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Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš přenosný DVD přehrávač. Skládá se z širokoúhlé obra-
zovky o úhlopříčce 23 cm a DVD přehrávače. Přístroj využívá nejmodernější elektroniku a je 
určen k použití doma, v hotelech nebo v kancelářích. Je kompaktní, takže jeho přenášení je 
snadné, stejně jako instalace. Před použitím si prosím přečtěte celý návod k použití a dobře jej 
uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

bezpečnostní upozornění

  

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení 
dešti ani vlhkosti.

1) Přečtěte si pozorně tento návod a při práci s přístrojem dodržujte veškeré požadavky pro 
bezpečný provoz.

2) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Nestavte na přístroj nádoby naplněné tekutinou.

3) Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna   
nebo jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).

4) Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej dlouho nepoužíváte.

5) O čištění: Systém odpojte ze zásuvky a k čištění používejte pouze navlhčenou tkaninu. 
Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla.

6) Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.

7)  Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj 
jakýmkoliv způsobem poškozen, např. při poškození síťového kabelu nebo zástrčky, při polití 
tekutinou nebo vniknutí cizích předmětů do přístroje nebo při vystavení vlhkosti, jestliže pří-
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stroj nefunguje standardně. Nepokoušejte se přístroj opravit sami, protože při vysokém napě-
tí hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

8) Nepoužívejte disky nepravidelných tvarů, například ve tvaru srdce nebo hvězdy, protože 
mohou způsobit nefunkčnost přístroje. 

 
hlavní funkce

Barevný LCD displej o vysokém jasu a úhlopříčce 23 cm
Kompatibilní s disky DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, DivX, atd.
Zabudovaný stereofonní reproduktor
Zabudovaná nabíjecí lithium-polymerová baterie
Podpora systému PAL nebo NTSC
Podpora vícejazyčného OSD, rychlý posun vpřed a vzad, funkce opakování
Funkce zvětšení a zmenšení

Pohled na přístroj

 

Tlačítko nastavení SETUP
Tlačítko přepínání funkcí FUNC
Tlačítko MENU
Tlačítko režimu MODE 
Přehrávání/Pauza 
Tlačítko zastavení 
     
     
Tlačítko pro otevření
Vstup pro kartu SD 
Port USB
Zdířka pro napájení stejnosm. proudem 
Hlavní vypínač ON/OFF
AV vstup/výstup
Ovládání hlasitosti
Konektor sluchátek 

 

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Dálkový ovladač

 

Číselná tlačítka
TITLE (Titul) (Zobrazení informací o titulu)
AUDIO (Volba jazyka pro audio)
SETUP (Nastavení) (Vstup nebo opuštění menu nastavení)
 / (Přechod na předchozí/následující kapitolu nebo scénu při přehrávání)
 / (Rychlý posun rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x nebo 32x)
OSD (Zobrazení informací o disku během přehrávání, například uplynulý nebo zbývající 
čas)
  (Přehrávání/Pauza)
  (Zastavení) (Jedním stisknutím zastavíte přehrávání; poté přehrávání obnovíte od bodu, 
kde jste jej zastavili stisknutím ; dvojím stisknutím tlačítka přehrávání zcela zastavíte)
IN/OUT (Vstup a výstup signálu)
USB/SD (Volba zdroje)
MENU (Vstup a opuštění kořenového menu)
SUBTITLE (Titulky) (Volba jazyka titulků při přehrávání DVD disku)
ANGLE (Úhel) (Změna úhlu záběru při přehrávání disku s více úhly záběru)
A-B (Opakování vybraného úseku od bodu A do bodu B; opětovným stisknutím tlačítka toto 
opakované přehrávání zrušíte)
REPEAT (Opakované přehrávání titulu, kapitoly nebo stopy)
RETURN (Návrat do hlavního menu)
ZOOM (Zvětšení/zmenšení obrazu při přehrávání)
VOL +/– (Nastavení hlasitosti)
ENTER (Potvrdit)

Použití dálkového ovladače

Vložte do dálkového ovladače baterii dle ilustrace níže.

 
Při používání dálkového ovladače se ujistěte, že je namířen na okno 
infračerveného příjmu přístroje. Vzdálenost mezi přístrojem a dálko-
vým ovladačem musí být do 3 metrů. Viz ilustrace vpravo.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
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Poznámka
Dbejte, aby vám dálkový ovladač neupadl a nebyl ve vlhkém prostředí.
Dbejte, aby na okno infračerveného příjmu přístroje nesvítilo přímé sluneční světlo.
Pokud dálkový ovladač nefunguje, vyměňte starou baterii za novou.

balení

Audio/video kabel 1
Dálkový ovladač s baterií 1
Adaptér mezi střídavým a stejnosměrným proudem 1
Adaptér na zapalovač cigaret  1
Návod k použití 1
Sluchátka 1

napájení a instalace

Zapojte jeden konec adaptéru do vstupního konektoru stejnosměrného proudu DC IN 9V na 
pravé straně  hlavní jednotky a poté zapojte druhý konec do elektrické zásuvky na střídavý 
proud. Viz následující ilustrace.

 
Pokud používáte pro připojení k napájení zapalovač cigaret:
Připojte jeden konec adaptéru pro zapalovač cigaret do vstupního konektoru stejnosměrného 
proudu DC IN 9V na přístroji a poté zapojte druhý konec do zapalovače. Viz ilustrace níže.

 

Poznámky:

Zapalovač cigaret automobilu nelze použít k nabíjení baterie.

PraCoVnÍ naPĚtÍ eleKtrICKÉ soUstaVy VoZU MUsÍ být 12V! PřehráVač nePřI-
PoJUJte Do VoZŮ s eleKtrICKoU soUstaVoU 24V.
 

1)
2)
3)

•



CZ - 6

Připojení k tV

Přístroj můžete také připojit k televizoru a užívat si obraz o vysoké kvalitě a stereofonní zvuk. 
Viz následující ilustrace:

 

Přístroj a TV propojte pomocí AV kabelu. Ujistěte se, že je zapojen správně.
 
•
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Připojení k externímu reproduktoru

 

Poznámka: V přístroji není 5.1kanálové připojení, avšak po připojení k víceúčelovému přístroji 
je 5.1kanálový výstup možný.
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Připojení k externímu aV signálu

 

Externí AV signál můžete přijímat po stisknutí tlačítka FUNC.
Přístroj a externí AV zařízení propojte AV kabelem (není přiložen).
Funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka FUNC.

 
Základní provoz

Přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 a Xvid.

 

1. Připojte přístroj k napájení.
2. Odklopte monitor a nastavte jej na nejlepší pozorovací úhel. Monitorem lze otáčet o 180° po 

směru hodinových ručiček a 90° proti směru hodinových ručiček. Viz následující ilustrace.
3. Zapněte přístroj posunutím hlavního vypínače do polohy ON. Na obrazovce se zobrazí zdro-

jové menu:

                                      

Tlačítky  vstupte do režimu DVD nebo režimu Média a potvrďte tlačítkem ENTER. Pokud 
vyberete Média, ujistěte se, že je správně zapojeno zařízení USB nebo karta SD/MMC.

•
•
•
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4. Otevřete talíř disku tlačítkem a vložte na talíř disk potištěnou stranou nahoru.
5. Zavřete talíř. Přístroj načte disk a začne jej přehrávat.
6. Jedním stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání; poté přehrávání obnovíte od bodu, kde 

jste jej zastavili stisknutím tlačítka ; dvojím stisknutím tlačítka  přehrávání zcela zasta-
víte.

