásobení, vyvážení a režim
prolínání.
9. PROG
Program pro přehrávání záznamů/kapitol nebo titulků.
10. PBC /ovládání přehrávání/Vyberte funkci PBC. 
11. SUB-T Změna jazyku titulků na multi-titulkový jazyk na DVD disku.
12. Vyberte specifický segment pro opakování.
13. OSD
Zobrazení statistických údajů o disku během přehrávání.
14. RPT Automatické ukládání a funkce přednastaveného vyhledávání radio stanic.
15.   Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte zvuk.
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16. MODE – REŽIM
Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi rádiem a režimem přehrávání DVD. 
17.  
Stiskněte tlačítko        pro přepnutí na následující záznam/kapitolu a stiskněte          pro zpětné 
přepnutí na předchozí záznam/kapitolu.  
18. ZOOM  Přibližte obrázek v různých režimech (1x, 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/7, vypnuto).
19. VSTUP Vstup/přepnutí.
20. AUDIO - ZVUK
Toto tlačítko stisknete pro změnu AUDIO zvukové nahrávky na multi-audio zvukovou nahrávku na
DVD disku, nebo pro změnu zvukového režimu VCD/CD disku.
21. 0-9
Tlačítka výběru nahrávky.
22. +10 Stiskutím tohoto tlačítka vyberete desítkové číslice.
23. TITULEK Pouze multi-titulkové DVD-stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí název DVD disku.
24. ÚHEL
Změna pohledu úhlu nastavení multi-úhlovéhu DVD disku.
25. LOC
Stisknutím tohoto tlačítka dosáhnete nahodilého přehrávání nebo vyladění stanice, pokud se
nacházíte v oblasti slabého signálu. Tato funkce podpoří vyhledání silnějšího signálu.
 26. SLOW - ZPOMALENÍ
Tlačítko slouží ke zpomalení přehrávání.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
Příprava dálkového ovládání 

Vložení baterií: 
1. Otevřete uložení baterií.
2. Vložte nové baterie. Ujistěte se, že kladné a záporné koncovky jsou uloženy podle značení.
3. Zavřete kryt uložení baterií. Použití dálkového ovládání  
Nasměrujte dálkový ovladač směrem k IR indikátoru na přední části přehrávače (indikátor 
funkčnosti připojení dálkového ovladače). Operační úhel: Kolem +/- stupně v každém směru přední části IR indikátoru.
Aby nedošlo k poškození jednotky, ujistěte se, že dodržujete nákres el. rozvodů. 
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ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 
1. Otevírací tlačítko
Jeho stisknutím odstraníte oddělitelnou přední krytku.
2. VOL+/VOL- 
Pro kontrolu hlasitosti, otočte knoflík VOL v protisměru, čímž dojde ke zvýšení hlasitosti. Otočením
knoflíku VOL v protisměru dosáhnete snížení hlasitosti. 
3. Tlačítko POWER
Stiskněte jej pro zapnutí jednotky. Opětovným stisknutím tlačítka POWER jednotku vypnete. 
4. Tlačítko MUTE – ztlumení
Stisknutím tohoto tlačítka docílíte ztlumení zvuku. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka pro odchod
z tohoto režimu a návrat na předchozí hladinu hlasitosti.
5. Tlačítko Sel
Toto tlačítko stiskněte pro změnu zvukového režimu od hlasitosti, basu, ztrojnásobení, vyvážení a
režim prolínání. Použijte tlačítka VOL+/VOL- pro nastavení vybraného režimu. Pokud nedošlo k
nastavení požadovaného režimu během několika sekund, systém se automaticky přepne dorežimu rádia nebo CD, což se zobrazí i na displeji.
A. Hlasitost: Nastavte úroveň hlasitosti pomocí tlačítek VOL+/VOL-. Pozn.: Jednotka má výchozí 
nastavení na režim hlasitosti.B. Basy: Jednou stiskněte tlačítko SEL. Nastavte úroveň basů za použití tlačítek VOL+/VOL-.
C. Ztrojnásobení: Dvakrát stiskněte tlačítko SEL. Nastavte úroveň ztrojnásobení použitím tlačítek 
VOL+/VOL-.D. Vyvážení: třikrát stiskněte tlačítko SEL. Pomocí tlačítek VOL+/VOL- nastavíte zvukové
vyvážení mezi předním a zadním mikrofonem. 
E. Směsovač: 4x stiskněte tlačítko. Pomocí tlačítek VOL+/VOL- nastavíte zvukové vyvážení mezi
předním a zadním mikrofonem.
6. Tlačítko LOC
V případě, že se nacházíte v oblasti slabého signálu, stiskněte tlačítko LOC na předním panelu
nebo na dálkovém ovladači pro dálkové snímání.
7. Tlačítko Mo/St
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim MONO nebo STEREO.
8. Tlačítko ENT (BD/LD)
ENTER: Vstup/Přepnutí
 Tlačítko Band 
V režimu rádio stiskněte tlačítko BAND na předním panelu /nebo na dálkovém ovladači/ pro výběr 
požadované rádiového pásma, a na LCD displeji se objeví označení vybraného pásma. Pro 
změnu pásma stiskněte tlačítko jak je vyobrazeno níže: 

