
1PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Prestigio P370 DVD-X



2 PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Bezpečnostné inštrukcie

Výstraha
ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

TENTO SYMBOL SLÚŽI NA UPOZORNENIE POUŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ NEBEZPEČNÉHO NEIZOLOVANÉHO NAPÄTIA,
KTORÉ SA NACHÁDZA POD KRYTOM JEDNOTKY, A KTORÉ JE DOSTATOČNE VYSOKÉ NA TO, ABY SPÔSOBILO ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

INFORMÁCIE O STAROSTLIVOSTI (A SERVISE) NÁJDETE V PRILOŽENEJ LITERATÚRE.

Zneškodnenie starých elektrických a elektronických zariadení
(platné v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so
systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení indikuje, že produkt nepatrí do bežného domového odpadu. Musí
byť odovzdaný na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V
prípade nevhodnej likvidácie môže mať produkt nepriaznivý dosah na ľudské zdravie alebo na životné prostredie.
Pri správnej likvidácii predídete potenciálnym negatívnym dopadom na ľudské zdravie alebo na životné prostredie,
ku ktorým by mohlo prísť pri nesprávnej likvidácii tohto produktu. Recyklácia materiálov pomôže zachovať
prírodné zdroje. Viac informácií o recyklácii tohto produktu získate na príslušnom mestskom úrade, u spoločnosti

na likvidáciu odpadkov, alebo na mieste zakúpenia tohto produktu.
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Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňalo medzinárodné bezpečnostné štandardy, ale podobne, ako pri každom
elektrickom zariadení, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky a bezpečné ovládanie, musíte mu venovať dostatočnú starostlivosť.
Preštudujte si preto nasledujúce pokyny. Sú to všeobecné pravidlá, ktoré platia pri používaní všetkých elektronických produktov.

• Preštudujte si užívateľský manuál.
• Manuál uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
• Dodržujte všetky výstrahy.
• Postupujte podľa užívateľského manuálu.
• Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
• Zariadenie čistite iba suchou tkaninou.
• Vetracie otvory ničím neprikrývajte. Zariadenie nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
• Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo v blízkosti iných zariadení (vrátane zosilňovačov),

ktoré produkujú teplo.
• Aj keď je TV uvedený vypínačom POWER do vypnutého stavu, nie je úplne oddelený od napájania a spotrebúva malé množstvo

energie.
• Na TV prijímač alebo do jeho blízkosti nepokladajte horúce predmety alebo otvorené zdroje ohňa, ako sú sviečky, a pod. Vysoké

teploty môžu roztaviť plasty a viesť k požiaru.
• Na TV prijímač nepokladajte žiadne predmety, z ktorých môže vytiecť kvapalina alebo malé predmety, ktoré môžu vniknúť do

TV prijímača.
• Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nechodilo a nebol nikde zalomený.
• Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
• Používajte iba stojany, vozíky, montážne držiaky alebo stojany špecifikované výrobcom alebo predávané so zariadením. Pri

premiestňovaní zariadenia pomocou vozíka buďte mimoriadne opatrní, ľahko môže prísť k jeho prevrhnutiu.
• Počas búrok, alebo ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, ho vytiahnite z elektrickej zásuvky.
• Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane poškodenia

napájacej šnúry, vniknutia tekutín alebo objektov, bolo prevrhnuté, vystavené dažďu alebo zvýšenej vlhkosti, prípadne ak
nepracuje normálne, je vyžadovaná jeho oprava.

• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú byť naň pokladané žiadne objekty naplnené
vodou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí riziko jej výbuchu. Vybitú batériu nahraďte iba
takým istým typom.
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Prehľad

Pohľad spredu

1. HLAVNÝ VYPÍNAČ
2. Snímač diaľkového ovládania
3. POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.
4. LED indikátory
5. VOLUME: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Takisto sa používa
na výber a nastavenie položiek v OSD menu.
6. PROGRAM: Zmena kanálov alebo výber a nastavenie položiek
v OSD menu.
7. MENU: Sprístupnenie alebo zatvorenie menu.

8. TV/VIDEO: Výber externého zariadenia pripojeného k TV
prijímaču.

<DVD> - Závisí od modelu
9. PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné
pozastavenie.
10. STOP: Zastavenie prehrávania DVD.
11. OPEN/CLOSE: Zatvorenie/otvorenie DVD.
12. ON/DISC LED

Konektory na zadnom paneli

1. KONEKTORY PC INPUT (VIDEO/AUDIO)
2. KONEKTORY DVI INPUT (VIDEO/AUDIO : L/R): iba DVI-D
3. KONEKTORY COMPONENT (VIDEO : Y, Pb, Pr/AUDIO : L/R)
4. VÝSTUPNÉ KONEKTORY LINE (VIDEO/AUDIO)
5. VSTUPNÉ KONEKTORY VIDEO3 (VIDEO/AUDIO)
6. VSTUPNÝ KONEKTOR S-VIDEO
7. VÝSTUPNÝ KONEKTOR DIGITAL AUDIO (závisí od modelu)
8. KONEKTORY SCART (DOLE: SCART1, HORE: SCART2)
9. Konektor HEADPHONE: Slúži na pripojenie slúchadiel, ktoré sa
predávajú samostatne.
10. VSTUPNÝ KONEKTOR TV ANTENNA
Viac informácií o prepojeniach nájdete na stranách 6 - 7.
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Diaľkový ovládač

1. POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.
2. LINE: Výber externého vstupu. (TV > RGB > Video1 > Video2 > Video3
> S-Video > Component > DVI > PC)
3. TV: Prepnutie do TV režimu.
4. SWAP: Výmena video signálu medzi hlavným oknom a PIP obrazom.
5. ON/OFF: Zapnutie alebo vypnutie PIP.
6. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ: Priamy výber kanálov TV prijímača.
7. -/—: Výber vyššieho čísla kanála, ako 10. Napr. na výber kanála 21
stlačte “-/—”, potom stlačte “2”, “1”.
8. STILL: Zastavenie obrazu.
9. M/S: Výber zvukového režimu.
10. P.STD: Konfigurácia rôznych nastavení obrazu.
11. ŠÍPKA/ENTER: Výber položky v menu/potvrdenie.
12. P.SIZE: Zmena veľkosti obrazu.
13. DISPLAY: Zobrazenie aktuálneho kanála a nastavení obrazu/zvuku.
14. MUTE: Dočasné umlčanie zvuku.
15. TTX: Prepnutie do režimu teletextu.
16. SOURCE: Výber zdroja signálu pre PIP okno.
17. SOUND: Zmena zdroja audio signálu medzi hlavnou obrazovkou a PIP
oknom.
18. VOL: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
19. PRE: Výber predchádzajúceho kanála.
20. PROG: Zmena kanálov.
21. SLEEP: Nastavenie času, po ktorom sa jednotka automaticky vypne.
22. TV.MENU: Zobrazenie OSD menu.
23. S.STD: Konfigurácia rôznych zvukových nastavení.
24. EXIT/CANCEL: Opustenie aktuálnych nastavení alebo obrazovky s
teletextom.

<DVD> - Závisí od modelu
25. SCAN/SLOW: Rýchle a pomalé prehrávanie.
26. TITLE: Výber titulu na disku.
27. SETUP: Počiatočné nastavenie DVD prehrávača.
28. DVD: Zobrazenie DVD.
29. OPEN/CLOSE: Zatvorenie/otvorenie DVD.
30. STOP: Zastavenie prehrávania DVD.
31. PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné pozastavenie.

32. SKIP/STEP: Preskočenie na nasledujúcu kapitolu/prehrávanie po snímkoch.
33. MENU: Zobrazenie menu, ktoré sa nachádza na disku.

<DVD & TTX> - Závisí od modelu
34. FAREBNÉ TLAČIDLO: Výber témy pri Fasttexte.
35. INDEX/REPEAT: Výber programu podľa názvu/Špecifikácia a opakovanie prehrávania segmentu.
36. MIX/A-B: Video & TTX MIX/Opakované prehrávanie titulov na disku, kapitol alebo zvuku.
37. HOLD/PROGRAM: Teletextová stránka/Prehrávanie v špecifikovanom poradí.
38. PRE PAGE/ANGLE: Predchádzajúca teletextová stránka/Prezeranie iných scén.
39. L/F/AUDIO: Prepnutie režimu LIST alebo FLOF./ Výber jazyka dialógov.
40. REVEAL/GOTO: Odokrytie skrytých častí teletextu/Skok na požadovanú pozíciu.
41. SIZE/SUBTITLE: Výber veľkosti teletextu/Výber jazyka titulkov.
42. STORE/CLEAR: Uloženie teletextu v režime LIST/Vymazanie programového obsahu.
43. SUB PAGE/ZOOM: Teletextová podstránka/Zväčšenie obrazu.
44. NEXT PAGE/SURROUND: Nasledujúca stránka teletextu/Stereofónny zvukový efekt.