7. Po přehrávání přístroj vypnete posunutím hlavního vypínače do polohy OFF.

Pauza během přehrávání

 
Při přehrávání aktivujete pauzu stisknutím tlačítka ; 
opětovným stisknutím přehrávání obnovíte.

Přehrávání/pauza

Poznámka
Pokud jste v režimu pauzy, stop nebo není vložen disk,
přístroj se z důvodu ochrany za 3 minuty vypne. Zrušíte
stisknutím libovolného tlačítka

Přehrávání DVD pomocí menu titulu nebo kapitoly
U některých disků DVD s menu titulu nebo kapitoly vstoupíte 
stisknutím tlačítka MENU na stránku menu a pomocí směrových 
tlačítek můžete provést volbu.
Potvrdíte tlačítkem ENTER.
 

Základní provoz

rychlý posun vpřed a vzad

 

Při přehrávání disku DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD může přístroj provádět rychlý posun 
vpřed nebo vzad.
1. Stisknutím  bude přístroj prohledávat směrem vpřed. Opakovanými stisky se bude rychlost 

měnit na 2x, 4x, 8x, 16x a 32x.

 

2. Stisknutím  bude přístroj prohledávat směrem vzad. 
 Opakovanými stisky se bude rychlost měnit na 2x, 4x, 8x, 
 16x a 32x.  
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opakované přehrávání

 

Při přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD a Xvid může uživatel opakovat přehrávání 
kapitoly, titulu nebo celého disku.

U DVD disků se bude po jednom stisknutí opakovat přehrávaná kapitola; po dalším stisknutí se 
bude opakovat titul; po třetím stisknutí se bude opakovat přehrávání celého disku. Dalším stisk-
nutím funkci opakování zrušíte.

  

U disků CD/VCD můžete opakovanými stisky tlačítka REPEAT opakovat stopu a celý disk.

 

U disků MP3 se bude po stisknutí tlačítka REPEAT opakovat aktuální soubor; po dalším stisk-
nutí se bude opakovat složka; třetím stisknutí funkci opakování zrušíte.

 

Základní provoz

opakované přehrávání oblíbené scény

Při přehrávání disku DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 a Xvid může uživatel opakovaně 
přehrávat určitou scénu.
Při přehrávání stiskněte v bodě A tlačítko A-B, poté toto tlačítko stiskněte znovu v bodě B. Pří
stroj bude automaticky opakovat přehrávání úseku mezi body A a B.

Po třetím stisknutí se přístroj vrátí do normálního přehrávání.
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Volba úhlu

 

Při přehrávání disku DVD s více úhly záběru se po stisknutí 
tlačítka ANGLE zobrazí na obrazovce následující:

Pomocí číselných tlačítek zvolte požadovaný úhel.

Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka 
ANGEL. Přístroj bude přehrávat disk s výchozím úhlem
pohledu.

Poznámka

Tato funkce je k dispozici pouze u disků z více úhly záběru.
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Základní provoz

Zvětšení/zmenšení

 

Při přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD a Divx může uživatel obraz zvětšovat či zmen-
šovat.

Při přehrávání stiskněte tlačítko ZOOM a obraz se zvětší. Po dalším stisknutí se obraz dále 
zvětší. Po čtvrtém stisknutí se obraz zmenší. Dalšími stisky se obraz vrátí k normální velikosti.

 

Pokud je obraz zvětšen, může uživatel zvětšenou částí pohybovat tlačítky  a .
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Základní provoz

Přehrávání souborů JPG
1. Vložte na talíř disk se soubory JPG. Přístroj je načte a začne přehrávat.
2. Stisknutím MENU můžete JPG soubory procházet.
3. Pokud při prohlížení souboru JPG stisknete tlačítko , obrázky se zobrazí ve zmenšeném 

režimu. Tlačítky  a OK můžete vybrat obrázek, který chcete zobrazit.
4. Pomocí tlačítek   a OK zvolte soubor JPG z menu.
5. Pokud chcete přehrát vybraný obrázek, stiskněte tlačítko  nebo OK.
4. Stisknutím tlačítka otočíte obraz o 90° proti směru hodinových ručiček. Stisknutím tlačítka  

 otočíte obraz o 90° ve směru hodinových ručiček.
5. Obrázek můžete převrátit horizontálně stisknutím tlačítka  nebo vertikálně tlačítkem .
6. Pokud při procházení souborů JPG stisknete OSD, aktivujete následující různé přechodové   

režimy:

 a. Zobrazení seshora dolů.
 b. Zobrazení zespodu nahoru.
 c. Zobrazení zleva doprava.
 d. Zobrazení zprava doleva.
 e. Zobrazení zleva shora doprava dolů.
 f. Zobrazení zprava shora doleva dolů.
 g. Zobrazení zleva zdola doprava nahoru.
 h. Zobrazení zprava zdola doleva nahoru.
 i. Zobrazení z horizontálního středu do obou stran.
 j. Zobrazení z vertikálního středu do obou stran.
 k. Zobrazení seshora a zdola do středu.
 l. Zobrazení zprava a zleva do středu.
 m. Zobrazení ze čtyř oken seshora dolů.
 n. Zobrazení ze čtyř oken zleva doprava.
 o. Zobrazení ze 4 okrajů do středu.

Přehrávání souborů MP3
1. Vložte na talíř disk MP3 nebo připojte disk USB do portu USB nebo kartu SD do vstupu SD.
2. Tlačítky   nebo OK zvolte soubor MP3. Tlačítkem  nebo OK přehrajte zvolený soubor.
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nastavení systému

  Stránka obecného nastavení Po stisknutí tlačítka SETUP se na  
 obrazovce zobrazí hlavní menu.
 Na stránce obecného nastavení označte tlačítky  tuto   
 položku.
 Stisknutím OK do ní vstoupíte.
 Tlačítky  zvolíte nastavení
 Tlačítkem svou volbu potvrdíte.

  Tlačítkem  menu nastavení opustíte.

stránka obecného nastavení

  Zobrazení TV:
  Vstupem do této možnosti může uživatel nastavit formát zobra- 

 zení obrazovky (Normal/PS, Normal/LB, Širokoúhlý).
  Výchozím nastavením je „Širokoúhlý“.

Poznámka:
●  Funkce závisí na poměru stran zobrazení, ve kterém je nahrán disk DVD.
● Pokud používáte širokoúhlý televizor, zvolte „Širokoúhlý (16:9)“.

  Typ TV:
  V této položce můžete vybrat typ televizoru (PAL, NTSC).
  Výchozím nastavením je PAL.

  

  Značka úhlu:
 V této položce můžete během přehrávání nastavit úhel.
 Možnost jsou: ZAPNUTO, VYPNUTO
 Výchozím nastavením je ZAPNUTO.

  
  Jazyk OSD (zobrazení na obrazovce):

 V této položce může uživatel nastavit jazyk OSD.
 Výchozím nastavením je čeština.

 Spořič obrazovky:
 V této položce můžete nastavit, zda bude aktivována funkce   
 spořiče obrazovky.

 Výchozím nastavením je zapnuto.
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stránka nastavení videa

  V této položce můžete nastavit obrazovou kvalitu video výstupu.   
 Pro nastavení jsou k dispozici čtyři položky:
 Jas, kontrast, tón, a sytost.
 U všech těchto čtyř položek je výchozím nastavením 00.

  

  V této položce můžete nastavit obrazovou kvalitu obrazovky pří-  
 stroje. Pro nastavení jsou k dispozici čtyři položky:
 Jas, kontrast, tón, a sytost.
 U všech těchto čtyř položek je výchozím nastavením 00.