Pro 3 pásma (Evropa)  Pro 2 pásma (Evropa)  Pro 2 pásma (USA) 
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HLASITĚ: Stiskněte tlačítko a přidržte jej po dobu 2 sekund, čímž dojde k zesílení basů 9-10-11-
12-13-14. Přednastavení stanice s PL/PA/SCAN/REP/RDM/OSD. 
TLAČÍTKO RÁDIOVÉHO REŽIMU:
A. Pro zapamatování si současné frekvence, stiskněte jakýkoliv ze šesti přednastavených tlačítek
(M1-M6) na předním panelu nebo (1-6) na dálkovém ovladači, po dobu 2 sekund.
 B. Pro vyvolání přednastavené paměti, stiskněte jeden z  tlačítek (M1-M6).
 REŽIM CDP:
A. PL/PAU tlačítko
Stiskněte toto tlačítko na předním panelu nebo tlačítko PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači
během přehrávání, zařízení přestane přechodně přehrávat. Opětovným stisknutím tlačítka se
vrátíte do normálního režimu přehrávání.
B. Stiskněte tlačítko SCAN pro skenování disku
a. ve statusu VCD/CD přehrávání, stiskněte tlačítko SCAN na předním panelu pro přehrávání 10
sekund z každé předchozí skladby/kapitoly na disku (záleží na disku používaném pro VCD). 
b. Ve statusu přehrávání DVD/MP3 disku není skenovací tlačítko dostupné.
 C. Stiskněte REP tlačítko pro výběr režimu opakování /dle následujícího postupu/:
DVD:REPEAT:(OFF/CHAPTER/TITLE) – DVD:OPAKOVAT:(VYP/KAPITOLA/TITUL)
VCD/CD:REPEAT:OFF/REP1/REP ALL) – VCD/CD:OPAKOVAT:VYP/OPA1/OPAKOVAT VŠE)a. Když vyberete režim Rep-one opakovaně se přehraje současná kapitola/nahrávka. 
b. Vyberte režim REP-ALL /zopakovat vše/ pro průběžné opakování přehrávání všech
kapitol/nahrávek na aktuálním disku.
c. Funkce opakování nepodporuje VCD 2.0 (při zapnutém proudovém chrániči).
D. Stiskněte tlačítko RDM nahodilé přehrávání disku
a. Ve statusu VCD/CD/MP3 přehrávání disku, stiskněte tlačítko M4/RDM na předním panelu pro
nahodilé přehrávání (záleží na disku používaném pro VCD).
VCD/CD/MP3:RANDOM:(ON/OFF) – VCD/CD/MP3:NAHODILÝ:(ZAP/VYP)
b. Ve statusu přehrávání DVD disku, není tlačítko M4/RDM dostupné.
E. Stiskněte tlačítko OSD na předním panelu nebo na dálkovém ovladači během přehrávání
pro zobrazení obsahu aktuálního disku na obrazovce.
 Příklady pro DVD: 
A). První stisknutí tlačítka OSD: 
DVD TT 1/1 CH1/26    00:25:50
Číslo nahrávky, celkové číslo nahrávky, číslo kapitoly, celkové číslo kapitol nahrávky, aktuálně 
přehrávané na disku se zpbrazí na obrazovce spolu s uplynulou dobou přehrávání. 
B). Podruhé stiskněte tlačítko OSD na předním panelu nebo na dálkovém ovladači: 