8 PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Pripojenie TV prijímača

Pripojenie antény alebo kábla bez dekodéra

Pripojenie konektora SCART

Spôsob pripojenia
“SCART1 sa používa pre zariadenia s RGB výstupom, ako sú napr.
herné konzoly alebo videoprehrávače. Tento koniec môže byť
doplnený o:- SCART konektor- Tri RCA konektory
(VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R)”

Spôsob sledovania videa prostredníctvom VCR
Zapnite TV prijímač a tlačidlom LINE na diaľkovom ovládači vyberte
‘VIDEO1’.
Ak máte druhý videorekordér a chcete kopírovať kazetu, pripojte
zdrojový prehrávač ku konektoru SCART1 a cieľový rekordér ku
konektoru SCART2, vďaka čomu budete môcť presmerovať signál

zo SCART1 do SCART2.

Pripojenie digitálneho zvukového signálu (Závisí od modelu)

Spôsob pripojenia
Konektor DIGITAL OUT (čierny) na zadnej strane Vášho TV prijímača
pripojte ku konektoru DIGITAL IN na dekodéri alebo AV zosilňovači.

Použitie digitálneho výstupu
Zapnite TV prijímač a tlačidlom DVD na diaľkovom ovládači vyberte
‘DVD’.
Zapnite digitálny zosilňovač a vyberte režim externého vstupu.



9PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Pripojenie Video alebo S-Video/audio konektorov

Spôsob pripojenia
Anténny kábel pripojte ku konektoru ANTENNA IN na zadnej strane
Vášho videorekordéra.
“Konektory VIDEO/AUDIO INPUT na TV prijímači prepojte s video/
audio vstupmi na videorekordéri prostredníctvom video/audio
káblov. (Káble pripojte ku koncovkám s rovnakými farbami).- Na
pripojenie VCR alebo DVD prehrávača a zaistenie lepšej kvality
obrazu použite S-Video kábel.- Ak Váš videorekordér nepodporuje
stereo zvuk, pripojte mono výstup k ľavému konektoru AUDIO
INPUT.”

Spôsob sledovania videa prostredníctvom videorekordéra
“Zapnite TV a pomocou tlačidla LINE na diaľkovom ovládači vyberte ‘VIDEO 3’.- Ak ste urobili prepojenie prostredníctvom S-Video
kábla, vyberte ‘S-VIDEO’.”

Pripojenie externého TV prijímača

Spôsob pripojenia
Pomocou audio káblov prepojte konektory AUDIO OUT L a R na
zadnej strane Vášho TV prijímača k zodpovedajúcim konektorom
AUDIO INPUT na externom TV prijímači.
Pomocou video kábla prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej
strane Vášho TV prijímača k zodpovedajúcemu konektoru VIDEO
INPUT na externom TV prijímači.

Sledovanie externého TV prijímača
Zapnite externý TV prijímač a pomocou tlačidla na výber externého
vstupu vyberte ‘VIDEO’.
Zapnite Váš TV prijímač.

Spôsob pripojenia DTV prijímača

Spôsob pripojenia
Konektory COMPONENT VIDEO IN a COMPONENT AUDIO IN sa
používajú na pripojenie komponentov s DVD alebo DTV výstupom.
(480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/
50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz,1080i/60Hz)

Sledovanie DTV
Zapnite TV prijímač a pomocou tlačidla LINE na diaľkovom ovládači
vyberte ‘COMPONENT’.
Zapnite DTV prijímač.
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Pripojenie DVI konektora (iba DVI-D)

Spôsob pripojenia
Vstupný konektor DVI na TV prijímači prepojte s výstupným
konektorom DVI na Vašom DTV prijímači.
Vstupný audio konektor DVI na TV prijímači prepojte pomocou
audio kábla s výstupným DVI konektorom na DTV prijímači.

Skontrolujte pred použitím
Pred použitím TV prijímača prosím skontrolujte nasledujúce body.

Je kábel k anténe pripojený správne?
“Sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne?- Nainštalujte dve batérie typu AAA so správnou
polaritou.- Diaľkový ovládač pracuje v rozsahu približne 7~10 m od TV prijímača, 3 m naľavo alebo
napravo od TV prijímača, v rozsahu 30 stupňov od snímača diaľkového ovládania na TV prijímači.”
Boli nakonfigurované prijímané kanály?
Sú káble, pripojené k externým zariadeniam, zapojené správne?
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Funkcie TV prijímača

Sledovanie TV prijímača

Zapnutie a vypnutie TV prijímača
Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.
Vypínač POWER na spodnej strane TV prijímača prepnite do polohy “ON” (I).
“Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači (alebo na prednom paneli jednotky.)TV prijímač je možné zapnúť aj tlačidlami PROG
\/ /\.• Po zapnutí TV prijímača sa zobrazí obraz a vypne sa indikátor POWER/STANDBY.• Po vypnutí TV prijímača obrazovka
zhasne a indikátor POWER/STANDBY sa rozsvieti načerveno.• TV prijímač nenechávajte dlhodobo v pohotovostnom režime, napríklad
počas dovolenky. TV prijímač v takomto prípade vypnite prepnutím tlačidla POWER do polohy “OFF”(O). Najlepšie je TV prijímač odpojiť
aj od elektrickej siete a vytiahnuť z neho anténu.”

Výber jazyka menu
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte LANGUAGE s následne stlačte tlačidlo
>.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú položku v menu.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Zobrazenie stavových informácií
Stlačte tlačidlo DISPLAY na diaľkovom ovládači. Na TV prijímači sa zobrazí zdroj vstupného signálu, obrazový režim, zvukový režim,
STEREO režim, čas do automatického vypnutia, aktuálny čas a režim PIP.

Nastavenie hlasitosti
Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlo VOL /\ \/.

Umlčanie zvuku
Stlačte tlačidlo MUTE. Na obnovenie pôvodnej hlasitosti stlačte tlačidlo MUTE ešte raz.

Sledovanie signálov na vstupe Video, DVD alebo COMPONENT
Stlačte tlačidlo LINE. Informácie o prepojení a nastavení nájdete na strane 6.
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Automatické uloženie kanálov

Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte AUTO PROGRAMMING a potom stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte COUNTRY a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte COUNTRY a potom stlačte tlačidlo >.
Zobrazia sa jednotlivé krajiny, v nasledujúcom poradí.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SEARCH a následne stlačte tlačidlo >.

Manuálne uloženie kanálov

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:
“- Či nájdený kanál uložiť alebo nie.- Číslo programu, do ktorého
chcete uložiť daný kanál.”
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
AUTO -> BG -> DK -> I -> L -> LP -> AUTO
Tlačidlami \/ /\ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo
>. Na výber požadovaného čísla kanála použite tlačidlá \/ /\ . “Tlačidlami \/ /\ vyberte SEARCH a následne stlačte tlačidlo >.Tuner
spustí prehľadávanie frekvenčného rozsahu, zastaví, ak nájde nejakú stanicu. “
Tlačidlami /\ \/ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo >. Na výber OK použite tlačidlá /\ \/.
Pre každý kanál, ktorý chcete uložiť, zopakujte kroky 5 až 7.

Pomenovanie kanála

Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
“Tlačidlami /\ \/ vyberte NAME a následne stlačte tlačidlo >. Na
editáciu názvu použite tlačidlá /\ \/ < >./\ \/: Výber znakov
(A~ Z, 0~9, -, +). < > : výber predchádzajúceho alebo
nasledujúceho písmena.”
Tlačidlami /\ \/ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo >. Na
výber OK použite tlačidlá /\ \/.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
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Aktivácia detského zámku

Táto funkcia vypne obraz a zvuk a zabráni neautorizovanému
sledovaniu nevhodných programov, napríklad deťmi. Detský
zámok nie je možné vypnúť tlačidlami na prednom paneli, ale iba
diaľkovým ovládačom. Diaľkový ovládač preto držte mimo dosahu
detí.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte CHILD LOCK a následne stlačte tlačidlo >.
Na uzamknutie kanála vyberte tlačidlami /\ \/ položku LOCK.

Poznámka• Ak je aktivovaný detský zámok, automatické alebo manuálne vyhľadávanie je možné
spustiť iba po zadaní správneho hesla. Súčasne príde k odomknutiu predtým zamknutých staníc.

Editácia programu

Táto funkcia Vám umožní vymazať, skopírovať, presunúť alebo
preskočiť uložené programy.
Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte
kanál, ktorý chcete doladiť.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PROGRAM EDIT a následne stlačte tlačidlo
>.

Vymazanie programu
Tlačidlami \/ /\ < > vyberte program, ktorý chcete vymazať.
“Stlačte červené tlačidlo. Vybraný program sa vymaže.Všetky nasledujúce programy sa posunú o jednu pozíciu.”

