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Návod k obsluze
Důležité bezpečnostní předpisy

Pozor!
Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elek-

trickým proudem.
Důležité!
Za účelem předejít požáru nebo porážením elektric-

kým proudem, nevystavujte přijímače na déšť a působení 
vlkosti.

Chraňte zařízení před vlivem zdrojů otevřeného ohně  z
takových jako zapálené svíčky, které jsou ponechá-
ny v blízkostí přijímače a nebo v blízkostí plynových 
sporáků.
Obraťte pozornost na teploty: práce a uschovávání  z
přijímače. Teplota uschovávání měla by mít hodnotu v 
rozmezí od -20° do 60°, a práce od 5° do 35°.
Nevystavujte přijímač na zastříkání tekutinami nebo za- z
maštění, a nedávejte v jeho bezprostřední blízkostí ná-
dob s tekutinami takových jako jsou vázy na květiny.
Za účelem správně ventilace zařízení ponechte kolem  z
přijímače minimálně 10 cm volného prostorů.
Nevystavujte přijímač na pády a údery. z
Během dopravy přijímače, ne dávejte ho do zavazadla,  z
v kterým se může přemísťovat a přijímat údery od 
jiných předmětů.
Chraňte přijímač před kontaktem s ostrými předměty. z
Ne omezujte ventilací přijímače přikrytím přijímače  z
novinami, obrousky nebo záclonkami atp.
V případě, kdy s přijímače nebo napáječe se začne  z
dobývat kouř, nepřirozené zvuky nebo vůně, musíte 
okamžitě ho vypnout a vytáhnout zástrčku že napájecí 
zásuvky a potom okamžitě kontaktujte specializovány 
servis.

Pozor! 
Ujistěte se zdá máte neomezený přístup k zástrčce napá-

ječe takovým, způsobem aby v každém okamžiků existovala 
možnost odpojení zařízení od elektrického proudu.

Pozor!
Pro vlastní a přehrávače bezpečnost prosíme o podrob-

né seznámení s tímto návodem k obsluze a schovat ho k 
případnému pozdějšímu použití.

Pokud nepoužíváte delší dobu přehrávače vypínejte  z
napáječ přijímače s zásuvky sítě elektrického proudu. 
Okamžitě, bez zmeškání, vypínejte přijímač během 
bouřky. Během bouřky nešáhejte pod žádným pozorem 
na anténu přijímače.
Přijímač neměly by obsluhovat dětí do šestí let. z

Nevtlačujte a ne vhazujte žádné předměty skrz otvory  z
v krytu a také do kolíků. Pokud ták budete postupovat 
zvětšujete riziko vzniků požárů, porážení proudem 
(také smrtelné) nebo pří nejmenším případě k poško-
zení přijímače. 
Nepoužívejte přijímače v místnostech ze zvětšeným  z
obsahem kouře a vodní páry, v blízkostí vody nápř. vány, 
umývadla, výlevky, pračky nebu u bazénu atp.
Používejte přijímač v určíte vzdáleností od radiátorů a  z
jiných zdrojů teplá.
Zvláštní pozornost obraťte na stav napáječe a síťové  z
zástrčky; ověřujte zdá nejsou poškozený, pokud ano 
je to ohrožení vznikem požárů, porážení elektrickým 
proudem nebo poškozením přijímače.
Přijímač musí být používán v místech bez přímého  z
slunečního záření.
Přijímače nepoužívejte pokud v jeho blízkostí je silné  z
elektromagneticke póle (nápř. v blízkostí zesilovače 
nebo v blízkostí reproduktorů bez stínění).
Pokud přemísťujete přijímač mezí prostředími, které  z
mají významné teplotní rozdíly nápř. v zimním období 
z venku do teplé místností, vně přijímače může dojít 
ke kondensací vodní páry. V takovém případě musíme 
počkat s připojením k elektrické sítí, až k úplnému 
osušení přijímače (minimálně dvě hodiny). Pokud takto 
nebutete postupovat vzniká větší pravděpodobnost 
porážení elektrickým proudem (také smrtelné), a pří 
nejmenším poškození přijímače a ztrátou záruky.
Vždy pamatujte o vypnutí přehrávače před jeho čiště- z
ním. K čištění přijímače používejte měkký suchý hadřík 
nebo lehce vlhký hadřík. 
K čištění přijímače nepoužívejte čistící prášky, al- z
kohol, benzín nebo jiné chemické látky nebo čistící 
prostředky.