 2/2         5.1CH       OFF         OFF
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C). Třikrát stiskněte tlačítko OSD na předním panelu nebo OSD na dálkovém ovladači: 
zpráva na přední obrazovce zmizí.  Příklady pro video CD/SVCD/CD 
A) Při prvním stisknutí tlačítka OSD na předním panelu nebo dálkovém ovladači:
DVD TRK12/12 PBC      00:38:51
B) Podruhé stiskněte tlačítko OSD na předním panelu nebo dálkovém ovladači.
Zpráva na obrazovce bude odstraněna.
 15. Tlačítko APS
V rádiovém režimu:
Když krátce stisknete tlačítko APS na předním panelu nebo na dálkovém ovladači, rádio vyhledá
přednastavenou stanici. Když je úroveň síly pole vyšší než prahová úroveň ukončovací úrovně,rádio drží přednastavené číslo na pár sekund s uvolněním funkce ztlumení a poté začne opět
vyhledávat. V FM pásmu, je FM1 a FM 3 zkontrolováno jednotlivě. Když dlouze stisknete AMS 
tlačítko (déle jak 1 sekundu), rádio vyhledává ze současné frekvence a kontroluje úroveň síly 
signálu tak dlouho, až je 1 cyklus vyhledávání ukončen. Poté je nastaveno 6 silnějších stanic k 
odpovídajícímu přednastavenému číslu. AMS operace je implementována v každé skupině 
vybraného pásma. Když je operace AMS ukončena, rádio vystoupí z přednastaveného skenu. 
 16. CLK – funkce HODIN
Přednastavení změní dispej na zobrazení času na displeji. Opět stiskněte tlačítko CLK  pro návrat
do předchozího zobrazení. V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko CLK a přidržte po dobu 2
sekund dokud na obrazovce nezačne blikat označení hodiny. Stiskněte tlačítko              na přednímpanelu nebo na dálkovém ovladači pro nastavení času, stiskněte tlačítko DISP nebo tlačítko TIME
čímž začnou blikat minuty, poté stiskněte tlačítko  na předním panelu nebo na dálkovém 
ovladači a můžete nastavit mniuty.  17. REŽIM /MODE/
Opakovaně stiskněte tlačítko MODE pro výběr TUNER/DVD/DVD+FM/AUX IN režim.
 18. TLAČÍTKO P-EQ
Toto tlačítko použijete pro přepnutí na funkci ekvalizátoru a pro výběr požadovaného audio režimu.V přehrávači jsou čtyři druhy režimů: JAZZ, CLASSIC, POP, ROCK, EQ OFF. 
 19. 
Režim přehrávání CD: 
A. Když dlouze /déle než 2 sekundy/ stisknete tlačítko TUNE/TRACK /během přehrávání/.Rychlost bude: 