Kopírovanie programu
Tlačidlami \/ /\ < > vyberte program, ktorý chcete vymazať.
“Stlačte žlté tlačidlo. Všetky nasledujúce programy sa posunú o jednu pozíciu.”
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Presun programu
Tlačidlami \/ /\ < > vyberte program, ktorý chcete presunúť.
Stlačte zelené tlačidlo.
Tlačidlami \/ /\ < > presuňte program na požadovanú pozíciu.
Na opustenie tejto funkcie stlačte zelené tlačidlo ešte raz.

Preskočenie čísla programu.
Tlačidlami \/ /\ < > vyberte program, ktorý chcete preskočiť.
Stlačte modré tlačidlo. Farba preskočeného programu sa prepne sa purpurovú.
“Na opustenie tejto funkcie stlačte ešte raz modré tlačidlo. Program určený na preskočenie nebude možné počas normálneho
sledovania TV vybrať tlačidlami /\ \/. Ak chcete takýto program vybrať, priamo zadajte jeho číslo pomocou číselných tlačidiel alebo
ho vyberte na obrazovke editácie programu alebo v tabuľke staníc.”

Prepínanie kanálov

Pomocou tlačidiel CHANNEL
Na prepínanie kanálov použite tlačidlá PROG \/ /\.Zobrazí sa zoznam všetkých kanálov, ktoré sú uložené v TV prijímači. (V TV
prijímači musia byť uložené aspoň tri programy.)

Použitím číselných tlačidiel.
- Na rýchlejšie prepínanie jednočíselných tlačidiel (0~9), stlačte pred požadovaným číslom tlačidlo “0”.Príklad: Na výber kanála 4
stlačte “0” a potom “4”.- Na výber kanála s vyšším číslom, ako 10, stlačte najprv tlačidlo -/—.Príklad: Na výber kanála 42, stlačte
“-/—”, potom “4” a “2”.

Výber predchádzajúceho kanála
Stlačte tlačidlo PRE na diaľkovom ovládači. TV sa prepne na predtým sledovaný program.”

Ak je kvalita obrazu nízka alebo nestabilná.

Ak je stanica rušená zvýšeným šumom, kvalita obrazu je nízka
alebo nestabilná, použite pre príslušný kanál funkciu jemného
doladenia.
Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte
kanál, ktorý chcete doladiť.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FINE TUNE a následne stlačte tlačidlo >.
“Na jemné doladenie použite tlačidlá /\ \/ a následne stlačte tlačidlo >.Ak nie je možné kanál jemnejšie doladiť, skontrolujte, či sú
systémové nastavenia správne.”
Tlačidlami /\ \/ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo >. Na výber OK použite tlačidlá /\ \/.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
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Výber predvoľby obrazu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich režimov zobrazovania: USER, STANDARD, DYNAMIC alebo MILD.

Rýchle prepnutie: Stlačte tlačidlo P.STD.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení na
USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú možnosť PICTURE STATUS.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení na
USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Predvoľba obrazu
• STANDARD: Tento režim vyberte, ak je okolité podsvietenie príliš jasné.
• DYNAMIC: Tento režim vyberte na zvýšenie jasu a ostrosti obrazu.
• MILD: Tento režim vyberte, ak je okolité osvetlenie nízke.
• USER: Tento režim vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia podľa osobných preferencií.

Zmena nastavení obrazu

Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte položku, ktorú chcete nastaviť a stlačte
tlačidlo >.
“Tlačidlami < > vyberte požadovanú predvoľbu. Počas nastavenia
sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami.Okrem toho sa PICTURE
STATUS automaticky prepne do režimu USER.”
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Obraz
• CONTRAST: Nastavenie rozdielu v jase medzi objektom a pozadím.
• BRIGHTNESS: Nastavenie jasu obrazu.
• SHARPNESS: Nastavenie ostrosti obrazu.
• COLOR: Nastavenie farebnej hustoty.



16 PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Výber zvukového režimu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich zvukových režimov: USER, STANDARD, MUSIC alebo SPEECH.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo
S.STD.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa SOUND STATUS zmení na
USER > STANDARD > MUSIC > SPEECH.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú možnosť SOUND STATUS.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa SOUND STATUS zmení na USER > STANDARD > MUSIC > SPEECH.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Nastavenia zvuku
• STANDARD: Normálny zvuk.
• MUSIC: Originálny zvuk.
• SPEECH: Zreteľná reč.
• USER: Tento režim vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia podľa osobných preferencií.

Nastavenie rovnováhy kanálov

Nastavenie rovnováhy hlasitosti medzi ľavým a pravým kanálom.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte BALANCE a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami < > vyberte požadovanú predvoľbu. Počas nastavenia
sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami. Okrem toho sa SOUND
STATUS automaticky prepne do režimu USER.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Nastavenie hlasitosti zvuku v slúchadlách

Zvuk z hlavného obrazu alebo PIP obrazu môžete počúvať prostredníctvom slúchadiel. Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť ich
hlasitosť.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte HEADPHONE VOLUME a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte úroveň hlasitosti.
Dlhodobé používanie slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou
môže poškodiť Váš sluch.
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Nastavenie ekvalizéra.

Nastavenie úrovne požadovaného frekvenčného rozsahu (basov
alebo výšok).
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte EQUALIZER.
Tlačidlom > vyberte požadovanú frekvenciu. 120 (basy) > 1k
(stredy) > 10k (výšky).
“Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú predvoľbu.Po nastavení
ekvalizéra sa SOUND STATUS automaticky zmení na USER MODE.”

Výber zvukovej stopy

Tlačidlo M/S zobrazuje/ovláda spracovanie a výstup audio
signálu. Ak je napájanie zapnuté, režim sa automaticky prepne na
DUAL alebo STEREO, v závislosti od aktuálneho prenosu.
“Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo M/S. Po každom stlačení tohto
tlačidla sa prepne režim STEREO/MONO.”
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte STEREO alebo DUAL a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný stav.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
- Ak sa podmienky na príjem zhoršili, kvalita zvuku sa zlepší, ak vyberiete tlačidlom M/S režim MONO.
- Ak je stereo signál slabý (alebo sa prepína medzi režimom stereo/mono), vyberte režim MONO.
- Počas prijímania mono zvuku v režime AV, prepojte vstupné konektory ‘L’ na paneloch.
- Ak monofónny zvuk vychádza iba z jedného reproduktora, stlačte tlačidlo M/S.



18 PRESTIGIO P370DVD-X

SK

Zmena formátu obrazu

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať požadovaný formát obrazu.
Stlačte tlačidlo P.SIZE.
Po každom stlačení tlačidla P.SIZE sa formát obrazu prepne v nasledujúcom poradí: WIDE > NORMAL > ZOOM1 > ZOOM2 >
PANORAMA. (V režime PC vstupu je možné vybrať iba formát WIDE alebo NORMAL.)

Menu formátu obrazu
• WIDE: Širokouhlý režim 16:9.
• NORMAL: Normálny režim 4:3. Štandardný formát TV obrazu.
• ZOOM1: Zväčšenie obrazu na obrazovke.
• ZOOM2: Zväčšenie obrazu na obrazovke, pri súčasnom zachovaní titulkov.
• PANORAMA: Tento režim použite pri panoramatickom obraze.

Poznámka
• V PC režime je možné vybrať iba formát WIDE alebo NORMAL (4:3).

Zastavenie obrazu

Obraz TV prijímača je možné zastaviť.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo STILL.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa bude obraz striedavo zapínať/zastavovať.

Poznámka
• Aj keď je obraz zastavený, zvuk hrá normálne ďalej.
• Zastavenie obrazu nepracuje v režime PIP v prípade PIP okna.
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Sledovanie obrazu v obraze

Na obrazovke je možné naraz sledovať dva obrazy.

Quick! Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PIP obraz striedavo zapne/
vypne.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PIP s následne stlačte tlačidlo >.
Stlačte tlačidlo > ešte raz. Tlačidlami /\ \/ vyberte PIP a následne stlačte tlačidlo >.
Zobrazí sa PIP menu.
Po každom stlačení tlačidla \/ sa vyberie režim PIP, DW alebo OFF. Pri výbere OFF je PIP režim vypnutý.
V režime DW sa môžete stlačením tlačidla Picture prepnúť medzi DW1 a DW2. Ak vstúpite do režimu DW stlačením tlačidla PIP, posledne
vybraný režim sa uloží do pamäti a vyberie sa DW1 alebo DW2, v závislosti od predchádzajúceho výberu.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Poznámka
• Pretože tento produkt je vybavený jedným tunerom, v režime PIP nie je možné súčasne sledovať
dva TV programy.
• Počúvať je možné iba jeden zvuk - buď z hlavného obrazu, alebo z PIP obrazu.
• Pozrite tabuľku konfigurácie PIP (strana 34).