  V této položce můžete nastavit heslo (čtyři číslice).
 Všechny funkce rodičovské kontroly jsou chráněny heslem.
 Tato funkce umožňuje změnit heslo.
 Výchozím heslem je 8888.

  
nastavení systému

stránka preferencí

  Audio:
  V této položce může uživatel nastavit preferovaný jazyk pro audio  

 na DVD. Výchozím nastavením je angličtina.
  Poznámka:
  ● Jazyk pro audio závisí na materiálu nahraném na konkrétním   

  disku.
  ● Uživatel může také změnit jazyk pro audio během  přehrávání, a  

  to stisknutím tlačítka AUDIO.

  Titulky:
  Vyberte preferovaný jazyk, ve kterém se budou na obrazovce 
  zobrazovat titulky. Jazyk titulků závisí na obsahu konkrétního dis-  

 ku. Můžete také změnit jazyk titulků během přehrávání, a to   
 stisknutím tlačítka SUBTITLE.

  
  Menu disku:
  Tato funkce umožňuje zvolit jazyk menu nahraný na disku.
  Výchozím jazykem je angličtina.
  Poznámka: Jazyk menu disku závisí na obsahu konkrétního dis-  

 ku.
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  Rodičovská kontrola:
  V této položce můžete nastavit úroveň rodičovské kontroly u něk-  

 terých scén disku, které jsou nevhodné pro děti.
  Volitelné úrovně přístupnosti jsou: Vhodné pro děti, Přístupný,   

 Doporučen doprovod rodičů, Některé scény nevh. do 13 let,   
 Mládež do 17 musí mít doprovod rodičů, Některé scény nevh. 

  do 17 let, Pro dospělé.

  Výchozím nastavením je zde Pro dospělé.

  1 Vhodné pro děti
  2 Přístupný
  3 Doporučen doprovod rodičů
  4 Některé scény nevh. do 13 let
  5 Mládež do 17 musí mít doprovod rodičů
  6 Některé scény nevh. do 17 let
  7 Pro dospělé 
  
  Výchozí:
  Pokud chcete resetovat veškeré nastavení na původní nastavení  

 z výroby, zvolte tuto položku a stiskněte OK.

 
technické specifikace

Kompatibilní disky: DVD+R/RW, DVD-R/RW, Xvid, CD-DA,
  CD-R/RW, MP3, JPEG, MPEG4, VCD2.0
Systém signálu:  PAL/NTSC
Velikost panelu:  9 palců (23 cm)
Kmitočtová odezva:  20 Hz až 20 kHz
Video výstup:  1 Vš-š / 75 Ω, nesymetrický
Audio výstup:  1,4 Vrms / 10 kΩ
Odstup signál/šum pro audio:  lepší než 80 dB
Dynamický rozsah:  lepší než 85 dB
USB:  podpora USB1.1
Laser: polovodičový laser, vlnová délka:  650 nm/795 nm
Zdroj napájení:  9 – 12 V stejnosměrný proud
Příkon:  10 W
Provozní teplota:  5 až 40°C
Hmotnost (NETTO):  1,1 kg
Rozměry (Š x H x V):  248 x 185,6 x 35,5 mm
Typ baterie:  lithiová polymerová

Poznámka:
1. Kvalita a rychlost čtení fotografií JPEG závisí na jejich rozlišení a kompresním poměru. U 

některých fotografií JPEG je možné, že nepůjdou přehrát kvůli kvalitě disku a formátům.
2. U některých disků DVD+R/RW, DVD-R/RW a CD-R/RW je možné, že nepůjdou přehrát kvůli 

kvalitě a podmínkám při jejich vypalování.
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Používání nabíjecí baterie
Přehrávač využívá pro přenosné napájení lithiovou polymerovou baterii s dlouhou životností. 
Baterie nemá „paměťový efekt“ a tak může být bezpečně dobíjena bez ohledu na to, zda je 
vybita zcela nebo jen zčásti. Plného dobití lze dosáhnout po 6 hodinách a zcela dobitá baterie 
vydrží asi 2 hodiny.

Upozornění týkající se nabíjení baterie
Baterii lze dobíjet, pouze pokud je vypínač je v poloze OFF a přístroj je připojen ke zdroji napá-
jení. Červená kontrolka bude svítit a tím signalizovat, že přístroj se nabíjí. Po úplném dobití se 
kontrolka rozsvítí žlutě.

Používání a údržba dobíjecí baterie
1. Normální provozní teplota je 0°C až 45°C.
2. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vypněte napájení střídavým i stejnosměrným proudem.
3. Při přehrávání se generuje teplo. Jde o normální jev, avšak neponechávejte přístroj po dlou-

hou dobu v provozu bez dozoru.
4. Zabraňte kolizi přístroje s jinými předměty a neumísťujte jej v blízkosti potenciálních zdrojů   

tepla a na vlhkých místech.
 
řešení problémů

PROBLÉM ŘEŠENÍ
Není zvuk nebo je 
zkreslený

Ujistěte se, že DVD přehrávač je správně zapojen.
Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně zapojeny v příslušných 
konektorech.

Ve filmu se nelze 
pohybovat

V úvodních titulcích a varovných informacích, které se objevují na 
začátku filmů, se nelze pohybovat, protože disk je naprogramován 
tak, že tuto akci zakazuje.

Na obrazovce se 
objevuje ikona 
(  ) 

V daném okamžiku nelze funkci nebo úkon provést, protože:
1. Software disku to zakazuje.
2. Software disku funkci nepodporuje (např. úhly)
3. Funkce není v daném okamžiku k dispozici.
4. Vyžádali jste si číslo titulu nebo kapitoly, které je mimo rozsah  

disku.
Obraz je zkres-
lený

Disk je možná poškozený. Zkuste jiný disk.
Při rychlém prohledávání vpřed nebo vzad je normální, že se objeví 
určité zkreslení.

Disk nelze prohle-
dávat dopředu 
nebo dozadu

Některé disky mají úseky, kde je zakázáno rychlé prohledávání nebo 
přeskočení titulu a kapitoly.
Pokud se pokusíte přeskočit varovné informace a titulky na začátku 
filmu, nebude to možné. Tato část filmu je často naprogramována 
tak, aby zakazovala její přeskočení.

Kvůli neustálému zlepšování nebude na změny výše uvedených vlastností a specifikacích 
předem upozorňováno.
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Poznámka
Změna technické specifikace vyhrazena.

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které 
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní naří-
zení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
      Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrob-

kem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek 
na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a 
elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují 
sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou 
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní pro-

středí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné mani-
pulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto 
důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro 
podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci 
domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma HP tronIC Ústí nad labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem 
AK-051447.
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Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš prenosný DVD prehrávač. Skladá sa z širokouhlej obra
zovky s uhlopriečkou 23 cm a DVD prehrávača. Prístroj využíva najmodernejšiu elektroniku a je 
určený na použitie doma, v hoteloch alebo v kanceláriách. Je kompaktný, takže jeho prenáša-
nie je jednoduché, rovnako ako inštalácia. Pred použitím si prosím prečítajte celý návod na 
použitie a dobre ho uschovajte pre použitie v budúcnosti.

bezpečnostné upozornenia

  

Upozornenie:  Z dôvodu zamedzenia rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte toto zaria-
denie dažďu ani vlhkosti.

1) Prečítajte si pozorne tento návod a pri práci s prístrojom dodržujte všetky požiadavky pre 
bezpečnú prevádzku.

2) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. Nestavajte na prístroj nádoby naplnené tekuti-
nou.

3) Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece   
alebo iné zariadenia produkujúce teplo (vrátane zosilňovačov).

