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videa, klipy, nelimitovaná zábava 

 úžasný pôžitok z multifunkčného zariadenia 

 
 

 
 

 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TVSAT multimiedia s.r.o 
www.tvsatnitra.sk 

 
 
 
 
 
 

OBSAH 
 
 
 

A. Opatrenia……………………………01         N.  Funkcie ………………..…………...12 
B. Upozornenie pred inštalovaním.......02               POWER........................................12 
C. Doplnky............................................03               Otvorenie krytu.............................12 
D. Vlastnosti..........................................04                PLAY/PAUSE..............................12 
E. Typ optického disku..........................04                Fast forward/Fast backward.......12 
F. Systém pripojenia a inštalácie..........05               PREV/NEXT.................................12 
G. Tlačidlá na pred. str. prehrávača.....06               STOP/RETURN............................12 
H. Tlačidlá na zad. str. prehrávača.......07               SLOW...........................................13 
I. Inštalácia batérie do dialk.ovl...........08               PROGRAM...................................13 
J. Upozornenia pre diaľkové ovlad......09               REPEAT........................................13 
K. Použitie diaľkového ovládania…......09              ROOT MENU/PBC........................13 
L. Popis tlačidiel diaľkového ovl...........10               DISPLAY.......................................14 
M. Základné operácie............................11               MUTE............................................14 

Power ON/OFF................................11               ZOOM ...........................................15 
Vloženie disku..................................11              GO TO............................................15 
Vybratie disku...................................11               AUDIO...........................................15 
USB a čítačka...................................11               SUBTITLE.....................................15 

                                                                         TITLE MENU……………………...15 
 
 
 
 

OBSAH 
 
 

VOLUME UP/DOWN…………….…16                Nastavenie jazyka…..………….…22 
Nastavenie MENU………………….16               1. Display.........................................22 
Hlavné tlačidlá .................................16               2.Audio/Subtitle/Menu....................22 
Uhol..................................................16    Audio nastavenie.............................23 
Voľba čísel a 10+ ............................16               Hlasitosť..........................................23 
USB .................................................17    Video nastavenia.............................23 
TFT Menu.........................................17               Jas/Kontrast/Farba/Jas..................23 
DVD/AV............................................17     Nastavenia reproduktora...............24 
TFT zapnutie a vypnutie...................17     Nastavenia Dolby Output...............24 
IR-TX.................................................17    1. OP Mode....................................24 
FM-TX...............................................17     2. Dynamický rozsah.....................25 



O.  Manipulácia s MENU..................18               3. DUAL/MONO……………………25 
Systémové nastavenia………….......18                P. Opis prehratia disku….………..26 
1. Zdroj..……………………………...18                  Prehratie MP3 a JPEG..................27 
2. Resume.........................................19               Kompatibilné CD s prehrávačom...27 
3. TV systém......................................19               MPEG4 technológia ......................28 
4. TV typ……………………………...20               Q. Manipulácia s funkciami……….29 
5. Predvoľba…………………………..20     R. Odstránenie problémov………..30 
6.  Vložené funkcie............................21               S. Techn. špecifikácia....................31 
7.  Hry.................................................21 
 
 
 
 
 
NÁVOD NA OBSLUHU PRE AUTOMOBILOVÚ HLAVOVÚ OPIERKU S DVD PREHRÁVAČOM 
 
 

A. Opatrenia 
 

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok, prosíme Vás, prečítajte si pozorne inštrukcie pre 
správnu manipuláciu s produktom a uschovajte tento manuál pre prípadné ďalšie použitie. 

 
Varovanie 
  

 Kvôli zachovaniu Vašej bezpečnosti nepozerajte prehrávač ani neotvárajte monitor počas  
šoférovania. 

 Akékoľvek zmeny alebo opravy DVD prehrávača môže vykonávať výlučne autorizovaná 
organizácia, v opačnom prípade sa môžu vyskytnúť vážne problémy a poruchy. 

 
 

Výstraha 
 

 Produkt je pod  napätím, oprava a otváranie prístroja neautorizovanou osobou nie je 
povolená a má za následok neuznanie reklamácie. V prípade poruchy kontaktujte 
autorizovaného predajcu. 

 K výbave produktu patrí LCD monitor, ktorý je ľahko rozbitný, preto buďte opatrní pri 
dodávke a inštalácii. 

 Nečistite prístroj chemickými prípravkami, odporúča sa jemná utierka. 

 Napätie jednosmerného prúdu je 12 V (+ - 2V), prehrávač sa môže poškodiť elektrickým 
napätím vyšším alebo nižším ako je povolený rozsah.   

 Čítajte inštrukcie pozorne pre správnu manipuláciu a udržiavanie výrobku, pretože produkt 
je vybavený systémom vyžarujúcim rádium. V prípade nutnej údržby kontaktujte 
autorizovaný servis. Majte na pamäti, že len správnou manipuláciou sa môžete vyhnúť 
žiareniu elektromagnetických vĺn. Neotvárajte kryt bez povolenia! 

 
 

Informácia 
 

 Pri používaní sa môžu vyskytnúť svetlé bodky na monitore, čo je normálny fenomén pri 
použitej technológii monitora a neznamená to, že je to vada výrobku. 