Zmena zdrojového signálu pre PIP okno

V PIP okne je možné zobrazovať signál z ktoréhokoľvek pripojeného externého zariadenia.

Quick! Stlačte tlačidlo SOURCE.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa vyberie signál z ďalšieho
pripojeného externého zariadenia a zobrazí sa v PIP okne.
Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SOURCE a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný vstupný signál a stlačte
tlačidlo >. Pretože tento produkt má iba jeden tuner, v režime PIP nie je možné sledovať dva TV programy súčasne.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
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Zmena kanála v PIP okne.

Ak je v PIP okne zobrazené normálne vysielanie (TV a CATV), je možné prepnúť kanál v PIP okne.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo PROG /\ \/.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa kanál prepne.
Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.
Tlačidlami /\ \/ vyberte CHANNEL a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný vstupný signál a stlačte
tlačidlo >. Pretože tento produkt má iba jeden tuner, v režime PIP
nie je možné sledovať dva TV programy súčasne.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Zmena pozície PIP okna

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať pozíciu PIP okna v rohoch
TV obrazovky.
Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.
Tlačidlami /\ \/ vyberte POSITION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú pozíciu. Po každom stlačení
tohoto tlačidla sa PIP okno presunie z jedného rohu TV obrazovky
do druhého.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Výber výstupu z reproduktorov v režime PIP

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať ako požadovaný zdroj zvuku buď signál v hlavnej obrazovke, alebo v PIP okne.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo SOUND.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim prepne na MAIN >
SUB/PIP.
Ak je vybrané MAIN: Budete počuť zvuk z hlavnej obrazovky.
Ak je vybrané SUB: Budete počuť zvuk z DW obrazovky.
Ak je vybrané PIP: Budete počuť zvuk z PIP obrazovky.
Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SPEAKER OUTPUT a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný režim (MAIN alebo SUB/PIP).
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Prepnutie hlavného a PIP okna

Nasledujúcim spôsobom je možné vymeniť zdroj signálu hlavnej obrazovky a PIP okna.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo SWAP.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa vymení zdroj signálu v hlavnej obrazovke a v PIP okne.

Výber slúchadlového výstupu v režime PIP

Nastavením konfigurácie slúchadiel je možné súčasne počúvať
zvuk signálu z hlavnej obrazovky prostredníctvom reproduktorov
a zvuk signálu PIP obrazu prostredníctvom slúchadiel, a naopak.
Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.
Tlačidlami /\ \/ vyberte HEADPHONE OUTPUT a následne stlačte
tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný režim (MAIN alebo SUB/
PIP).

Nastavenie hodín

Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte TIME a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlom > sa presuňte na hodiny a tlačidlami /\ \/ nastavte
správnu hodnotu.
Tlačidlom > sa presuňte na minúty a tlačidlami /\ \/ nastavte
správnu hodnotu.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Nastavenie časovača

Časovač je možné nastaviť tak, aby automaticky zapol alebo vypol
TV prijímač v požadovaný čas. Aby bolo možné časovač používať,
je najprv potrebné nastaviť aktuálny čas.
Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.
Tlačidlami /\ \/ vyberte TIMER a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte ON.
Časovač pracuje iba v prípade, ak je vybrané ON.
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Príklad: Zapnutie o 6:10
Tlačidlami /\ \/ sa presuňte na ON TIME.
Tlačidlom > sa presuňte na hodiny a tlačidlami /\ \/ nastavte hodiny na 6. hodinu.
Tlačidlom > sa presuňte na minúty a tlačidlami /\ \/ nastavte minúty na 10. minútu.
Na dokončenie konfigurácie ON TIME stlačte tlačidlo >.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
Ak chcete nastaviť vypnutie prostredníctvom časovača, namiesto ON TIME vyberte OFF TIME.

Výber kanála časovača a nastavenie hlasitosti časovača

Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť kanál, ktorý má časovač zapnúť, a jeho hlasitosť.
Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo
>.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný kanál.
Na dokončenie konfigurácie stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte VOLUME a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ nastavte požadovanú hlasitosť.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Nastavenie automatického vypnutia

TV prijímač je možné nechať vypnúť po presne stanovenom čase.

Rýchle nastavenie: Stlačte tlačidlo SLEEP.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim prepne na SLEEP OFF
> SLEEP 10 > SLEEP 30 > SLEEP 60 > SLEEP 90,... > SLEEP
180 > SLEEP OFF.
Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.
Tlačidlami /\ \/ vyberte SLEEP a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ zadajte čas, po ktorom sa má TV prijímač vypnúť.
Na dokončenie konfigurácie stlačte tlačidlo >.
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.
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Funkcia MELODY

Ak je zapnutá funkcia MELODY, po každom zapnutí alebo vypnutí
TV prijímača sa prehrá melódia.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte MELODY a následne stlačte tlačidlo >.
“Tlačidlami /\ \/ vyberte ON. Po každom stlačení tohto tlačidla
za funkcia buď zapne alebo vypne.”
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Zmena hesla

Pred sledovaním alebo odomknutím zamknutého kanála je
potrebné zadať heslo.
Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
Tlačidlami /\ \/ vyberte CHANGE PASSWORD a následne stlačte
tlačidlo >.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte heslo. Štandardne je zadané
heslo 0000.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte nové heslo.
“Na potvrdenie zadajte číselnými tlačidlami nové heslo ešte raz.Zapamätajte si, prosím, že heslo môže mať maximálne 4 znaky.”

Poznámka
• Z bezpečnostných dôvodov túto poznámku vystrihnite.
• Ak heslo zabudnete, môžete použiť univerzálne - 2-4-8-6.
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Funkcia TTX

Teletext

Väčšina televíznych kanálov poskytuje prostredníctvom teletextu textové informačné služby. Patrí medzi ne:
- Televízny program
- Správy a informácie o počasí
- Športové výsledky
- Informácie o cestovaní inicializované pri štandardných nastaveniach.
Tieto informácie sú rozdelené do viacerých stránok (pozrite obrázok).

Časť Obsah

A Výber čísla stránky.

B Informácie o kanále.

C Aktuálne číslo stránky alebo indikátory
vyhľadávania.

D Dátum a čas.

E Text.

F Stavové informácie.

Zobrazenie teletextu

Teletext je možné na TV prijímači zobraziť kedykoľvek.
Aby sa teletext zobrazil správne, musí byť kvalitný príjem, v opačnom prípade:
- Informácie môžu chýbať
- Niektoré stránky sa nemusia zobraziť
Tlačidlami PREPAGE ( ) alebo NEXTPAGE ( ) vyberte kanál, ktorý poskytuje teletextové služby.
Na aktiváciu režimu teletextu stlačte tlačidlo TTX ( ).
Výsledok: Zobrazí sa stránka s obsahom. Túto stránku je možné zobraziť aj kedykoľvek inokedy, stlačením tlačidla INDEX ( ).

Ak chcete zobraziť aktuálne vysielanie súčasne s teletextovou stránkou, stlačte ešte raz tlačidlo MIX ( ).
Na opustenie zobrazovania teletextu stlačte tlačidlo CANCEL ( ).
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Výber čísla stránky.

Číslo stránky je možné zadať priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
“Číslo stránky je možné zadať priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Výsledok: Spustí sa počítadlo stránok a po
určitom čase sa zobrazí zadefinovaná stránka. “
Ak vybraná stránka obsahuje niekoľko podstránok, tieto sa budú zobrazovať v rovnomerných časových intervaloch. Ak chcete
ponechať na obrazovke momentálne zobrazenú stránku, stlačte tlačidlo HOLD ( ). Na pokračovanie stlačte ešte raz tlačidlo HOLD.

Rôzne možnosti zobrazovania:

Na zobrazenie... Stlačte...

Teletextové informácie a normálne vysielanie TTX/MIX ( / )

Skrytý text (napr. odpovede na kvízy) REVEAL ( )

Normálna obrazovka ešte raz REVEAL ( )

Druhú stránku zadaním jej 4-číselného kódu SUBPAGE ( )

Nasledujúcu stránku NEXTPAGE ( )

Predchádzajúcu stránku PREPAGE ( )

Písmená s dvojnásobnou veľkosťou: SIZE
• Horná polovica obrazovky • Raz
• Dolná polovica obrazovky • Dvakrát

Normálna obrazovka • Trikrát

Použitie FLOF na výber stránky

Rôzne témy obsiahnuté v teletextových stránkach sú farebne odlíšené, a je ich možné vybrať stlačením farebných tlačidiel na
diaľkovom ovládači.
Stlačením tlačidla MIX ( ) zobrazte stránku s obsahom teletextu.
“Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybrať; dostupné témy sa zobrazia na stavovom riadku.Výsledok: Stránka
sa zobrazí s inými farebnými informáciami, ktoré je možné vybrať rovnakým spôsobom. “
Na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky stlačte zodpovedajúce farebné tlačidlo.
Na zobrazenie podstránky postupujte podľa nasledujúcich krokov.
“• Stlačte tlačidlo SUBPAGE ( ).Výsledok: Zobrazia sa dostupné podstránky. “
• Vyberte požadovanú podstránku. Medzi podstránkami je možné rolovať tlačidlami PREPAGE ( ) alebo NEXTPAGE ( ).