4) Vytiahnite prístroj zo zásuvky v priebehu búrky, alebo pokiaľ ho dlho nepoužívate.

5) O čistení: Systém odpojte zo zásuvky a na čistenie používajte iba navlhčenú tkaninu. 
Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistidlá.

6) Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom.

7)  Prenechajte celý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akým-
koľvek spôsobom poškodený, napr. pri poškodení sieťového káblu alebo zástrčky, pri poliatí 
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tekutinou alebo vniknutí cudzích predmetov do prístroja alebo pri vystavení vlhkosti, ak prís-
troj nefunguje štandardne. Nepokúšajte sa prístroj opraviť sami, pretože pri vysokom napätí 
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

8) Nepoužívajte disky nepravidelných tvarov, napríklad v tvare srdca alebo hviezdy, pretože 
môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. 

hlavné funkcie

Farebný LCD displej s vysokým jasom a uhlopriečkou 23 cm
Kompatibilné s diskami DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, DivX, atď.
Zabudovaný stereofónny reproduktor
Zabudovaná nabíjacia lítium - polymérová batéria
Podpora systému PAL alebo NTSC
Podpora viacjazyčného OSD, rýchly posun vpred a vzad, funkcia opakovania
Funkcia zväčšenia a zmenšenia

Pohľad na prístroj

 

Tlačidlo nastavenia SETUP
Tlačidlo prepínania funkcií FUNC
Tlačidlo MENU
Tlačidlo režimu MODE
Prehrávanie/Pauza 
Tlačidlo zastavenia 
    
    
Tlačidlo pre otvorenie
Vstup pre kartu SD
Port USB
Vstup pre napájanie jednosm. prúdom 
Hlavný vypínač ON/OFF
AV vstup/výstup
Ovládanie hlasitosti
Konektor slúchadiel 

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Diaľkový ovládač

 

Číselné tlačidla
TITLE (Titul) (Zobrazenie informácií o titule)
 AUDIO (Voľba jazyka pre audio)
SETUP (Nastavenie) (Vstup alebo opustenie menu nastavenia)
 / (Prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu alebo scénu pri prehrávaní)
 / (Rýchly posun rýchlostí 2x, 4x, 8x, 16x alebo 32x)
OSD (Zobrazenie informácií o disku v priebehu prehrávania, napríklad uplynulý alebo zostá-
vajúci čas)
  (Prehrávanie/Pauza)
  (Zastavenie) (Jedným stlačením zastavíte prehrávanie; potom prehrávanie obnovíte od 
bodu, kde ste ho zastavili stlačením ; dvojitým stlačením tlačidla prehrávanie úplne 
zastavíte)
IN/OUT (Vstup a výstup signálu)
USB/SD (Voľba zdroju)
MENU (Vstup a opustenie koreňového menu)
SUBTITLE (Titulky) (Voľba jazyka titulkov pri prehrávaní DVD disku)
ANGLE (Uhol) (Zmena uhlu záberu pri prehrávaní disku s viac uhlami záberu)
A-B (Opakovanie vybraného úseku od bodu A do bodu B; opätovným stlačením tlačidla toto 
opakované prehrávanie zrušíte)
REPEAT (Opakované prehrávanie titulu, kapitoly alebo stopy)
RETURN (Návrat do hlavného menu)
ZOOM (Zväčšenie/zmenšení obrazu pri prehrávaní)
VOL +/– (Nastavenie hlasitosti)
ENTER (Potvrdiť)

Použitie diaľkového ovládača

Vložte do diaľkového ovládača batériu podľa ilustrácie nižšie.

 
Pri používaní diaľkového ovládača sa uistite, že je namierený na okno 
infračerveného príjmu prístroja. Vzdialenosť medzi prístrojom a diaľ-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
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kovým ovládačom musí byť do 3 metrov. Viď ilustrácia vpravo.
Poznámka

Dbajte, aby vám diaľkový ovládač nespadol a nebol vo vlhkom prostredí.
Dbajte, aby na okno infračerveného príjmu prístroja nesvietilo priame slnečné svetlo.
Pokiaľ diaľkový ovládač nefunguje, vymeňte starú batériu za novú.

balenie

Audio/video kábel 1
Diaľkový ovládač s batériou 1
Adaptér medzi striedavým a jednosmerným prúdom 1
Adaptér na zapaľovač cigariet  1
Návod na použitie 1
Slúchadlá 1

napájanie a inštalácia

Zapojte jeden koniec adaptéru do vstupného konektoru jednosmerného prúdu DC IN 9V na pra-
vej strane  hlavnej jednotky a potom zapojte druhý koniec do elektrickej zásuvky na striedavý 
prúd. Viď nasledujúca ilustrácia.

 
Pokiaľ používate pre pripojenie k napájaniu zapaľovač cigariet:
Pripojte jeden koniec adaptéru pre zapaľovač cigariet do vstupného konektoru jednosmerné-
ho prúdu DC IN 9V na prístroji a potom zapojte druhý koniec do zapaľovača. Viď ilustrácia 
nižšie.

 

Poznámky:

Zapaľovač cigariet automobilu nie je možné použiť na nabíjanie batérie.

PraCoVnÉ naPätIe eleKtrICKeJ sÚstaVy VoZIDla MUsÍ byť 12V! PrehráVač 
nePrIPoJUJte Do VoZIDIel s eleKtrICKoU sÚstaVoU 24V!
 

1)
2)
3)

•
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Pripojenie k tV

Prístroj môžete tiež pripojiť k televízoru a užívať si obraz s vysokou kvalitou a stereofónny zvuk. 
Viď nasledujúca ilustrácia:

 

Prístroj a TV prepojte pomocou AV káblu. Uistite sa, že je zapojený správne.
 
•
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Připojení k externímu reproduktoru

 

Poznámka: V prístroji nie je 5.1kanálové pripojenie, avšak po pripojení k viacúčelovému prístro-
ji je 5.1kanálový výstup možný.
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Pripojenie k externému aV signálu

 

Externý AV signál môžete prijímať po stlačení tlačidla FUNC.
Prístroj a externé AV zariadenie prepojte AV káblom (nie je priložený).
Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla FUNC.

Základná prevádzka

Prehrávanie diskov DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 a Xvid.

 

1. Pripojte prístroj k napájaniu.
2. Odklopte monitor a nastavte ho na najlepší pozorovací uhol. Monitorom je možné otáčať o 

180° v smere hodinových ručičiek a 90° proti smeru hodinových ručičiek. Viď nasledujúca 
ilustrácia.

3. Zapnite prístroj posunutím hlavného vypínača do polohy ON. Na obrazovke sa zobrazí zdro-
jové menu:

                                      

Tlačidlami  vstúpte do režimu DVD alebo režimu Média a potvrďte tlačidlom ENTER. Pokiaľ 
vyberiete Média, uistite sa, že je správne zapojené zariadenie USB alebo karta SD/MMC.

•
•
•
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4. Otvorte priehradku disku tlačidlom a vložte do priehradky disk potlačenou stranou hore.
5. Zavrite priehradku. Prístroj načíta disk a začne ho prehrávať.
6. Jedným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie; potom prehrávanie obnovíte od bodu, 

kde ste ho zastavili stlačením tlačidla ; dvojitým stlačením tlačidla  prehrávanie úplne 
zastavíte.

7. Po prehrávaní prístroj vypnete posunutím hlavného vypínača do polohy OFF.

Pauza v priebehu prehrávania

 
Pri prehrávaní aktivujete pauzu stlačením tlačidla ;
opätovným stlačením prehrávanie obnovíte.