Upozornění během připojování zdro-
je napájení elektrickým proudem

Za účelem připojení přijímače do zdroje elektrického  z
proudů můžete využít, připojený k soustavě, napáječ 
nebo automobilový napáječ 12V.

Pozor !
Napáječ k přijímači jé zařízením uřčeným jen k tomuto 

zařízení. Nepřipojujte ho k jiným zařízením. Nezkoušejte 
používat k přijímači jiného druhů napáječe. Může to vést k 
nehodám, poškozením zařízení a ztrátou záruky.

Pokud nechcete používat přijímače delší dobu, odpojte  z
napáječ od elektrické sítě, a nebo rozpojte automobi-
lové napájení.
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Bezpečnostní předpisy postupu s 
laserem

Toto zařízení jé vybaveno v, příslušným způsobem, 
zajištěnou laserovou čtečku, která jé provozní jednotkou 
přehrávače DVD.

Čtečka sála vevnitř neviditelný a nebezpečný laserový 
svazek niského výkonů - nesmíte používat v případě po-
škození nebo odstranění krytů zařízení.

!!! Musíte bezpodmínečně postupovat dle níže 
popsaných doporučení !!!

Výrobek byl označen značkou CE, poněvadž splňuje poža-
davky, příslušné normy, které se týkají bezpečností, elektro-
magnetické kompatibility a nisko-napěťové směrnice.

Pozor !

Všechny disky DVD Video jsou označený číslem světo-
vého regiónů, v kterém mohou (měly by) přehrávaný a kde 
búdou kompatibilní s přehrávači. Přehrávač byl také stejné 
ozbnacen číslem regionů „2” - určen pro Evropu. Disky s 
jiných částí světa (regiónů) nejsou kompatibilní a nebudou 
přehrávaný. Disky, které jsou označený jako „ALL” jsou 
kompatibilní že všemi regióny a mohou být přehrávaný.

Pozor !

Pro vlastní bezpečnost a také bezpečnost jiných účastníků 
silničního provozů nepozorujte (nezapínejte) zařízení během 
řízení silničního vozidla.

Na obrazovce LCD mohou se objevovat tmavší a svět- z
lejší odbarvení. Jé to přirozený jev pro technologií mat-
ricové reprodukce obrazů. Nepokoušejte se opravovat 
tento jev samostatně, může to vést k zničení přijímače 
a ztrátou záruky.

Pozor !

Konstrukce výrobků a technické parametry mohou být 
pozměněný bez dřívějšího informování o tom. Především 
se to týká technických parametrů, přídavného vybavení a 
také příručky uživatelé. Táto příručka uživatelé (návod k 
obsluze) slouží hlavně k všeobecné orientací, která se týká 
obsluhy výrobků.

Výrobek a také přídavné vybavení zařízení mohou se  z
lišit od těch popsaných v návodu k obsluze.

Výrobce a distributor (prodejce) výrobků nenesou žád- z
nou odpovědnost pokud se jedná o odškodnění za 
jaké koliv nesrovnalostí, které jsou výsledkem chyb 
v popisech, které najděte v tomto návodu k obsluze 
(příručce uživatelé).