B. Během přehrávání krátce stiskněte tlačítko  čímž přepnete na další nahrávku nebo na 
předešlou nahrávku.
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bo     na dálkovém ovladači, nebo tlačítka                 na předním panelu pro 
manuální naladění vaší stanice. Stiskněte tyto tlačítka a přidržte je po dobu 2 sekund pro 
automatické ladění stanic se silnějším signálem. 
 20. Tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka vysunete disk. Toto tlačítko se nachází na zadní části předního panelu.
Otevřete přední panel, poté uvidíte tlačítko EJECT. 21. Tlačítko RPT
RPT tlačítko je umístěno na uložení a musí být aktivováno bud´to pomocí kuličkového pera nebo
tenké kovové předměty. Tlačítko RESET může být aktivováno z následujících důvodů:A. Výchozí nastavení jednotky, kdy jsou dokončeny všechny el. rozvody. 
B. Všechna tlačítka funkcí nefungují.
C. Symbol chyby se zobrazí na displeji.
Poznámka: 
pokud stisknete tlačítko RESET a jednotka stále nefunguje, použijte prosím tampon namočený v 
isopropylovém alkoholu pro vyčistění zásuvky na zadní části předního panelu. 
 22. Blikající LED kontrolka
Pokud není přední panel na hlavní jednotce, začne blikat LED kontrolka. Pokud není ovládací
panel vybaven LED osvětlením, kontrolka blikat nebude. 23. PORT SD/MMC
24. USB port
Přehrávání MP3 disku 
MP3 disk přehrává ve formátu adresáře. 
Například: 

 Použijte tlačítka                     pro výběr položky nebo adresáře, potom stiskněte tlačítko ENTER. 
Opakovaným stiskutím tlačítka REPEAT můžete vybrat několik druhů režimu opakovaného 
přehrávání v následujícím pořadí: 

MP3 přehrávač 
 Kořenový adresář  Kořenový adresář 0 

 MP3 hudba 1 

 SKY 

 MP3 Hear your 
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Přepínání mezi MP3 a MP4 (pozn. USB nebo SD katra se přehrává pod režimem MP3 nebo MP4) 
1. Přehrávání MP3 nebo MP4, pomocí kláves se šipkami se přepínáte mezi režimem MP3 neboMP4. 
2. V režimu zpětného přehrávání, stiskněte tlačítko „SEL“ po dobu 3 sekund pro přepnutí MP3 a
MP4.
REP: (REP1/REP DIR/REP ALL/OFF)
1. REP 1:  Opětovné přehrávání stejné písně.
2. REP DIR: Opětovně přehraje všechny písně z aktuálního adresáře v sekvenci. 3. REP ALL: Opětovné přehrávání všech písní. Při zpětném přehrávání použijte tlačítka
čímž přeskočíte jednu položku dopředu nebo dozadu. Když dlouze stiskněte tlačítko 
pro rychlé přehrávání vpřed nebo zpět.  Funkce Multi-audio jazyk 
A. DVD: stiskněte tlačítko AUDIO během přehrávání.
Při každém stisknutí tlačítka AUDIO, změní se číslo jazyka audio nahrávky v přesně daném pořadí. 
B. VCD: Stiskněte tlačítko AUDIO během zpětného přehrávání. Je možné přepnout zvuk mezi
mono a stereo přehráváním.

C. CD: Během zpětného přehrávání stiskněte tlačítko AUDIO. Je možné přepnout zvuk mezi mono
a stereo přehráváním.

 Funkce nabídky titulu 
A. DVD: pokud má DVD několikanásobné titulky zaznamenané na disku. Může být vybrán titul  z
nabídkového menu a být přehrán. 
a. Stiskněte tlačítko TITLE během přehrávání. Zobrazí se nabídka titulu.
b. Stiskněte tlačítko kurzoru na TV obrazovce, vyberte požadovaný titul pomocí tlačítka kursoru  a
potvrd´te stisknutím klávesy ENTER. B. VCD: Stiskněte tlačítko MENU zatímco se přehrává disk, vy můžete přepínat mezi režimem
„PBC/ZAP“ a „PBC/VYP“. 
 Funkce multi-jazykových podtitulků (pouze pro DVD) 
Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE/podtitulky/. Pokaždé, když je stisknuto tlačítko, 
číslo jazyka podtitulku se mění v postupném pořadí. 
Pozn:  