Poznámka
Pokiaľ ste v režime pauzy, stop alebo nie je vložený disk,
prístroj sa z dôvodu ochrany za 3 minúty vypne. Zrušíte
stlačením ľubovoľného tlačidla

Prehrávanie DVD pomocou menu titulu alebo kapitoly
U niektorých diskov DVD s menu titulu alebo kapitoly vstúpite 
stlačením tlačidla MENU na stránku menu a pomocou smerových 
tlačidiel môžete vybrať voľbu.
Potvrdíte tlačidlom ENTER.

 

Základná prevádzka

rýchly posun vpred a vzad

 

Pri prehrávaní disku DVD, MPEG4, SVCD, VCD a CD môže prístroj posúvať nahrávku rýchle 
vpred alebo vzad.
1. Stlačením  bude prístroj prehľadávať smerom vpred. Opakovanými stlačeniami sa bude 

rýchlosť meniť na 2x, 4x, 8x, 16x a 32x..

 

2. Stlačením  bude prístroj prehľadávať smerom vzad. 
 Opakovanými stlačeniam sa bude rýchlosť meniť 
 na 2x, 4x, 8x, 16x a 32x.
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opakované prehrávanie

 

Pri prehrávaní diskov DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD a Xvid môže užívateľ opakovať prehráva-
nie kapitoly, titulu alebo celého disku.

U DVD diskov sa bude po jednom stlačení opakovať prehrávaná kapitola; po ďalšom stlačení sa 
bude opakovať titul; po treťom stlačení sa bude opakovať prehrávanie celého disku. Ďalším 
stlačením funkciu opakovania zrušíte.

  

Na diskoch CD/VCD môžete opakovanými stlačeniami tlačidla REPEAT opakovať stopu a celý 
disk.

 

Na diskov MP3 sa bude po stlačení tlačidla REPEAT opakovať aktuálny súbor; po ďalšom stla-
čení sa bude opakovať zložka; treťom stlačení funkciu opakovanie zrušíte.

 

Základná prevádzka

opakované prehrávanie obľúbené scény

Pri prehrávaní disku DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3 a Xvid môže užívateľ opakovane 
prehrávať určitú scénu.
Pri prehrávaní stlačte v bode A tlačidlo A-B, potom toto tlačidlo stlačte znovu v bode B. Prístroj 
bude automaticky opakovať prehrávanie úseku medzi body A a B.
.

Po treťom stlačení sa prístroj vráti do normálneho prehrávania.
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Voľba uhlu

 

Pri prehrávaní disku DVD s viac uhlami záberu sa po stlačení 
tlačidla ANGLE zobrazí na obrazovke nasledujúce:

Pomocou číselných tlačidiel zvoľte požadovaný uhol.

Do normálneho prehrávania sa vrátite stlačením tlačidla 
ANGEL. Prístroj bude prehrávať disk s východiskovým uhlom 
pohľadu.

Poznámka

Táto funkcia je k dispozícii iba na diskoch z viac uhlami záberu.
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Základná prevádzka

Zväčšenie/zmenšenie

 

Pri prehrávaní diskov DVD, MPEG4, SVCD, VCD a Divx môže užívateľ obraz zväčšovať či 
zmenšovať.

Pri prehrávaní stlačte tlačidlo ZOOM a obraz sa zväčší. Po ďalšom stlačení sa obraz ďalej 
zväčší. Po štvrtom stlačení sa obraz zmenší. Ďalšími stlačeniami sa obraz vráti k normálnej 
veľkosti.

 

Pokiaľ je obraz zväčšený, môže užívateľ zväčšenou časťou pohybovať tlačidlami  a .
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Základná prevádzka

Prehrávanie súborov JPG
1. Vložte do priehradky disk so súbormi JPG. Prístroj ich načíta a začne prehrávať.
2. Stlačením MENU môžete JPG súbory prehliadať.
3. Pokiaľ pri prehliadaní súboru JPG stlačte tlačidlo , obrázky sa zobrazia v zmenšenom reži-

me. Tlačidlami  a OK môžete vybrať obrázok, ktorý chcete zobraziť.
4. Pomocou tlačidiel   a OK zvoľte súbor JPG z menu.
5. Pokiaľ chcete prehrať vybraný obrázok, stlačte tlačidlo  alebo OK.
4. Stlačením tlačidla otočíte obraz o 90° proti smeru hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla   

 otočíte obraz o 90° v smere hodinových ručičiek.
5. Obrázok môžete prevrátiť horizontálne stlačením tlačidla  alebo vertikálne tlačidlom .
6. Pokiaľ pri prehliadaní súborov JPG stlačte OSD, aktivujete nasledujúce rôzne prechodové   

režimy:

 a. Zobrazenie zhora dole.
 b. Zobrazenie zospodu hore.
 c. Zobrazenie zľava doprava.
 d. Zobrazenie sprava doľava.
 e. Zobrazenie zľava zhora doprava dole.
 f. Zobrazenie sprava zhora doľava dole.
 g. Zobrazenie zľava zdola doprava hore.
 h. Zobrazenie sprava zdola doľava hore.
 i. Zobrazenie z horizontálneho stredu do oboch strán.
 j. Zobrazenie z vertikálneho stredu do oboch strán.
 k. Zobrazenie zhora a zdola do stredu.
 l. Zobrazenie sprava a zľava do stredu.
 m. Zobrazenie zo štyroch okien zhora dole.
 n. Zobrazenie zo štyroch okien zľava doprava.
 o. Zobrazenie z 4 okrajov do stredu.

Prehrávanie súborov MP3
1. Vložte do priehradky disk MP3 alebo pripojte disk USB do portu USB alebo kartu SD do vstu-

pu SD.
2. Tlačidlami   alebo OK zvoľte súbor MP3. Tlačidlom  alebo OK prehrajte zvolený 

súbor.
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nastavenie systému

  Po stlačení tlačidla SETUP sa na obrazovke zobrazí hlavné   
 menu.
 Na stránke obecného nastavenia označte tlačidlami  túto   
 položku.
 Stlačením OK do nej vstúpte.
 Tlačidlami  zvolíte nastavenie
 Tlačidlom svoju voľbu potvrdíte.

  Tlačidlom  menu nastavenia opustíte.

stránka obecného nastavenia

  Zobrazenie TV:
  Vstupom do tejto možnosti môže užívateľ nastaviť formát zob  

 razenia obrazovky (Normal/PS, Normal/LB, Širokouhlý).
  Východiskovým nastavením je „Širokouhlý“.
  

Poznámka:
●  Funkcia závisí na pomere strán zobrazenia, v ktorom je nahraný disk DVD.
● Pokiaľ používate širokouhlý televízor, zvoľte „Širokouhlý (16:9)“.

  Typ TV:
  V tejto položke môžete vybrať typ televízoru (PAL, NTSC).
  Východiskovým nastavením je PAL.

  Značka uhlu:
 V tejto položke môžete v priebehu prehrávania nastaviť uhol.
 Možnosti sú: ZAPNUTÉ, VYPNUTÉ
 Východiskovým nastavením je ZAPNUTÉ.

  
  Jazyk OSD (zobrazenie na obrazovke):

 V tejto položke môže užívateľ nastaviť jazyk OSD. 
 Východiskovým nastavením je čeština.

 Šetrič obrazovky:
 V tejto položke môžete nastaviť, či bude aktivovaná funkcia   
 šetriču obrazovky.

 Východiskovým nastavením je zapnuté.
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stránka nastavenia videa

  V tejto položke môžete nastaviť obrazovou kvalitu video výstupu.  
 Pre nastavenie sú k dispozícii štyri položky:
 Jas, kontrast, tón, a sýtosť.
 U všetkých týchto štyroch položiek je východiskovým nastavením  
 00.
 