Charakteristika 
výrobků 

Obrazovka LCD vysoké hladiny jasů 7’’ z
Kompatibilní s disky DVD, VCD, SVCD, MPEG4 atd. z
Vestavený stereofonní reproduktor z
Vestavená litovo - polymerová baterie (akumulátor) z
Obsluha soustavy PAL a NTSC z
Mnoho-jazyčné menu obrazovky OSD, převíjení do  z
předu / do zadů, funkce opakování
Funkce zvětšování / zmenšování z

V soustavě 
Vodič Audio / Video
Dálkový ovládač s bateri
Napáječ AC / DC
Napáječ pro zásuvku automobilového zapalovače
Návod k obsluze
Sluchátka

Použití akumulátorové baterie
Zařízení využívá jako mobilní zdroj energie dlouho-životné 

baterie litiovo-polymerové. Baterie není vybavená efektem 
pamětí, a proto můžeme jí bezpečné dobíjet nezávislé na 
to, zdá jé prázdná částečně nebo úplně. Čas úplného do-
bíjení baterie jé to ne více něž 6 hodin. Úplně nabitá baterie 
pracuje do 2 hodin.

Bezpečnostní prostředky, které se 
týkají baterie 

Baterií můžeme dobíjet jen tehdy, kdy zařízení jé vypnuté 
a jé zajištěný trvalé napájení elektrickým proudem. Během 
dobíjení se rozsvítí červená žárovka, která změní barvu na 
žlutou v okamžiku kdy baterie jé úplně nabitá.

Použití a údržba baterie
 1.  Standardní teplota během použití baterie musí být v 

rozmezí od 0ºC do 45ºC.
 2.  Pokud zařízení není používáno, vždy odpojujte jé od 

sítě elektrického proudu.
 3.  Během přehrávání vzniká teplo, jé to přirozený jev, 

ne přehrávejte přiliž dlouho a neponehavejte zařízení 
pracovat bez dozoru; 

 4.  Chraňte zařízení před údery jiných předmětů a také 
před zdroji teplá a vlhkostí.
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Popis 

 1. Otevírání
 2. Zásuvka sluchátek
 3. Regulace hlasitostí
 4. Zapínač / vypínač
 5. Tlačítko volby způsobu práce (MODE)
 6. Tlačítko MENU
 7. Nastavení (SETUP)
 8. Přehrávání / zastavení
 9. [ ], [ ]

10. [ ], [ ]
11. [◄], [ ]
12. [►], [ ]
13. Výstup DC 9V
14. Výstup DC
15. Výstup AV
16. Port USB
17. Zásuvka karty SD

 1.  Zapínač / vypínač
 2.  Regulace hlasitostí
 3.  Zásuvka sluchátek
 4.  Vstup AV
 5.  Vstup DC 9V
 6.  Monitor LCD
 7.  Regulace jasů obrazů
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Dálkový ovládač

 1.  Číselné tlačítka
 2.  TITLE (Reprodukce informací na titulů)
 3.  AUDIO (Volba jazyka audio)
 4.  SETUP (Vstup / výstup s menu nastavení)
 5.  Předešly / další (Přechod k předešle / další scéně nebo 

částí během přehrávání)
 6.  Rychlé převíjení do předu / do zadů (Skanování do 

předu / do zadů s rychlostí 2, 4, 8, 16 nebo 32x)
 7.  OSD (Reprodukce informací o desce během přehrává-

ní, mezí jinými čas jaký už uplynul a zbývající čas)
 8.  Přehrávání / zastavení
 9.  Stop (Stlačte jeden krát za účelem zastavení přehrá-

vání, další stláčení způsobuje obnovení přehrávání od 
bodu zastavení; pokud dva krát stláčíte toto tlačítko 
úplně zastavíte přehrávání).