 Číslo jazyka se liší podle disku 
 Některé disky obsahují pouze jeden jazyk titulků 
 Když nejsou zaznamenány jiné jazyky podtitulků, v levém horním rohu obrazovky sezobrazí „INVALID KEY“. 
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Funkce Multi-úhlu (pouze pro DVD) 
Během přehrávání stiskněte funkci ANGLE. Pokaždé, když je toto tlačítko stisknuto, číslo úhlu se 
změní v následném pořadí. 
Pozn: Číslo úhlu se liší podle disku, Funkce funguje pouze pro disky, na niž jsou scény 
natočené v různých úhlech. 
Pokud nejsou zaznamenány různé úhly, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí 
„INVALID KEY“. 
 REŽIM NASTAVENÍ 
1. Stiskněte tlačítko       pro pozastavení přehrávání a poté stiskněte tlačítko SETUP pro zobrazení
nastaveného menu. 2. Zobrazí se hlavní stránka menu nastavení.

 HLAVNÍ STRÁNKA 

Nastavení Nastavení Nastavení Nastavení 
systému jazyka zvuku videa 

3. Vyberte požadovanou položku pomocí tlačítek
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
A. NASTAVENÍ SYSTÉMU
Tato stránka nastavení zahrnuje všechny položky TV systému, spořič obrazovky, typ televize,
vstupní helso, hodnota a přednastavení jednotlivých charakterů. Detailní informace naleznete v
Menu systémového nastavení. 
B. NASTAVENÍ JAZYKA
Tato stránka nastavení zahrnuje všechny položky OSD jazyka, Audio jazyk, jazyka titulků a rysůjazykového menu. Detailní informace naleznete v Menu jazykového nastavení. 
C. NASTAVENÍ AUDIO Tato stránka nastavení obsahuje všechny položky pro VIDEO. Detailní informace naleznete v
Menu audio nastavení. 
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A. NASTAVENÍ SYSTÉMU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. TV systém
Tento přehrávač může přehrávat disky nahrané bud´to v PAL nebo NTSC formátu. Vyberte NTSC
formát když se připojíte k TV NTSC. Vyberte PAL formát když se připojíte k TV s PAL systémem.
Pokud vyberete režim AUDIO, jednotka automaticky vybere AUDIO, pokud vyberete režim auto.
Jednotka také automaticky vybere formát (PAL/NTSC) podle vašeho TV systému.

TV systém 
Spořič obrazovky 

Video 
Typ TV 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

TV systém 

Spořič obrazovky 
Video 

Typ TV 
Vstupní heslo 

Pořadí 
Přednastavení 

NTSC 
PAL 60 

PAL 
AUTO 
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c: Video  
b: Spořič obrazovky 

 d: TYP TV 
Tímto vyberete příslušný TV aspekt (4:3 nebo 16:9) podle připojeného TV setu. 

TV systém 
Spořič obrazovky 

Video 
Typ TV 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

ZAP 
VYP 

TV systém 
Spořič obrazovky 

Video 
Typ TV 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

propletený-YUV

TV systém 
Spořič obrazovky 

Video 
Typ TV 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

4:3 PS 
4:3 LB 
16:9 

Nastavení výstupu
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1) poměr 4:3 PS
Přehráváno ve stylu PAN a SCAN. (při připojení k velkoformátové TV obrazovce je pravá a levá
strana ořezaná).2) poměr 4:3 LB
Přehrávání ve stylu poštovní schránky (při připojení k širokoformátové TV obrazovce, na horní a
spodní části obrazky se zobrazí černá pásma).
3) 16:9
Vyberte když je připojen širokoformátový set.