Uloženie teletextových stránok

Do pamäti je možné uložiť maximálne 1000 teletextových stránok a neskôr ich vyvolať.
“Tlačidlom L/F vyberte režim LIST.Výsledok: V rôznych farbách sa zobrazia štyri trojčíselné čísla. Tlačidlo sa používa na prepínanie
medzi režimom LIST a FLOF.”
Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce stránke, ktorú chcete nahradiť.
Číselnými tlačidlami zadajte číslo novej stránky.
Pre každú stránku, ktorú chcete uložiť, zopakujte kroky 2 a 3, a pri každom raze použite nové farebné tlačidlo.
Stláčajte tlačidlo STORE ( ), pokiaľ nezačnú zodpovedajúce bloky blikať.
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Funkcia PC

Pripojenie k PC

Spôsob pripojenia

Konektor PC D-SUB INPUT na TV a výstup do monitora na počítači prepojte pomocou D-Sub kábla.
“Konektor PC AUDIO na TV prijímači a audio výstup na počítači prepojte pomocou audio kábla.(Je možné iba v prípade, ak je počítač
vybavený zvukovým výstupom.)”
Spôsob sledovania obrazu z počítača prostredníctvom TV.
Zapnite počítač a skontrolujte, či sú jeho nastavenia správne.
• Ak sú nastavenia počítača nesprávne, na obrazovke sa môže zobraziť zdvojený alebo skreslený obraz.
• Konfigurácia PC je popísaná na strane 34.
Stlačte tlačidlo LINE a vyberte režim PC INPUT.
“Nastavte PC obrazovku. (Postup nastavenia je uvedený na strane 21.)”

Nastavenie PC

Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
Tlačidlami /\ \/ vyberte PC a následne stlačte tlačidlo >.

Nastavenie horizontálnej pozície
Tlačidlami /\ \/ vyberte H POSITION a tlačidlom > nastavte horizontálnu pozíciu.
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Nastavenie vertikálnej pozície.
Tlačidlami /\ \/ vyberte V POSITION a tlačidlom > nastavte vertikálnu pozíciu.

Počiatočné nastavenia (RESET)
“Tlačidlami  /\ / \/ vyberte RESET a následne stlačte tlačidlo >.Nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty. “
Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Automatické nastavenie
Frekvenciu a fázu obrazovky je možné nechať nastaviť automaticky.
“Tlačidlami /\ \/ vyberte AUTO ADJUST a následne stlačte tlačidlo >. PC obrazovka sa nastaví automaticky.”
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Funkcia DVD (závisí od modelu)

Prehrávanie DVD

Zapnite TV prijímač a externý zvukový systém. Skontrolujte, či kód regiónu TV prijímača zodpovedá vloženému disku (ak nie, disk nie
je možné prehrávať).
Stlačte tlačidlo LINE (LINE).
“Vložte DVD.Potlačená strana musí byť otočená smerom hore.”
“Prehrávanie DVD.V závislosti od vloženého disku sa môže spustiť jeho automatické prehrávanie.”
- Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
- Na dočasné pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.
- Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE ešte raz.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Nasledujúcim spôsobom vyberte na disku, ktorý obsahuje viac jazykov, ten požadovaný.
Stlačte tlačidlo DISPLAY.

Prehrávanie DVD
• Zobrazí sa ROOT MENU, TITLE REMAIN, CHAPTER ELAPSED, CHAPTER REMAIN.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas titulu.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí odohraný čas kapitoly.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas kapitoly.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Prehrávanie CD
• Zobrazí sa odohraný čas stopy.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas stopy.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový odohraný čas.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový zostávajúci čas.
• Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Vyhľadanie špecifikovanej obrazovky/skladby

Na preskočenie na špecifikovanú kapitolu alebo stopu počas prehrávania môžete použiť jednu z nasledujúcich funkcií.

Rýchle pretáčanie dopredu/dozadu
Túto funkciu použite na rýchle prehrávanie disku smerom dopredu alebo dozadu. Počas vyhľadávania bude zvuk vypnutý (okrem CD
alebo MP3).
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Stlačte tlačidlo << alebo >>.
• Pri prehrávaní DVD sa spustí rýchle prehrávanie v nasledujúcom poradí: X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > X64 > normálne.
•  Pri prehrávaní VCD, X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > normálne
•  Pri prehrávaní CD/MP3, X2 > X4 > X8 > normálne.

Preskočenie dopredu/dozadu
Túto funkciu použite na presun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu pri DVD, alebo stopu pri CD alebo MP3.
Stlačte tlačidlo |<< alebo >>|.
• Ak je stlačené tlačidlo >>|, počas prehrávania DVD alebo CD sa spustí prehrávanie nasledujúcej kapitoly alebo stopy.
• Ak je stlačené tlačidlo |<<, počas prehrávania DVD sa spustí prehrávanie od začiatku aktuálnej kapitoly a po opätovnom stlačení
od predchádzajúcej kapitoly.

Spomalené prehrávanie dopredu/dozadu
Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.
Stlačte tlačidlo << alebo >>.
• Pri prehrávaní disku sa po každom stlačení spustí spomalené prehrávanie s nasledujúcimi rýchlosťami: X1/2 > X1/4 > X1/8 >
X1/16 > X1/64 > normálne.
Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Prehrávanie po jednotlivých snímkoch
Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.
Stlačte tlačidlo |<< alebo >>|.
Po každom stlačení tlačidla >>| sa zobrazí ďalší snímok v poradí.
• Po každom stlačení tlačidla |<< sa zobrazí predchádzajúci snímok.
Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Poznámka:
Pri VCD nie je podporované spomalené prehrávanie smerom dozadu a krokovanie po snímkoch smerom
dozadu.

Opakovanie titulu, kapitoly (DVD), stopy (CD)

Opakované prehrávanie
Táto funkcia slúži na opakovanie kapitoly, titulu alebo stopy.
Stlačte tlačidlo REPEAT.
• Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí:
“Pri prehrávaní DVD: Chapter > Title > Repeat Off.Pri prehrávaní CD: Track > Disc > Repeat Off.”
Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stláčajte opakovane tlačidlo REPEAT, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu
opakovania.

Opakovanie špecifikovanej časti
Počas prehrávania stlačte na začiatku požadovanej časti tlačidlo A-B.
Na konci požadovanej časti stlačte tlačidlo A-B ešte raz. Na obrazovke sa zobrazí “AB” a časť A-B sa bude prehrávať opakovane.
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Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stláčajte opakovane tlačidlo A-B, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.

• Chapter repeat: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.
• Title repeat: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
• Repeat disc: Opakované prehrávanie celého disku.
• Repeat track: Opakované prehrávanie stopy.
• Repeat off: Opustenie režimu opakovania.

Zmena jazyka dialógov/zmena jazyka titulkov

Nasledujúcim spôsobom vyberte požadovaný jazyk na disku, ktorý obsahuje viac jazykov.

Zmena jazyka dialógov
Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk dialógov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú
na disku dialógy nahrané vo viacerých jazykoch.
Stlačte tlačidlo AUDIO.
• Pri prehrávaní DVD sa jazyk prepne po každom stlačení tlačidla AUDIO.
• Pri prehrávaní CD sa vyberie: Mono Left > Mono Right > Mix-Mono > Stereo.

Zmena jazyka titulkov
Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk titulkov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú na
disku titulky nahrané vo viacerých jazykoch.
Stlačte tlačidlo SUBTITLE
Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE vyberte požadovaný jazyk titulkov.
Na vypnutie titulkov stláčajte tlačidlo SUBTITLE dovtedy, pokiaľ nezmiznú z displeja.

Zmena veľkosti obrazu a uhla pohľadu

Zmena veľkosti obrazu
Stlačte tlačidlo ZOOM
“• Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení režim zväčšenia v nasledujúcom poradí:X1,5 -> X2 -> X3 -> vypnuté”
• Ak stlačíte v režime zväčšenia obrazu tlačidlo na výber smeru, bod zväčšenia sa posunie.
• Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stláčajte opakovane tlačidlo ZOOM, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu
opakovania.
• Túto funkciu je možné aktivovať iba pri prehrávaní DVD.