10.  MODE (Volba zdroje)
11.  ZOOM (Přiblížení / vzdálení obrazů během 

přehrávání)
12.  MENU (Vstup / výstup s hlavního menu)
13.  Titulky (Volba jazyka titulků během přehrávání)
14.  Úhel (Změna úhlu pohledů během přehrávání desky 

s funkcí volby úhlu)
15.  A-B (Opakování zvolené částí od bodu A do B; opětov-

né stláčení tlačítka vede k anulování opakování)
16.  Opakování (Opakování přehrávaného titulu, částí nebo 

stezku)
17.  Návrat (Návrat k hlavnímu menu)

18.  Stlumení zvuků (Způsob práce - stlumení zvuků)
19.  VOL+/- (Regulace síly hlasů)
20.  Enter (Potvrzení)

Obsluha dálkového ovládače
Vlož baterií do dálkového ovládače způsobem jak jé to 

ukázáno na níže uvedeném obrázku:

Během používání dálkového ovládače musíte se ujistit, 
zdá okénko emise infračerveného záření jé nasměrováno 
směrem na čidlo, který jé umístěn na zařízení. Vzdálenost 
mezí zařízením a dálkovým ovládačem nesmí být větší 
něž 3 metry.

Pozor!
 1.  Ne dávejte dálkový ovládač do přiliž vlhkého prostředí 

(místa) a zabraňte tomu aby dálkový ovládač nebyl 
shazován s výšky.

 2.  Chraňte okénko příjmu infračerveného záření zařízení 
před bezprostředním světelným zářením.

 3.  Vyměňte baterií na novou pokud dálkový ovládač 
přestane fungovat.

Instalace 
Vložte napájecí vodič napáječe AC / DC do vstupů DC 

9V s pravé strany zařízení, a potom zapněte napáječ ke 
kontaktu v souladu s níže uvedeným obrázkem:
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Pokud používáte napáječe ke hnízdu automobilového na-
páječe, vložte vodič do vstupního hnízda DC 9V v přehrávači, 
a potom dejte napáječ hnízdě automobilového zapalovače, 
v souladu s níže uvedeným obrázkem:

Pozor:
Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače nesmí 

být používáno k nabíjení bateri.
Napáječ ke hnízdu automobilového zapalovače může 

být použít jen v případě kdy zdroj proudu v automobilu má 
hodnotu 9-12V.

Připojení k monitoru
Zařízení můžeme připojit k vnějšímu monitoru LCD.
Připojte přehrávač k napájecí AC / DC nebo ke hnízdu 

automobilového zapalovače.
Potom pomocí vodiče DC / AV připojte výstupní zásuvku 

DC prehravace s vstupem DC 9V monitora LCD. Stejnym 
vodičem DC / AV připojte hnízdo AV IN / OUT přehrávače 
s vstupem AV IN monitora.

Způsob připojení jé ukázáno na níže uvedeném 
obrázku:

Pozor:
Doporučujeme napájení obou jednotek s výlučným použi-

tím automobilového napáječe. Napáječ AC / DC jé používán k 
napájení jednoho zařízení a také k nabíjení akumulátorových 
baterií hlavního zařízení, pokud toto zařízení jé vybaveno 
vestavěnou baterií.

Obsluha
Přehrávání disků DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD a 

MP3:
 1.  Připojte zařízení k sítě elektrického proudu.
 2.  Otevřete zařízení a nastavte monitor do nejvhodnější 

polohy pro sledování.
 3.  Zapněte zařízení přepínačem ON / OFF. Na obrazovce 

se objeví menu volby zdrojů:

Stlačte [ ], [ ] za účelem provedení volby způsobu 
DVD nebo Média a potvrďte volbu stláčením OK.

Pokud jste zvolili Média, se ujistěte, že USB mebo karta 
SD / MMC jé správně vložená do zařízení.
 4.  Otevřete kapsu a umístěte v ní desku.
 5.  Zavřete kapsu. Zařízení začne číst desku a 

přehrávání.
 6.  Stlačte jeden krát [ ] za účelem zastavení přehrávání; 

za účelem kontinuace přehrávání od místa, v kterým 
bylo ono zastaveno, stlačte [ ]; pokud stláčíte dvakrát 
[ ] způsobíte úplné zastavení přehrávání.