Video materiál 
TV obrazovka

4:3 Šíře (16:9) 
Běžný Plošný sken Poštovní 

schránka 
4:3 

16:9 

e: Vstupní heslo 
Vyberte změnu a stiskněte tlačítko ENTER. Napište staré heslo (továrně přednastavený kód je 
0000) a poté napište nové heslo o 4 číslicích, heslo potvrd´te.   

TV systém 

Spořič obrazovky 
Video 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

Typ TV …............. 
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f: Preference 
Pomocí tlačítka kurzoru vyberte vhodné pořadí preferencí a potvrd´te stisknutím tlačítka ENTER. 
Pořadí 1: ( DĚTSKÝ ZÁMEK) 
Vyberte pro pořady vhodné pro sledování dětmi. 
Pořadí 2: (G) 
Tento výběr umožní sledování pořadu všem generacím. 
Pořadí 3: (PG) Tento výběr umožní rodičům kontrolovat, co jejich děti sledují.
Pořadí 4: (PG_13)  
Tento výběr umožní, že děti pod 13 let nemohou tento pořad sledovat.Pořadí 5: (PG_R)
Zvolte tento výběr, když bylo „PG_R“ natištěno na DVD disku. 
Pořadí 6: (R) 
Zvolte tento výběr, když děti pod 17 let musí být při sledování programu pod kontrolou rodičů. 
Pořadí 7: (NC-17)  
Zvolte tento výběr, když děti pod 17 let nesmí sledovat program. 
Pořadí 8: (Dospělý) 
Tento výběr umožní přístup pouze dospělým. 

TV systém 
Spořič obrazovky 

Video 
Typ TV 

Vstupní heslo 
Pořadí 

Přednastavení 

1 Dětský zámek 
Pořadí 
3 PG 

4 PG 13 
5 PG-R 

6 R 
7 NC-17 

2 G 

8 Dospělý 
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g. Přednastavení
Do továrního nastavení se vrátíte výběrem funkce Restore/ /obnova/.

B. NASTAVENÍ JAZYKA a. Jazyk OSD

TV systém 

Spořič obrazovky 
Video 

Typ TV 
Vstupní heslo 

Pořadí 
Přednastavení Obnovení 

OSD jazyk 
Audio jazyk 

Jazyk titulků 
Jazyk Menu 

OSD jazyk 

Audio jazyk 

Jazyk titulků 
Jazyk Menu 

angličtina 
němčina 

španělština 
francouzština 
portugalština 

ruština 
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b. Jazyk   a audio

c. Jazyk titulků

OSD jazyk 

Audio jazyk 

Jazyk titulků 

Jazyk Menu 

čínština 
angličtina 

ruština 
francouzština 
španělština 

portugalština 
němčina 

latina 

OSD jazyk 

Audio jazyk 

Jazyk titulků 

Jazyk Menu 

čínština 
angličtina 

ruština 
francouzština 
španělština 

portugalština 
němčina 

VYP 
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d. Menu jazyka

C: NASTAVENÍ AUDIO 
 a. Audio výstup                         
Tato funkce aktivuje audio výstup z analogového/optického

 režimu na SPDIF/RAW režim nebo SPDIF/PCM režim.   

OSD jazyk 

Audio jazyk 

Jazyk titulků 

Jazyk Menu 

čínština 
angličtina 

ruština 
francouzština 
španělština 

portugalština 
němčina 

latina 

Audio výstup 

Key/klíč 
Audio výstup 

Key/klíč 

SPDIF/VYP 

SPDIF/RAW 

SPDIF/PCM 
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1) SPDIF/VYP:
Analogový nebo optický výstupní port nemají výstupní signál.
 2) SPDIF/RAW:
Když je přehrávač připojen k zesilovači prostřednictvím analogového nebo optického portu, vyberte
prosím tuto položku: když se přehrává disk, který je nahrán pomocí Dolby digital, DTS nebo MPEG
nahrávacím systémem, analogový nebo optický výstupní signál jednotky bude stejný jako digitální
signál (RAW formát) přehrávaného disku. Ve stejný okamžik musí mít připojený zesilovačdekódovací funkci Dolby digital, DTS nebo MPEG. 
 3) SPDIF/PCM
Když je přehrávač připojen spolu s 2 kanálovým digitálním stero zesilovačem, vyberte prosím tutopoložku, během přehrávání disku, který je zaznamenán pomocí Dolby Digital nebo MPEG
záznamového systému. Analogový nebo optický výstup bude prostřednictvím PCM modulován na 
2 kanálové výstupy. 
b. Key/klíč