Sledovanie z iného uhla pohľadu
Niektoré DVD disky obsahujú scény, ktoré boli nahrané z viacerých uhlov pohľadu.
Stlačte tlačidlo ANGLE.
• Opakovaným stláčaním tohto tlačidla sa zmení uhol pohľadu, čo je indikované na obrazovke.
• Zobrazí sa symbol (CAMERA). Ak na disku nie sú nahrané scény z iných uhlov, zobrazí sa symbol (NO).
• Ak bola scéna nahraná viacerými kamerami, v symbole (CAMERA) sa zobrazí aktuálny uhol, číslo a počet pohľadov, ktoré sú k
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dispozícii.
• Túto funkciu je možné aktivovať iba v prípade diskov, ktoré majú nahrané scény z viacerých uhlov pohľadu.

Ďalšie funkcie

Vypnutie zvuku
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Opakovaným stláčaním sa môžete prepínať medzi zapnutým a vypnutým zvukom.

Základné prvky určené na ovládanie menu
Niektoré DVD disky obsahujú menu. Niekedy sa toto menu zobrazí automaticky po spustení prehrávania, inokedy až po stlačení tlačidla
MENU alebo TITLE na diaľkovom ovládači.
Stlačte tlačidlo MENU.
• Na obrazovke sa zobrazí menu nachádzajúce sa na disku. Menu sa pri rôznych diskoch líši.
Stlačte tlačidlo TITLE.
• Na obrazovke sa zobrazí menu titulov nachádzajúce sa na disku. Menu titulov sa u jednotlivých diskov líši.

Programovanie špecifikovaného poradia

Programované prehrávanie
Táto funkcia sa používa na prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp
na disku v požadovanom poradí.
Stlačte tlačidlo PROGRAM.
• Na obrazovke sa zobrazí programové menu.
Vyberte číslo skladby na CD.
Vyberte ďalšie číslo, ktoré chcete uložiť do programu. Do
programu je možné uložiť maximálne 99 položiek. Opakujte
krok 2, pokiaľ nevytvoríte požadovaný program.
Tlačidlom PLAY vyberte “Start”. Následne sa spustí prehrávanie
v naprogramovanom poradí.
Zastavte prehrávanie. Tlačidlom EXIT vyberte “Exit”.

Výber špecifikovaného titulu alebo kapitoly na DVD

Táto funkcia slúži na výber požadovaného titulu, kapitoly alebo
stopy.

Programované prehrávanie, priame
vyhľadávanie (GO TO) pre DVD
Stlačte tlačidlo GOTO.
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Tlačidlami < > vyberte položku a stlačte tlačidlo ENTER.
• Chapter: Číselnými tlačidlami zadajte číslo kapitoly.
• Title: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.
• TT: Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovaného titulu.
Na potvrdenie stlačte tlačidlo ENTER.

Priame vyhľadávanie (GO TO) pre CD
Stlačte tlačidlo GOTO a vyberte požadovanú položku.
• Po každom stlačení tlačidla GOTO sa zmení režim opakovania
v nasledujúcom poradí: Disc Go To - - : - - > Disc go to XX:XX
Číselnými tlačidlami zadajte požadované číslo.
• Disc Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v
rámci disku.
• Track Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v
rámci stopy.
• Select Track: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.

Prehrávanie MP3 diskov

Prehrávanie CD/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.

Prehrávanie MP3 súboru
“Vložte MP3 disk.Dbajte na to, aby bol potlačenou stranou smerom
hore.”
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný priečinok.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadované MP3 súbory.
Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.

Opakované prehrávanie
Prehrávanie CD/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.
Stlačte tlačidlo REPEAT.
“• Po každom stlačení tlačidla REPEAT sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí:Repeat track -> Folder repeat -> Repeat
OFF.”

Poznámka
• Názov súboru sa zobrazí iba v angličtine.
• Tento prehrávač je kompatibilný so štandardom “MPEG-1 Audio Layer 3”. Nie je kompatibilný s
inými štandardami, ako napríklad “MPEG-2 Audio Layer 3”, “MPEG-2.5 Audio Layer 3”, MP1,
MP2, atď.
• Do prehrávača vkladajte iba CD-R/CD-RW disky, ktoré obsahujú hudobné CD súbory, MP3 a JPEG
súbory.
• Programované prehrávanie nie je možné s MP3 súbormi.
• Pri nahrávaní MP3 súborov na CD-R/CD-RW disky vyberte vždy formát “ISO9660 level 1”.
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Prehrávanie DivX diskov (voliteľne)

Prehrávanie CD/CD-RW diskov, ktoré obsahujú DivX súbory.

VÝSTRAHA: Titulky je možné vybrať iba v prípade, ak sa ich názov zhoduje s titulom.

Prehrávanie DivX súboru.
“Vložte DivX disk.Dbajte na to, aby bol potlačenou stranou smerom
hore.”
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný priečinok.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadované DivX súbory.
“Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.Na
zrušenie zobrazovania titulkov počas prehrávania stlačte tlačidlo
SUBTITLE.”

Poznámka
• AVI súbor obsahuje obrazové aj zvukové údaje: na CD musia byť uložené vo formáte ISO 9660.
• Ak sa súbor na obrazovke nezobrazil, stlačte tlačidlo STOP.
• Pri prehrávaní DivX disku je možné prehrávať iba súbory s príponou AVI.
• DTS Audio nie je podporované.
• WMA nie je podporované.
• Pri napaľovaní súborov s titulkami na CD disk použite titulky vo formáte SMI.
• Spomalené prehrávanie smerom dozadu pri DivX súboroch nefunguje.
• Podporovaný formát: VIDEO - Divx3. 11, 4. x, 5. x AUDIO - AC3, MP3 (80kbps ~ 320kbps)

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov
Po vložení Kodak Picture CD sa spustí automatické prezeranie. Ak je vložený disk s JPEG súbormi, na TV obrazovke sa zobrazí obsah.
Vložte Kodak Picture CD alebo disk s JPEG súbormi.
• Spustí sa automatické prezeranie.
• Po stlačení tlačidla (štvorec) sa zobrazí menu súborov.
Vyberte obrázok.
• Tlačidlami /\ \/ vyberte obrázok, ktorý chcete vidieť.
Stlačte tlačidlo ENTER.
• Vybraná položka sa zobrazí ako obrázok plnej veľkosti.
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Zmena veľkosti obrazu
Stlačte tlačidlo ZOOM.
• Po každom stlačení tlačidla ZOOM sa zmení hodnota zväčšenia v nasledujúcom poradí: (<<) 25% > 50% > 100% (štandard) >
125% > 150% > 200% (>>).

Otočenie obrazu
Stlačte tlačidlo /\ \/ < >. Existujú štyri režimy otočenia obrazu:
• tlačidlo /\: invertovanie
• tlačidlo \/: zrkadlenie
• tlačidlo <: otočenie doľava
• tlačidlo >: otočenie doprava

Zmena spôsobu prelínania obrázkov pri
ich automatickom prezeraní
Stlačte tlačidlo ANGLE.
• K dispozícii je 13 režimov prelínania.
• Po každom stlačení tlačidla ANGLE počas prezerania JPEG obrázkov sa zmení režim prelínania v nasledujúcom poradí:
- režim 1: Zobrazenie zhora nadol.
- režim 2: Zobrazenie zdola nahor.
- režim 3: Zobrazenie zhora a zdola do stredu.
- režim 4: Zobrazenie zo stredu hore a dole.
- režim 5: Vertikálne rozťahovanie.
- režim 6: Zobrazenie zľava doprava.
- režim 7: Zobrazenie sprava doľava.
- režim 8: Zobrazenie zľava a sprava do stredu.
- režim 9: Zobrazenie zo stredu doľava a doprava.
- režim 10: Zobrazenie zvonka dovnútra.
- režim 11: Horizontálne rozťahovanie.
- režim RAND: Náhodné prelínanie.
- ŽIADNE

Automatické prehrávanie hudby
Po každom stlačení tlačidla SUBTITLE v zastavenom režime sa prepne nastavenie medzi: SLIDE SHOW MODE1 -> SLIDE SHOW MODE2
-> SLIDE SHOW MODE3 -> SLIDE SHOW OFF.

Spustenie režimu automatického prehrávania 1
• Po výbere SLIDE SHOW MODE 1 stlačte tlačidlo ENTER. Spustí sa prehrávanie MP3 súboru č. 1 a súčasne sa začnú automaticky
zobrazovať JPEG obrázky.

Spustenie režimu automatického prehrávania 2
• Vyberte SLIDE SHOW MODE 2 a na výber MP3 súborov stlačte kurzorové tlačidlo.
• Na diaľkovom ovládači stlačte A-B a stlačte ENTER.
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• Spustí sa prehrávanie vybraného MP3 súboru a automatické zobrazovanie JPEG obrázkov.