 7.  Po ukončení přehrávání vypněte zařízení posunutím 
přepínače ON / OFF do polohy OFF (Vypnuto).
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Připojení vnějších 
reproduktorů
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Přestávka během přehrávání
Pokud chcete zastavit přehrávání, během přehrávání, 

stlačte; opětovné stláčení této klávesy zpuzobuje kontinuací 
přehrávání.

Pozor: Pokud přestávka způsobená přestávkou, za-
stavenim nebo chybejicim diskem bude delší než 3 minutý, 
automatický se uvede do provozu způsob ochrany zařízení. 
Stláčení libovolné klávesy způsobuje výstup s tohoto způ-
sobu práce.

Přehrávání desky DVD s titulovým 
menu

Pokud chcete vstoupit na stránku menu během přehrá-
vání některých desek, které obsahují titulové menu, stlačte 
tlačítko MENU, potom použijte směrové tlačítko za účelem 
volby požadované položky menu. Pokud chcete potvrdit, 
stlačte ENTER.

Základy obsluhy
Převíjení do předu / do zadů

Během přehrávání desek DVD, MPEG4. SVCD, VCD a 
CD jé možné vyhledávání do předu a do zadů.
 1.  Pokud chcete převinout do předu stlačte [ ],. Opětov-

né stláčení tlačítka [ ], způsobuje zrychlení přehrává-
ní do 2, 4, 8, 16 nebo 32-krát zvětšené rychlostí.

 2.  Pokud chcete převinout do zadů stlačte [ ], Opětovné 
stláčení tlačítka [ ], způsobuje zrychlení přehrávání 
do 2, 4, 8, 16 nebo 32-krát zvětšené rychlostí.

 
Opakování přehrávání 
Během přehrávání desek DVD, MPEG4. SVCD, VCD a 

CD jé možné opakování přehrávání určité částí, titulu nebo 
celé desky.

Za účelem opakování částí v případě desky DVD stlačte 
tlačítko Repeat (opakuj), pokud chcete ještě jednou opakovat 
titul stlačte ještě jednou tlačítko Repeat (opakuj). Pokud po 
třetí stláčíte tlačítko Repeat (opakuj) bude opakována celá 
deska. Další stláčení tlačítka Repeat (opakuj) anulujeme 
opakování.

V případě desek CD / VCD stláčení tlačítka Repeat 
(opakuj) způsobuje opakování v pořadí stezky nebo celé 
desky. 

Během přehrávání desky mp3, stláčení tlačítka Repeat 
(opakuj) způsobuje opakování aktuálně přehrávaného pliku, 
a další stláčení tlačítka Repeat (opakuj) způsobuje opakování 
folderu, a stláčení po třetí tlačítka Repeat (opakuj) anuluje 
opakování.

Opakování oblíbené scény 
Během přehrávání desek DVD, MPEG4. SVCD, VCD a 

CD jé možné opakování zvolených scén.
Během přehrávání stlačte tlačítko A-B v bodě A, a potom 

stlačte opět stejné tlačítko v bodě B. Zařízení automatický 
opakuje přehrávání této částí nahrávky mezí body A a B.

Stláčení tlačítka ještě jednou způsobuje návrat ke způsobu 
standardního přehrávání.

Změna úhlu pohledů kamery
Během přehrávání desek DVD, které mají funkcí změny 

úhlů pohledů (kamery), stlačte tlačítko Angle (Úhel). Na 
obrazovce se objeví níže popsané položky:

Za účelem volby požadované položky stlačte číselné 
klávesy.

Za účelem návratu k standardnímu způsobu přehrávání 
stlačte tlačítko „Angle”, stláčení tohoto tlačítka způsobí ná-
vrat k prvotnímu (vstupnímu) nastavenému úhlů pohledů 
kamery.