  V tejto položke môžete nastaviť obrazovou kvalitu obrazovky   
 prístroja. Pre nastavenie sú k dispozícii štyri položky:
 Jas, kontrast, tón, a sýtosť.
 U všetkých týchto štyroch položiek je východiskovým nastavením  
 00.

  V tejto položke môžete nastaviť heslo (štyri číslice).
 Všetky funkcie rodičovskej kontroly sú chránené heslom.
 Táto funkcia umožňuje zmeniť heslo.
 Východiskový heslom je 8888.

 
nastavenie systému

stránka preferencií

  Audio:
  V tejto položke môže užívateľ nastaviť preferovaný jazyk pre   

 audio na DVD. Východiskovým nastavením je angličtina.
  Poznámka:
  ● Jazyk pre audio závisí na materiály nahranom na  konkrétnom  

  disku.
  ● Užívateľ môže tiež zmeniť jazyk pre audio v priebehu prehráva- 

  nia, a to stlačením tlačidla AUDIO.

  Titulky:
  Vyberte preferovaný jazyk, v ktorom sa bude na obrazovke zob-  

 razovať titulky. Jazyk titulkov závisí na obsahu konkrétneho disku.  
 Môžete tiež zmeniť jazyk titulkov v priebehu prehrávania, a to   
 stlačením tlačidla SUBTITLE.

  
  Menu disku:
  Táto funkcia umožňuje zvoliť jazyk menu nahraný na disku.
  Východiskovým jazykom je angličtina.
  Poznámka: Jazyk menu disku závisí na obsahu konkrétneho dis-  

 ku.
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  Rodičovská kontrola:
  V tejto položke môžete nastaviť úroveň rodičovskej kontroly u   

 niektorých scén disku, ktoré sú nevhodné pre deti.
  Voliteľné úrovne prístupnosti sú: Vhodné pre deti, Prístupný,   

 Doporučená prítomnosť rodičov, Niektoré scény nevh. do 13 let, 
  U mládeži do 17 musia byť prítomní rodičia, Niektoré scény nevh.-  

 do 17 let, Pre dospelých.

  1 Vhodné pre deti
  2 Prístupný
  3 Doporučená prítomnosť rodičov
  4 Niektoré scény nevh. do 13 rokov
  5 U mládeži do 17 musia byť prítomní rodičia
  6 Niektoré scény nevh. do 17 rokov
  7 Pre dospelých 
  
  Východiskové:
  Pokiaľ chcete resetovať všetky nastavenia na pôvodné nastavenie  

 z výroby, zvoľte túto položku a stlačte OK.

technické špecifikácie

Kompatibilné disky: DVD+R/RW, DVD-R/RW, Xvid, CD-DA, CD-R/RW,  
 MP3, JPEG, MPEG4, VCD2.0

Systém signálu:  PAL/NTSC
Veľkosť panelu:  9 palcov (23 cm)
Kmitočtová odozva:  20 Hz až 20 kHz
Video výstup:  1 Vš-š / 75 Ω, nesymetrický
Audio výstup:  1,4 Vrms / 10 kΩ
Odstup signál/šum pre audio:  lepší než 80 dB
Dynamický rozsah:  lepší než 85 dB
USB:  podpora USB1.1
Laser:  polovodičový laser, vlnová dĺžka: 650 nm/795 nm
Zdroj napájania:  9 – 12 V jednosmerný prúd
Príkon:  10 W
Prevádzková teplota:  5 až 40°C
Hmotnosť (NETTO):  1,1 kg
Rozmery (Š x H x V):  248 x 185,6 x 35,5 mm
Typ batérie:  lítiová polymérová

Poznámka:
1. Kvalita a rýchlosť čítania fotografií JPEG závisí na ich rozlíšení a kompresnom pomere. U 

niektorých fotografií JPEG je možné, že nepôjdu prehrať kvôli kvalite disku a formátom.
2. U niektorých diskov DVD+R/RW, DVD-R/RW a CD-R/RW je možné, že nepôjde prehrať kvôli 

kvalite a podmienkam pri ich vypaľovaní.
.
Používanie nabíjacej batérie
Prehrávač využíva pre prenosné napájanie lítiovou polymérovou batériou s dlhou životnosťou. 
Batéria nemá „pamäťový efekt“ a tak môže byť bezpečne dobíjaná bez ohľadu na to, či je vybitá 
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úplne alebo jen sčasti. Plné dobitie je možné dosiahnuť po 6 hodinách a celkom dobitá batéria 
vydrží asi 2 hodiny.

Upozornenie týkajúce sa nabíjania batérie
Batériu je možné dobíjať, iba pokiaľ je vypínač v polohe OFF a prístroj je pripojený k zdroju 
napájania. Červená kontrolka bude svietiť a tým signalizovať, že prístroj sa nabíja. Po úplnom 
dobití sa kontrolka rozsvieti žlte.

Používanie a údržba dobíjacej batérie
1. Normálna prevádzková teplota je 0°C až 45°C.
2. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy vypnete napájanie striedavým i jednosmerným prúdom.
3. Pri prehrávaní sa generuje teplo. Ide o normálny jav, avšak neponechávajte prístroj dlhú  

dobu v prevádzke bez dozoru.
4. Zabráňte kolízii prístroja s inými predmetmi a neumiesťujte ho v blízkosti potenciálnych zdro-

jov tepla a na vlhkých miestach.

riešenie problémov

PROBLÉM RIEŠENIE
Nie je zvuk alebo 
je skreslený

Uistite sa, že DVD prehrávač je správne zapojený.
Uistite sa, že všetky káble sú pevne zapojené v príslušných konekto-
roch.

Vo filme nie je 
možné sa pohy-
bovať

V úvodných titulkoch a varovných informáciách, ktoré sa objavujú 
na začiatku filmov, sa nie je možné pohybovať, pretože disk je 
naprogramovaný tak, že túto akciu zakazuje.

Na obrazovke sa 
objavuje ikona  
(  ) 

V danom okamžiku nie je možné funkciu alebo úkon previesť, pre-
tože:
1. Software disku to zakazuje.
2. Software disku funkciu nepodporuje (napr. uhly)
3. Funkcia nie je v danom okamžiku k dispozícii.
4. Vyžiadali ste si číslo titulu alebo kapitoly, ktoré je mimo rozsah  

disku.
Obraz je skres-
lený

Disk je možno poškodený. Skúste iný disk.
Pri rýchlom prehľadávaní vpred alebo vzad je normálny, že sa objaví 
určité skreslenie.

Disk nie je možné 
prehľadávať 
dopredu alebo 
dozadu

Niektoré disky majú úseky, kde je zakázané rýchle prehľadávanie 
alebo preskočenie titulu a kapitoly.
Pokiaľ sa pokúsite preskočiť varovné informácie a titulky na začiatku 
filmu, nebude to možné. Táto časť filmu je často naprogramovaná 
tak, aby zakazovala jej preskočenie.

Kvôli neustálemu zlepšovaniu nebude na zmeny vyššie uvedených vlastností a špecifikáciách 
napred upozorňované.
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PoZnáMKa:
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 
3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré 
môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nar-
iadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrob-
kom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok 
na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zari-
adenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta 
pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu 
výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a 

ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie 
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu 
prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrob-
nejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu 
domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma eleKtrosPeD, a. s.  je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.
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Introduction

Thank you for choosing our portable DVD player. It includes a 9” wide screen and a DVD
player. The unit applies the latest state of art electronics and is designed for use at home,
in hotels and in offices etc for relaxation. The compact size makes carrying easier as
well as installation. Please read the manual carefully prior to use and keep it well for later
consultation.

safety Precautions

  

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain
or moisture.