Spustenie režimu automatického prehrávania 3
“• Vyberte SLIDE SHOW MODE 3 a stlačte tlačidlo ENTER.Pri prehrávaní MP3 súboru č.1 sa JPEG obrázok nezmení.”
• Po spustení prehrávania ďalšieho MP3 súboru sa zobrazí ďalší JPEG obrázok v poradí.

Ukončenie režimu automatického prezerania.
• Na zastavenie automatického prehrávania MP3 súborov a prezerania JPEG obrázkov stlačte tlačidlo STOP.

Použitie menu Setup

Po dokončení počiatočných nastavení je možné prehrávač po každom zapnutí používať s rovnakými nastaveniami. Tieto nastavenia
je možné jednoducho modifikovať prostredníctvom menu SETUP. Menu SETUP je rozdelené na položky GENERAL, LANGUAGE, VIDEO,
SPEAKER, AUDIO a CUSTOM SETUP.

Nastavenie jazyka
“V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu
Language Setup použite tlačidlá < >.”
Tlačidlami /\ \/ sa presuňte na požadovanú položku a následne
stlačte tlačidlo ENTER.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovaný jazyk.

• AUDIO: Na výber
upredňostnovaného jazyka dialógov
použite menu Audio Language. Ak sa
na disku nachádzajú dialógy v požadovanom jazyku, budú sa prehrávať tie.
• SUBTITLE: Na výber upredňostnovaného jazyka titulkov použite menu Subtitle Language. Ak sa na
disku nachádzajú titulky v požadovanom jazyku, budú sa zobrazovať tie.
• DISC MENU: Disc Menu použite na výber jazyka, v ktorom sa má zobrazovať menu DVD disku (nie
je také isté, ako menu DVD prehrávača).

Nastavenie obrazu
Výber pomeru strán.
V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu
Video Setup použite tlačidlá < >.
Stlačte tlačidlo /\ \/ a následne tlačidlo ENTER.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú položku.

TV DISPLAY
• 4:3 /PS: Toto nastavenie vyberte,
ak chcete, aby film vyplnil celú
obrazovku. Znamená to, že ľavý a
pravý roh obrazu nebudete vidieť.
• 4:3 / LB: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vidieť filmy s originálnym pomerom strán. Film sa
môže zobraziť s čiernymi pásmi v dolnej a v hornej časti obrazovky.
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• 16:9 / WIDE: Toto nastavenie vyberte, ak chcete zobrazovať film na širokouhlej obrazovke.

PIC MODE
• AUTO : Režim zobrazenia sa vyberie automaticky v závislosti od informácií na disku.
• FILM : Optimálne zobrazenie v statickom režime.
• VIDEO : Optimálne zobrazenie vo filmovom režime.
• SMART : Optimálne zobrazenie kombináciou Film a Video.

SCREEN SAVER
- Nastavenie funkcie šetrenia obrazovky.

Speaker Setup (Nastavenie
reproduktorov)
V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu
Speaker Setup použite tlačidlá < >.
Tlačidlami /\ \/ sa presuňte na požadovanú položku a následne
stlačte tlačidlo ENTER.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú položku.

• Downmix
- LT/RT: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový zvuk pre predné reproduktory.
- Stereo: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vybrať stereo výstup cez predné reproduktory.

Nastavenie zvuku
V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu
Audio Setup použite tlačidlá < >.
Tlačidlami /\ \/ sa presuňte na požadovanú položku a následne
stlačte tlačidlo ENTER.
Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú položku.

DIGITAL
- ON : Nastavte na odpojenie
digitálneho zvukového výstupu.
- OFF : Nastavte na výstup digitálneho zvuku.

DUAL MONO
- STEREO : Stereo výstup.
- LEFT MONO : Pri stereo formáte prehrávanie iba ľavého audio kanála.
- RIGHT MONO : Pri stereo formáte prehrávanie iba pravého audio kanála.
- MIXED MONO : Pri stereo formáte prehrávanie oboch kanálov.

Dynamic
- Zvýšenie audio výstupu. (4/4, 3/4, 2/4, 1/4, OFF)
- Na návrat na pôvodnú hodnotu vyberte OFF.

Užívateľské nastavenie
V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Custom Setup použite tlačidlá < >.
Tlačidlami /\ \/ sa presuňte na požadovanú položku a následne stlačte tlačidlo ENTER.
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Tlačidlami /\ \/ vyberte požadovanú položku.

• Logo
- MPG Logo : použitie pôvodnej
úvodnej obrazovky.
- JPG Logo : Použitie úvodnej
obrazovky stiahnutej z CD.
“Ak používate možnosť DivX,
aplikuje sa JPG logo.Ak používate
možnosť DVD, JPG logo sa
neaplikuje.”

• Parental
- Vyberte heslo a úroveň pre DVD
disky nevhodné pre deti.

• Zmena hesla
1 V zastavenom režime stlačte
tlačidlo SETUP a následne sa tlačidlami
< > presuňte do menu Password
Setup.
2 Stlačte tlačidlo /\ \/ a následne
tlačidlo ENTER.
3 Ešte raz stlačte tlačidlo ENTER.
4 Zadajte staré a nové heslo (4 čísla).
5 Na potvrdenie zadajte nové heslo
ešte raz a stlačte tlačidlo ENTER.
• Štandardne je zadané heslo 0000.

• Štandard
- Ak užívateľ vyberie v menu
zresetovanie, všetky položky v menu sa nastavia na pôvodné výrobné hodnoty. (Výnimka: Úroveň
rodičovského zámku a heslo sa nezmenia.)
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Funkcia DivX (závisí od modelu)

DivX (voliteľne)

Tabuľka funkcií DivX
• AVI súbory obsahujú obrazové aj zvukové údaje: na CD musia byť uložené vo formáte ISO 9660.
• Pri prehrávaní DivX disku je možné prehrávať iba súbory s príponou AVI.
• WMV nie je podporované.
• Pri napaľovaní súborov s titulkami na CD disk použite titulky vo formáte SMI.
• Spomalené prehrávanie smerom dozadu pri DivX súboroch nefunguje.

VIDEO
• Obsah DivX 3.11
• Obsah DivX 4 (založený na jednoduchom profile MPEG-4)
• Obsah DivX 5 (jednoduchý profil MPEG-4, obojsmerné rámce, Qpel a GMC nie je podporované.

Podpora všetkých rozlíšení, maximálne do 720 X 480 pri 30 snímkoch/sekundu
720 X 576 pri 25 snímkoch/sekundu

Makrobloky za sekundu 40500

Maximálny priemerný bitový tok 4000 kbps

Maximálny špičkový bitový tok počas ktorýchkoľvek 3 sekúnd videa 10000 kbps

Minimálna veľkosť VBV buffera (kB) 384 kB

Poznámka.
Naše riešenie podporuje maximálny konštantný bitový tok 6 Mbps.

AUDIO
Zariadenia s certifikátom DivX dokážu prehrávať vložený MP3 audio formát s akýmkoľvek bitovým tokom (konštantným aj premenlivým).
Zvuk musí byť vzorkovaný pri štandardných frekvenciách, ako napr. 32 kHz alebo 44,1 kHz, a musí vyhovovať špecifikácii súborov
AVI.
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Prehrávanie DivX® VOD
Táto kapitola popisuje spôsob prehrávania formátu DivX VOD.
1 Pri zastavenom disku stlačte tlačidlo SETUP.
2 Tlačidlami < > vyberte režim “Custom”.
3 Tlačidlami /\ \/ vyberte “DivX® VOD” a stlačte ENTER.
4 Zobrazí sa nasledujúci odkaz.
YOUR REGISTRATION (VAŠA REGISTRÁCIA)
CODE IS : XXXXXXXX (KÓD JE: XXXXXXXX)
TO LEARN MORE (PRE VIAC INFORMÁCIÍ)
GO TO WWW.DIVX.COM/VOD (CHOĎTE NA WWW.DIVX.COM/VOD)

5 Registračný kód je: XXXXXXXX Vyplňte prosím 8-znakový registračný kód.
6 Pri sťahovaní súborov z internetu zadajte prosím tento registračný kód ešte pred začatím sťahovania.
7 Stiahnutý súbor zaznamenajte na CD-R alebo CD-RW.
8 Spustite prehrávanie CD-R alebo CD-RW disku.
9 Zobrazí sa nasledujúci odkaz. This rental video has X view left. A view ends when you stop playback, play a different video, or turn
off your player. Do you want to use one of your X views now? (Toto prenajaté video bolo prehrávané už X krát. Prezeranie skončí,
keď zastavíte prehrávanie, spustíte iné video, alebo vypnete prehrávač. Chcete využiť jedno z X možných sledovaní?)