Tato funkce slouží pro ztrojnásobení zvuku nebo basů podle vašich potřeb.  D: NASTAVENÍ VIDEA 
 Tato funkce umožňuje nastavení Jasu, Kontrastu, Zabarvení, 

 systosti a ostrosti obrazu, a to prostřednictvím stisknutí tlačítka                                 .  
 
  Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení přepnutí z ODS 
            režimu na televizní obrazovku.  

  Pozn: Pouze na režim TV/AV je dostupné nastavení videa.      
  Během přehrávání DVD není přístupný režim nastavení obrazu. 

Audio výstup 

Key/klíč 

Jas 
Kontrast 

Zabarvení 
Sytost 
Ostrost 
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a. Jas
 

 

 b. Kontrast
 

 

 c. Zabarvení
 

Jas 

Kontrast 

Zabarvení 

Sytost 

Ostrost 

Jas 
Kontrast 

Zabarvení 

Sytost 
Ostrost 

Jas 
Kontrast 

Zabarvení 
Sytost 
Ostrost 
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d. Sytost
 

 

 e. Ostrost 
 

 E: NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ 
a. Smísení b. Přední

Jas 

Kontrast 

Zabarvení 

Sytost 
Ostrost 

Jas 
Kontrast 

Zabarvení 
Sytost 
Ostrost 

Smísení 

Přední 

LEVÝ/PRAVÝ 

STEREO 

VSS 

Smísení 

Přední 

Rozsáhlý 

Malý 
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F: DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ a OP režim b. Dynamická řada

                                                        plný 

                                                                                      
       VYP 

c. Dual mono

Ovládání bluetooth (volitelné) 

1. P/N
2. Pásmo/band3. Vstup/enter 
4. Audio
5. Číselná tlačítka 

OP režim 

Dynamická řada

Dual mono 

Externí linka 

RF remod výstup

OP režim 

Dynamická řada

Dual mono 

OP režim 
Dynamická řada

Dual mono 

Stereo 
Mono L 
Mono R 

Mix mono 
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1. Krátce stiskněte „P/N“ tlačítko, na obrazovce zařízení se zobrazí  „BLUETOOTH“.
 2. Otevřete aplikaci bluetooth na svém mobilním telefonu, poté vyberte vyhledávací bezdrátove
zařízení a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí vyhledávám.
Po připojení na buetooth se na displeji mobilního telefonu zobrazí „CAR-BT“, opět stiskněte
tlačítko pro potvrzení, mobilní telefon zobrazí vstupní heslo „0000“. Opět stiskněte tlačítko pro
potvrzení.
 3. Během hovoru stiskněte na ovladači tlačítko „SEL“, nebo krátce stiskněte tlačítko „VOL“. Když
ukončíte hovor na mobilu, na ovladači stiskněte tlačítko „BAND“.
 4. Hovory bůžete přímo uskutečnit přes dálkový ovladač. Během vytáčení nesprávného čísla,
krátce stiskněte tlačítko „AUDIO“ pro zrušení vytáčení. Po vložení správného čísla stiskněte
tlačítko „SEL“ pro přímé spojení.
5. Pro udržení kvalitního hovoru je lepší dodržovat více než 35cm vzdálenost od mikrofonu
Bluetooth, v opačném případě se můžou vmísit do hovoru nepříjemné zvuky nebo echa. Nejlepší
vzdálenost by měla být mezi 35-50cm.
Pozn.: Některá panelová tlačítka mají stejné funkce jako tlačítka dálkového ovládání.
 SPECIFIKACE 
 