Pozor: Popisována funkce jé dostupná jen pro desky, 
které obsahují funkcí změny úhlů pohledů kamery.

Přiblížení / vzdálení obrazů
Během přehrávání desek DVD, MPEG4. SVCD, VCD a 

CD jé možné přibližování a vzdalování obrazů.
Pokud chcete zvětšit obraz, během přehrávání stlačte 

tlačítko Zoom, další stláčení tlačítka Zoom způsobí další 
zvětšování obrazů. Po dosáhnutí nejvyššího stupně přiblí-
žení další stláčení tlačítka Zoom způsobí postupný návrat 
do počáteční velikostí obrazů.

Můžete posouvat zvětšený obraz stláčením tlačítka.
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Přehrávání
Přehrávání fotografií (JPG)
 1.  Vložte desku s pliky .jpg do kapsy, v tom okamžiku 

zařízení automatický přečte desku.
 2.  Za účelem vyhledání pliku .jpg stlačte „MENU”.
 3.  Během prohledávání pliku .jpg stlačte [ ] za účelem 

reprodukování miniatur obrazů .jpg, a potom použijte 
tlačítek [ ], [ ], [◄], [►] a OK za účelem provedení 
volby obrazů.

 4.  Pokud chcete zvolit plik .jpg s menu stlačte [ ,],                       
[ ] a OK.

 5.  Pokud chcete prohlédnout zvolený plik stlačte [►]
nebo OK.

 6.  Pokud chcete otočit obraz opačným směrem k pohýbu 
hodinových ručiček stlačte [◄], pokud chcete otočit ob-
raz ve směru pohýbu hodinových ručiček stlačte [►].

 7.  Pokud chcete otočit obraz ve vodorovné rovině stlač-
te [ ]; a pokud chcete otočit obraz ve svislé rovině 
stlačte [ ].

 8.  Během prohledávání obrazů pomocí tlačítka OSD 
maté možnost volit níže popsané způsoby práce bě-
hem osvěžování:
od zhora dolů −
od zdolá na hóru −
od levá do práva −
od práva do levá −
od levé hórni částí do pravé dolní částí −
od pravé horní částí do levé dolní částí −
od levé dolní částí do pravé dolní částí −
od pravé dolní částí do levé horní částí −
od prostředka ve vodorovné rovině oběma směry −
od prostředka ve svislé rovině oběma směry −
od zhora a dolů do prostředka −
od pravé a levé částí do prostředka −
od zhora směrem dolů čtyř oken −
od levé do pravé čtyř hrán okna −
od čtyř hrán okna směrem do prostředka −

 9.  Během prohledávání pliku může se objevit   po stláče-
ní tlačítka „Angle” „Subtitle”, „Audio” „A-B” nebo „Title”. 
To znamená, že vyjmenované funkce jsou dostupné.

Přehrávání hudby (Mp3)
 1.  Vlož disk s pliky do kapsy.
 2. Stlačte [ ], [ ]  apotom tlačítko OK za účelem volby 

pliku .mp3; stlačte [►] nebo OK za účelem otevření 
zvoleného pliku

Nastavení soustavy

Za účelem reprodukovani na obrazovce hlavní menu 
stlačte tlačítko Setup.

Za účelem podsvětlení menu stlačte tlačítko [◄], [►].
Za účelem vstupu do zvolené položky menu stlačte tla-

čítko OK.
Za účelem volby nastavení stlačte tlačítko [ ,], [ ].
Za účelem potvrzení volby stlačte tlačítko OK.
Za účelem výstupu stlačte tlačítko [◄] .

Všeobecné nastavení
Obrazovka TV (TV Display)
Táto opce umožňuje nastavení formátů obrazovky (Stan-

dardní / PS, Standardní / LS, Široký). Vstupní (nastavenou 
od výrobce) volbou pro obrazovku televizního přijímače jé 
Široký (Wide).
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Pozor:
Táto funkce závisí od potřeb pro určitou desku DVD. −
Pokud používáte široko-úhleho televizního přijímače  −
16:9 použijte opcí „Wide (16:9).