1) Please read the instruction manual carefully and follow all the requirements of safe
 operation to operate the device.
2) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container with liquid inside.
3) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appa-

ratus (including amplifiers) that produce heat.
4) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long time.
5) About Cleaning: Unplug the system, use only wet cloth to clean. Do not use liquid detergent 

or aerosol.
6) Only use accessories specified by the manufacturer.
7) Refer all servicing to qualified service personnel, servicing is required when the unit has 

been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been 
spilled or objects have fallen into the unit, exposed to moisture, does not operate normally. 
Don‘t try to repair the machine by yourself because of the danger of high voltage and electric 
shock.

8) Do not use irregular shaped discs such as heart or star-shaped discs as they may cause the 
unit to malfunction.
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Main Features

High brightness color 9” LCD screen
Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MP4,CD,JPEG,DivX etc.
Built-in stereo speaker
Built-in rechargeable Lithium polymer battery
Support PAL or NTSC system
Support Multi-language OSD,speed forward/backward,repeat function
Zoom in/out function

Unit View

 

Setup button
FUNC button
Menu button
MODE button
Play/Pause 
Stop button 
     
    
Open knob
SD card slot
USB port  
DC IN 9V
Power ON/OFF switch
AV IN/OUT
Volume knob
Earphone jack

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Remote Control

 

Number button
TITLE (To display title information)
AUDIO(To select audio language)
SETUP(To go to or exit setup menu)
 / button(To go to Previous/next chapter or scene during playing)
 / button (To scan forward /backward at 2,4,8,16 or 32 times)
OSD(To display disc information during playing such as elapsed and remaining)
Play/pause
  Stop(press once to stop playback, then press to resume playback from the point where 
you stopped; press stop button twice to stop playback completely.
IN/OUT(To input or output signal)
USB/SD(To select the source)
Menu(To enter or exit menu root)
Subtitle (To select subtitle language when playing DVD disc)
Angle(To change viewing angle when playing disc with multi-angle)
A-B(Repeat a specific portion from point A to B, press it again to cancel repeat playing)
Repeat(To Repeat playing title, chapter or track)
Return(To return to the main menu)
ZOOM(To zoom in/out the image during playback)
VOL+/-(To adjust the volume)
Enter(To confirm)

the use of remote Control

Please put the battery into the remote control as per illustration below.

 
When using remote control,make sure the infrared window is pointed 
to infrared receiving window of the machine.The distance between
machine and remote control must be within 3 metres.Please refer to 
the following illustration on the right.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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note
To avoid falling off or place near damp environment.
To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.
Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn‘t work.

the package

Audio/Video cable 1
Remote Control with battery 1
AC/DC Power Adapter 1
Cigarette Lighter Adapter 1
Instruction Manual 1
Earphone 1

Powering and installation

Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9V jack on the right of the machine, 
then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the following illustration.

 
If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:
Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9Vjack on the unit, plug the other 
end into the car cigarette lighter socket. See illustration below.

 

Note:

Car cigarette lighter adaptor can‘t be used to recharge the battery.

WorKInG eleCtrIC tensIon PresenteD In Car For UsInG attaCheD CarD 
aDaPtor MUst be JUst 12 V! 
neVer PlUG In yoUr Portable DVD Player Into 24 V; otherWIse It CaUses 
serIoUs DaMaGe oF yoUr UnIt

1)
2)
3)

•
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Connecting to tV

You can also connect the unit to a TV to enjoy high quality picture and stereo sound.
Please refer to the following illustration:

 

Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is connected correctly.
 
•
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Connecting with external speaker

 

note: There is no 5.1 channel in the unit,however,after connecting to APM it is available to out-
put audio in 5.1 channel.
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Connecting with external aV signal

 

Press FUNC button to receive external AV signal.
Use the AV cable(supplied) to connect the unit and external AV device, AV cable(not 
supplied).
To exit, press FUNC button again.

basic operation

Playing disc of DVD,MPE4,SVCD,VCD,CD,MP3,Xvid

 

1. Connect the unit to the power;
2. Open the front monitor and adjust the monitor to the best viewing angle.
 The monitor can be turned over 180 degrees clockwise and can be turned over 90 degree 

counter clockwise. Please refer to the following illustration
3. Turn on the unit by sliding the ON/OFF switch to ON,the source menu will be displayed on 

the screen:

                                      

Press  to enter DVD mode or Media mode and press ENTER to confirm. when selecting 

•
•

•
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media, ensure to insert USB or SD/MMC card properly.
4 Open the disc door and insert a disc into the door with the label side facing up.
5. Close the disc door. The unit will load the disc and start playing.
6. Press  once to stop playback; then press[ to resume playback from the point where 

you stopped; press[  twice to stop playback completely.
7. When the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.

Pause during playback

 
During playback,press  to pause;press it again to resume 
playback.

note
When at pause,stop,or no disc,in about 3 minutes the unit 
will be protected;press any button to exit.

Play DVD disc with title or chapter menu
For some DVD disc with Title or chaptermenu,press MENU
button to enter menu page,and use direction button to select,
Press ENTER to confirm.

 

basic operation

Fast forward and fast backward

 

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,the unit can search forward or backward.
1. Press  the unit will search forward.Press it repeatedly,the unit will play at 2,4,8,16,32 times 

of speed..

 

2. press  the unit search backward.Press it repeatedly, the unit 
 will play at 2,4,8,16,32 times of speed
  



EN - 44

repeat playing

 

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,Xvid, user can repeat playing one chapter, 
title or the whole disc.

For DVD disc, press repeat button to repeat playing one Chapter, press it again to repeat 
playing Title; press it third time to repeat playing the whole disc ;Press it again to cancel repeat 
function.

  

For CD/VCD disc,press Repeat repeatedly to repeat the track and the whole disc

 

For Mp3 disc,press REPEAT to repeat playing current file;press it again to repeat playing 
the folder;press it third time to cancel repeat function.

 

basic operation

repeat playing of favorite scene

When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,DivX,user can repeatedly play a speci-
fic section.
During playback, press A-B button at a point A, then press
this button again in point B, the unit will automatically repeat
playing the part betweenA-B
.

Press it the third time, the unit will return to normal playback
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select angle

 

During playing DVD disc with multi-angle,press “Angle”,
button, the followings will be displayed on screen.

Press number buttons to select the angle you desire

To return to normal playing, please press “Angle” the unit will 
play the disc in the default angle.

note
The function is available only for discs with multi-angle.
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basic operation

Zoom in/out

 

When playing disc of DVD ,MPEG4,SVCD,VCD DivX,user can zoom in or zoom out the image

During playback,press Zoom button,the image will be enlarged;press it again the image will be 
enlarged again; press it fourth time,the image will zoom out,press it repeatedly and the image 
will return to normal status.