Hlavní příkon:           12V stejnosměrného proudu ( 11V-15V )Spotřeba el. proudu: méně než 10A       
Signalní systém:     kompositní video 1,0Vp-p  75Přehrávané disky:  (1) DVD-VIDEO disk 

 12cm  jednostranný, jednovrstvý 
 12cm jednostranný, dvouvrstvý 
 (2) kompaktní disk (CD-DA, VIDEO CD) 
 12cm disk 

 Výstup audio signálu:  2kanálový a 4kanálový 
Charakteristika:            (1) Frekvenční reakce:      20Hz-20kHz 

(2) S/N poměr:  90 dB
(3) Chvění a kolísání zvuku:   pod limitem

 Pro 3 pásma  Pro 2 pásma  Pro 2 pásma 
(Evropa) (Evropa) (U.S.A)    FM         FM           FM 

Pokrytí frekvence:       87.5 – 108MHz    87.5 – 108MHz  87.5 – 107,9MHz 
IF:             10,7MHz  10,7MHz  10,7MHz 
Citlivost (S/N = 30dB)  15 dBu  15 dBu  15 dBu 
                                             MW                  MW                   AM Pokrytí frekvence:       522-1620KHz 522-1620KHz  530-17010KHz 
IF:             450KHz  450KHz  450KHz 
Citlivost (S/N = 20dB) 40 dBu                 40 dBu  40 dBu                                        LW (volitelné) 
Pokrytí frekvence:      144-290KHz
IF:     450KHzCitlivost (S/N = 20dB) 40 dBu 
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Pozn: Specifikace a design podléhají úpravám bez upozornění, a to v rámci vylepšení v 
technologickém zpracování. Před tím, než si přečtete kontrolní seznam komponentů,konzultujte jej se svým prodejcem.  

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Problém Příčina Řešení
Žádný příkon el. proudu Auto není nastartováno Pokud je napájení zapalování 

auta funkční, nastartujte auto. 
Pojistka je spálená Vyměňte pojistku 

Disk nemůže být načten nebo 
vysunut 

Přítomnost disku uvnitř 
přehrávače 

Vložte kompaktní disk polepenou stranou směrem
vzhůru 

Disk je vložen obráceně 
Vložte kompaktní disk 

polepenou stranou směrem 
vzhůru 

Disk je extrémně znečištěný 
nebo poškozený 

Disk očistěte anebo vložte jiný 
disk 

Teplota v autě je příliš vysoká Snižte teplotu vzduchu uvnitř 
auta

Kondenzace Vypněte přehrávač na hodinu apoté jej opět zapněte 
Žádný zvuk Hlasitost je na minimu Nastavte hlasitost na 

požadovanou úroveň 
El. rozvody nejsou řádně 

zapojeny 
Zkontrolujte funkčnost el. 

rozvodů 
Zvuk přeskakuje Instalační úhel je větší než 

30°C Nastavte instalační úhel na 30°
Disk je extrémně znečištěný 

nebo poškozený
Disk očistěte anebo vložte jiný 

disk
Ovládací tlačítka nefungují Vestavený mikropočítač řádně 

nefunguje v důsledku hluku  
Stiskněte tlačítko RESET. 
Přední panel není řádně 
upevněn na svém místě 

Rádio nefunguje Kabel antény není připojen Pevně připojte kabel antény 
Signály jsou příliš slabé  Manuálně vyberte stanici 
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 Bezpečná a ekologická likvidace 
Po ukončení životnosti prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit životní 
prostředí. 

 Servis a reklamace filtrace a čerpadla 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se prosím obraťtena Vašeho prodejce nebo distributora. 

 Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho prodejce nebo 
distributora. 

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být 
likvidováno jako běžný odpad.
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Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 
 Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 
Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše nabídkauspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich zákazníků, což 
nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 