Označení úhlu (Angle Mark)
Pokud táto funkce je dostupná na DVD, na obrazovce 

se objeví značka kamery. Volba opcí „OFF” způsobuje, že 
značka kamery zmizí.

Druh TV (TV Type)
Táto opce umožňuje volbu druhů TV (PAL, NTSC).
Vstupním (nastaveným od výrobce) druhém jé PAL.

Potlačováč obrazovky (Screen Saver)
Za účelem aktivování potlačováč obrazovky stlačte ON. 

V tom okamžiku, pokud zařízení bude zastaveno na několik 
minut, na obrazovce se objeví pohyblivá značka DVD. Za 
účelem vypnutí funkce, stlačte „OFF”. Vstupním (nastaveným 
od výrobce) nastavěním jé „ON”.

Volba jazyka OSD (OSD Lang)
Táto opce umožňuje volbu jazyka menu OSD (angličtina, 

němčina, francouzština, španělština).
Vstupním (nastaveným od výrobce) jazykem je 

angličtina.

Nastavení video (Video setup)
Táto opce umožňuje provádění regulace kvality obrazů 

na obrazovce. Dostupné parametry to: jas, kontrast, odstín 
a sytost.

Pro všechny parametry vstupní (nastavená od výrobce) 
hodnota to 00.

Nastavení hesla (Password)
Táto opce umožňuje nastavení čtyř-ciferného dostupove-

ho hesla. Všechny funkce rodičovské kontroly jsou chráněný 
heslem.

Vstupní (nastavené od výrobce) heslo to 8888.
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Nastavení preferencí (Preference)
Audio (Audio)
Táto opce umožňuje volbu jazyka audio pro DVD. Vstup-

ním (nastaveným od výrobce) jazykem jé angličtina.
Pozor:

Jazyk audio závisí od nahrávky na desce −
Změna jazyka je možná také během přehrávání po  −
stláčení tlačítka Audio

Titulky (Subtitle)
Táto funkce umožňuje volbu jazyka titulků, které se objevují 

během přehrávání. Jazyk titulků závisí od údajů obsazených 
na desce. Změna jazyka jé také možná během přehrávání 
po stláčení tlačítka Subtitle.

Menu desky (Disc Menu)
Táto funkce umožňuje volbu jazyka menu desky. Vstupním 

(nastaveným od výrobce) jazykem jé angličtina. Táto funkce 
jé dostupné výlučně jen pro desky DVD.

Rodičovská kontrola (Parental)
Táto opce umožňuje nastavení rodičovské blokády (ome-

zení), která znemožňuje dětem sledování nahraných na 
desce DVD nahrávek, ktere nejsou pro ně určené. Táto 
funkce závisí od obsahu desky. Vstupním (nastaveným od 
výrobce) nastavením jé „Adult” (pro dospěte).

Vstupní (nastavený od výrobce) nastavení 
(Default)

Volba teto funkce a stlačení tlačítka OK způsobuje ná-
vrat k vstupním (nastaveným od výrobce) nastavením pro 
všechny funkce.

Specifikace 
Kompatibilní formáty: 
DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4
Soustava signálů: PAL / NTSC
Rozměr panelu: 7 palcu
Výstup video: 1 Vp-p/75Ohm, unbalanced
Výstup audio: 1,4 Vrms / 10kOhm
Audio S/N: Více než 80 dB
Dynamický rozsah: Více než 85 dB
Laser: polovodičový laser, délka vlny 650nm / 795nm
Zdroj napájení: DC 9-12 V/AC 230V
Spotřeba energie: 10 W
Teplota během provozu: 10~30ºC
Hmotnost: 0,7 kg
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 
255 x 146 x 36 mm
Druh baterie: Litiovo-polymerová