10 Ak vyberiete tlačidlo “YES”, spustí sa prehrávania, v opačnom prípade sa zobrazí zoznam súborov.

Poznámka.
• Ak sa pokúsite video prehrávať viac, ako X krát, zobrazí sa nasledujúci odkaz: “This rental is
expired” a video nebude možné spustiť. Ak budete chcieť prehrávať expirovaný disk, zobrazí sa
nasledujúci odkaz: “This rental is expired”.
• Ak budete chcieť prehrávať novo prenajatý disk, postupujte prosím od kroku 1.
• V prípade zadania zlého registračného kódu.
V prípade zistenia nesprávneho registračného kódu sa prehrávanie súboru nespustí.
Zobrazí sa nasledujúci odkaz: “This video player is not authorized to play this video.” (Tento
videoprehrávač nemá autorizáciu na prehrávanie tohoto videa.)

Použitie ramena na stenu

Tento LCD TV je možné nainštalovať do držiaka na stenu. Po pripojení držiaka na stenu k tomuto produktu prosím skontrolujte, či má
takého istého výrobcu, ako LCD TV. Pri kúpe držiaka na stenu kontaktujte predajňu, kde ste zakúpili tento LCD TV. Detailné informácie
o spôsobe inštalácie držiaka na stenu nájdete v časti “Sprievodca inštaláciou držiaka na stenu”.
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Odstraňovanie porúch

Ak pri používaní TV prijímača nastali nejaké problémy, predtým, ako kontaktujete servisné stredisko, pokúste sa ich vyriešiť pomocou
nasledujúcich rád. Ak žiadna z rád nedokázala problém vyriešiť, neopravujte produkt svojpomocne. Zavolajte do najbližšieho servisného
strediska.

• Symptómy
Nasledujúce symptómy sa môžu prejaviť aj v prípade, ak s TV prijímačom nič nie je. Predtým, ako kontaktujete servisné stredisko,
pokúste sa problém odstrániť podľa nasledujúcich rád. Ak symptóm pretrváva, vypnite TV prijímač a kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.

Symptóm Možný problém Možné riešenie

Na obrazovke nie je žiadny Problém s napájaním. Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla do
obraz, LED indikátor nie je napájacieho konektora. Stlačte vypínač ešte raz.
zapnutý.

TV prijímač je zapnutý, na Je nastavený príliš nízky jas. Žiarivka je Nastavte jas a kontrast tak, aby bol obraz
obrazovke však nie je pokazená. jasný. Životnosť žiarivky v LCD TV prijímači je
žiadny obraz. približne 50000 hodín. Pri potrebe výmeny

žiarivky kontaktujte servisné stredisko.

Pri trvalom sledovaní Je to spôsobené vlastnosťami LCD panelov. V závislosti od počtu pixelov sa môžu na obrazovke
statického obrazu zostane objaviť čierne alebo jasné pixely. Je ich menej, ako 0,005% počtu všetkých pixelov. Nie je to
tento vypálený na obrazovke. problém.

Na obrazovke nie je žiadny Nesúlad medzi konektorom externého Vyberte správny vstup.
obraz. Žiadny zvuk. zariadenia a vybraným vstupom.

Obraz je zobrazený, Hlasitosť je nastavená na nulu. Aktívne Zvýšte hlasitosť. Stlačte tlačidlo Mute ešte raz.
chýba zvuk. umlčanie. Audio kábel je odpojený. Skontrolujte pripojenie audio káblov.

Nesprávna činnosť Polarita batérií nainštalovaných v diaľkovom Nainštalujte batérie správne.
diaľkového ovládača. ovládači je nesprávna. Batérie nainštalované Nahraďte batérie novými.

v diaľkovom ovládači sú úplne vybité.

Zvuk je zašumený. K tomuto problému môže prísť, ak je v K tomuto problému môže prísť, ak používate
blízkosti TV prijímača rozhlasový prijímač. rozhlasový prijímač príliš blízko TV prijímača.

Rozhlasový prijímač presuňte ďalej od TV
prijímača.

Čiernobiely obraz. Farebná hustota je nastavená na nulu, Nastavte farebnú hustotu na 100 alebo menej.
alebo takmer na nulu.

Na obrazovke je zdvojený K tomuto problému môže prísť pri odraze Skontrolujte, či nie sú v okolí domu vysoké
obraz. signálu v hornatom teréne, v okolí vysokých objekty, napr. mrakodrapy. Skontrolujte, či je

budov alebo stromov. anténa otočená správnym smerom.

Zrnitý alebo neostrý obraz. Anténa je otočená nesprávnym smerom. Skontrolujte, či je anténa nastavená správnym
Je odpojený kábel od antény. smerom. Skontrolujte, či je anténny kábel

pripojený ku konektoru ANTENNA na zadnej
strane LCD TV prijímača.
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Symptóm Možný problém Možné riešenie

Zobrazí sa odkaz Nesprávne pripojenie signálu. Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Skontrolujte
“No input signal”. pripojenie kábla k displeju. Skontrolujte

špecifikáciu podporovaných signálov.

Vstupný signál nie je na tomto Skontrolujte špecifikáciu vstupného signálu.
LCD TV podporovaný. Skontrolujte špecifikáciu kábla k displeju.

Obrazovka bliká. Tento produkt je od výroby optimalizovaný na sledovanie TV kanálov.
Pri sledovaní statických obrázkov z PC môže obraz blikať. Nie je to problém tohoto produktu.

Diaľkový ovládač nepracuje správne.
• Sú batérie nainštalované so správnou polaritou?
• Nie sú batérie úplne vybité?
• Je napájací kábel pripojený správne? Neprišlo k výpadku elektrickej energie?
• Nesvieti na jednotku silné svetlo?

Výstraha
Po rozpoznaní problému najprv zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky. Ak zariadenie nepracuje
správne, pri jeho používaní môže prísť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku vzniku požiaru. Elektrická
zásuvka, ku ktorej je zariadenie pripojené, by mala byť ľahko prístupná, aby ho bolo možné
kedykoľvek od nej odpojiť.
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Špecifikácia

Vonkajší vzhľad a špecifikácia produktu sa môžu z dôvodu vylepšení meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tento produkt je
určený na domáce použitie. Tento produkt nie je určený na použitie v krajinách s odlišnou televíznou normou a iným sieťovým napätím.
TFT LCD používa panel pozostávajúci zo subpixelov, výroba ktorého je veľmi náročná. Na obrazovke sa môže preto zobrazovať
niekoľko jasných alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú dopad na výkon produktu.

LCD Panel
Veľkosť obrazovky

37 palcov, širokouhlá
Typ

TFT LCD, farebný, s aktívnou matricou
Zobraziteľné farby

8 bitov, 16,7 milióna

DVD prehrávač (voliteľne)
Použiteľné disku (nevkladajte 8 cm disky)

DVD-Video / DVD-R /+R / Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW
MP3 / WMA / JPEG súbory / obrazové CD

Pomer strán
16:9, 4:3 Letter Box, PAN&SCAN

Jazyky
Dabing (9), Titulky (9) (+ďalšie)

Zvukové výstupy
Digitálny koaxiálny výstup: Dolby Digital, DTS, digitálny výstup,
analógový výstup: zmixovaný na 2-kanálové stereo, Lt/Rt

TV / VIDEO
Prijímač/kanály

VHF: Kanály E2 ~ E12
UHF: Kanály E21 ~ E69
CATV: Kanály S1 ~ S41
Televízna norma: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L, L’

Anténa
VHF, UHF: 75 Ohmov

Video signál
PAL, SECAM, NTSC (3.58/4.43)

PC
Synchronizácia
Horizontálna frekvencia

30 ~ 60 kHz

Vertikálna frekvencia
56 ~ 75 Hz

Zobraziteľné farby
16772216 farieb

Maximálne rozlíšenie
1024 x 768

Oddeľovací signál
TTL, anóda alebo katóda

Zobraziteľné farby
8 bitov, 16,7 milióna

Rozhranie
D-sub

DVI
Iba DVI-D

Zvukový výstup
2 x 10 W

Príkon
Maximálne 200 W

Príkon v pohotovostnom režime
Menej, ako 3,5 W

Vstupné napätie
AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Rozmery
Monitor + stojan

958 (š) x 730,5 (v) x 323,4 (h)
Monitor samotný

958 (š) x 660,5 (v) x 138,5 (h)
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Váha
31 kg

Príslušenstvo
Diaľkový ovládač, batéria (AAA), užívateľský manuál, napájací
kábel, SCART kábel.

• Toto zariadenie bolo zaregistrované s ohľadom na EMI pre použitie v obytných oblastiach.
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Appendix

Standard Signal Mode Table
A TFT LCD TV is configured to support the following 10 signal modes. A user can register up to 10 modes.
Configure the PC display mode referring to the following table.
For configuration procedures, refer to the Appendix of the PC manual.

PIP Screen Configuration Table



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