 

When the image is enlarged,user can press  a  to move the image.
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basic operation

Playing JPG file
1. Place a JPG disc into the tray, the unit will start reading and play.
2. Press „MENU“to browse JPG file.
3. When viewing JPG file, press , pictures will be displayed in thumbnail mode, press 

 or OK button to select one picture to view.
4. Press   and OK button to select a JPG file from the menu.
5. To browse JPG file selected, press  or OK button.
6. To rotate the picture counter-clockwise,press[] Press [] to rotate the picture clockwise.
7. Press[] to reverse the picture horizontally and press[] to reverse the picture vertically.
8. Press OSD button when viewing pictures, you can select different refresh mode as follows:

a. from top to bottom
b. from bottom to top
c. from left side to right side
d. from right side to left side
e. from left top to right bottom
f. from right top to left bottom
g. from left bottom to right top
h. from right bottom to left top
I. from horizontal center to both sides
j. from vertical center to both sides
k. from top and bottom to center
l. from right and left to center
m. from four window top side to bottom side
n. from four window left side to right side
o. from four edges to center

Play Mp3 file
1. Place Mp3 disc into the disc door or insert USB disk, SD card to USB port or SD card slot.
2. Press   or OK button to select a Mp3 file; Press  or OK button to play the file selected.
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system setup

  Press”Setup”button,the main menu will be displayed on the
 screen
 In the General Setup Page, Press  button to highlight this
 item.
 Press OK button to access.
 Press  button to select the setting.
 Press OK button to confirm your selection.

  Press  button to exit.

General setup page

  TV display:
  Enter this option,user can set screen display format 
  (Nomal/PS,Nomal/LS,Wide)
  The default is „Wide“
  

Note:
●  The function depends on the display ratio with which the DVD disc is recorded.
● Please choose “Wide(16:9)“when using a16:9 wide screen TV set

  TV Type:
  Enter this option to select TV type(PAL,NTSC)
  The default is PAL.

  Angle Mark:
 Enter this option to set the angle during playback.
 Optional setting: ON, OFF
 The default is: ON

  
  OSD Language:

 In the option user can set OSD menu language.
 The default: Czech

 Screen Saver
 Enter this option to set whether to activate the screen saver
 function.

 The default is ON.
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Video setup page

  Enter this option, user can adjust picture quality of video output.   
 There are four items available to be adjusted:
 Brightness, contrast, Hue and Saturation.
 For all these four items the default is 00
 

  Enter this option, user can adjust picture quality of unit screen.   
 There are four items available to be adjusted:
 Brightness, contrast, Hue and Saturation.
 For all these four items the default is 00

  Enter this option, you can set a password(four numbers).
 All parental Control features are password protected.
 This function allow you to change the password.
 The default password is 8888

 
system setup

Preference page

  Audio:
  Enter this option, user can select your preferred audio language   

 for DVD, The default is English
  Note:
  ● The audio language depend on the material on each disc.
  ● User can also change the audio language during playback
   by pressing the Audio button.

  Subtitle
  Select your preferred language to show the subtitles on the scre-  

 en. The subtitle languages depend on the information available on  
 each disc, You can also change the subtitle language during   
 playback by press the SUBTITLE button.

  
  Disc Menu
  This function allows you to choose the menu language stored on   

 the disc.
  The default is English.
  Note: the disc menu languages depend on the information availa-  

 ble on the disc.
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  Parental:
  Enter this option to set the parental control level to some
  unsuitable disc scenes being watched by the children.
  Optional parental control levels: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR,
  R, Nc17, ADULT.
  The default of this option is ADULT.
 
  
  Default:
  Select this item and press OK button to reset all settings to the   

 original factory settings.

specification

Compatible disc:  DVD+R/RW, DVD-R/RW,Xvid, CD-DA, CD-R/RW,  
 MP3,JPEG,MPEG4, VCD2.0

Signal system:  PAL/NTSC
Panel size:  9 inch
Frequency response:  20 Hz to 20 kHz
Video output:  1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced
Audio output:  1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N:  Better than 80 dB
Dynamic range:  Better than 85 dB
USB:  support USB 1.1
Laser: Semiconductor Laser, Wave Length:  650 nm/795 nm
Power source:  DC 9-12V
Power consumption:  10 W
Operating temperature:  5~40°C
Weight (NETTO):  1.1kg
Dimensions (W x D x H):  248x 185.6 x 35.5mm
Battery Type:  Li-Polymer

note:
1. The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and compression 

ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to the disc quality and the for-
mats.

2. Some DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW disc may not be played due to the quality on bur-
ning conditions.

.
rechargeable battery use
The unit utilizes long-life Li polymer battery for portable power supply.The battery has no Memo-
ry Effect and thus can be recharged safely regardless of whether the battery is fully or partially 
discharged.It is enough to recharge no longer than 6H each time.fully recharged battery can last 
about 2 hours.

Precautions related to battery recharge
The battery can be only recharged when turning power to OFF state,and keep
continuous power supply,the red light will be on,and thelight will turn yellow when
it is fully charged.
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Using and Maintaining rechargeable battery
1. The normal working temperature is: 0°C ~ 45°C.
2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;
3. Heat will create during playing, it‘s normal, while avoid long time playing and unattended;
4. Avoid having the unit collide with any objects, and place away from all possible heat sources 

or damp areas.

troubleshooting

PROBLEM SOLUTION
No sound or
distorted sound

Make sure the machine is connected properly.
Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.

Can‘t advance
through a movie

You can‘t advance through the opening credits and warning informa-
tion that appears at the beginning of movies because the disc is
programmed to prohibit that action.

The icon (  ) 
appears on 
screen 

The feature or action cannot be completed at this time because:
1. The disc‘s software restricts it.
2. The disc‘s software doesn‘t support the feature (e.g., angles)
3. The feature is not available at the moment.
4. You‘ve requested a title or chapter number that is out of range.

Picture is 
distorted

The disc might be damaged. Try another disc;
It is normal for some distortion to appear during forward or reverse 
scan.

No forward or
reverse scan

Some discs have sections that prohibit rapid scanning or chapter 
skip; If you try to skip through the warning information and credits at 
the beginning of a movie, you won‘t be able to. This part of the 
movie is often programmed to prohibit skipping through it.

Owing to continuous improvement,noprior notice will be given regarding changes on above
feature and spec.
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notes:
We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement.

WarnInG: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of  electric 
current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any 
parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized 
service. The product is under a dangerous tention.

Disposal of used electrical & electronic equipment 
The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that 
this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equip-
ment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic 
equipments waste. In the European Union and Other European countries which 
there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By 
ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially haza-

rdous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable 
waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. 
Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your hou-
sehold waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your 
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the 
product.



 ZárUčnÍ lIst                     

ZárUčnÍ PoDMÍnKy
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od 
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou 
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autori-
zovaném  servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kte-
rém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento 
řádně vyplněný záruční list. 
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na 
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
poškození přístroje vlivem živelné  pohromy.
používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
používání výrobku k profesionální či jiné  výdělečné činnosti.
používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
nesprávné údržby výrobku
nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky 
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů 
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř. 
mechanického poškození výrobku  způsobeného nesprávným používáním výrobku 
nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo pře-
pravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo 
poškození výrobku přepravou. 

Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na:  www.hptronic.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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  Typ výrobku: PDX902 

  Datum prodeje:        Výrobní číslo:

   Razítko a podpis prodávajícího: 



 ZárUčný lIst                     

ZárUčnÉ PoDMIenKy
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov 
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby,  ktoré v priebehu záručnej doby  vznikli chybou 
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v 
autorizovanom  servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v kto-
rom je zreteľne uvedený typ výrobku a  jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento 
riadne vyplnený záručný list. 
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na 
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
poškodenia prístroja vplyvom živelnej  pohromy.
používania výrobku  pre účely pre ktoré nie je určený.
používania výrobku na profesionálne či iné  zárobkové činnosti.
používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
nesprávnej údržby výrobku
nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami 
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích pred-
metov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra. 
mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku 
alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou 
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa 
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou. 

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18  Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na:  www.hptronic.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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  Typ prístroja: PDX902 

  Dátum predaja:        Výrobné číslo:

  Pačiatka a podpis predajca: 



Poznámky / Notes:
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