 Pri niektorých DiVix nahrávkach, alebo niektorých nosičoch nemusí DVD opierka    
         prehrávať správne, ak Vám napr. DiVix nahrávku tzv. seká zvuk, odporúčame na krátko  
         pretočiť film v pred alebo v zad. Ak ani to nepomôže, odporúčame používať hlavne     
         originálne DVD nosiče.  

 



 
 

B. Upozornenie pred inštaláciou 
 
 
Bezpečnosť 
 

 Pred inštaláciou výrobku skontrolujte el. napätie v aute. Malo by byť zhodné s el. napätím 
výrobku.  

 Pri zapájaní a odpájaní uchopte pevne el. zástrčku, neťahajte ju nasilu. 

 Vyžarovanie elektromagnetických vĺn môže poškodiť Vaše oči, neotvárajte preto kryt bez 
povolenia. Údržbu a otváranie prístroja môže vykonávať len autorizovaný servis. 

 
 

Umiestnenie 
 

 Prosím, uschovávajte produkt pri bežnej teplote. Pri uskladnení by teplota nemala 
prekročiť -30° C až 70° C, prevádzková teplota je -10° C až 55° C. 

 Zabráňte padaniu prachu do laserovej hlavice, môže poškodiť prehrávanie. Ak sa 
laserová hlavica zapráši, použite čistiace CD podľa priloženého návodu. 

 Nie je odolný voči vlhkosti, pádom a tlaku. 
 

Kondenzácia 
 

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k vlhkosti: 

 Pri premiestnení prehrávača z chladného na teplé miesto 

 V prípade veľkého teplotného rozdielu pri používaní klimatizácie 

 Zvlhnutie disku môže mať vplyv na prehrávanie, preto ju odstráňte. Nechajte prehrávač 
voľne ležať na suchom mieste, až kým sa vlhko neodparí. 

 
 

 

   
 

 
Upozornenia 
 

 Aby ste udržali CD v čistote, držte ho len za okraj a nechytajte ho na povrch. 

 Nepripevňujte žiadne nálepky ani pásky 

 Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu 

 Po použití ho odložte do krabice na to určenej 

 Ak je pred použitím zašpinený, očistite ho jemnou utierkou, smerom zo stredu von 

 Nepoužívajte na čistenie oleje ani riedidlá 
 
 
 

C. Doplnky 
 



 
Prosím, skontrolujte nasledovné doplnky ihneď po rozbalení výrobku. 
 
      Diaľkový ovládač           Príručka angl. + SK na CD     Doplnky k hardwaru 
 

    
 
Pripájacia elektrická  šnúra    Bezdrôtový ovládač hier                   CD 
 

    
 
Nasledujúce doplnky nie sú súčasťou ale ako doplatková výbava: 
 

                        
                       bezdrôtové infra slúchadlá       druhá opierka – monitor 
 
 

D. Vlastnosti 
 
 

 Jednoduchá inštalácia, ktorá nemôže poškodiť Vaše auto ani užívateľov 

 Nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia pre integráciu displaya a prehrávača 

 S funkciou built-in FM stereo sa môžete bezdrôtovo spojiť s autorádiom a počúvať 
zvuk cez reproduktory 

 Vstupné porty audia a videa sú kompatibilné pre GPS navigáciu 

 S USB a čítačkou  môžete používať USB alebo SD/MC/MMS karty pre prehrávanie 
MP3/VMA/MP4/JPG . Nie každá karta a USB musí byť vodné pre toto zariadenie 

 Audio Video vstup aj výstup vyvedený káblom s konektormi /jednoduché pripojenie 
čohokoľvek alebo na čokoľvek.   

E. TVSAT multimiedia s.r.o 
F. www.tvsatnitra.sk 

  
 
 

G. Typ optického disku 
 
 
 



 
 
 
 

H. Systém pripojenia a inštalácie 
 

Skontrolujte, či tvar a veľkosť sú zhodné a používajte pri montáži a demontáži vhodné 
prístroje. 

Inštalácia: 
 
Odmontujte opierku hlavy, do ktorej chcete prehrávač umiestniť. Vyberte správnu veľkosť 
oceľových trubiek podľa priemeru inštalačného poľa opierky, v ktorej bude DVD monitor 
uložený. V prípade, že základná trubka /10mm/ vyhovuje priemeru otvoru na prírubke Vášho 
sedadla, nie je potrebné použiť redukčné trubky.V prípade že máte otvor väčší /12mm/, pred 
vložením káblov a opierky použite redukčné trubky /súčasť balenia/: vložíte ich prírubkou na hor 
a pre vloženie povoľte zarážku na sedadle ktorá slúži pre nastavovanie výšky opierky. Keď ju 
vkladáte, tak ju treba zasunúť až na doraz, tak aby pri zarážkovom kolíčku bol otvor v redukčnej 
trubke, cez ktorý bude naďalej slúžiť zarážka pre nastavenie výšky aj Vašej DVD opierky. 
    Pretiahnite káble /zdroja napájania a audio šnúry/ vychádzajúce z trubiek opierky cez 
prechodku v sedadle /resp. založenú redukčnú oceľovú rúrku/. Pri sedadlách 
s odmontovateľnou zadnou časťou sa bez problémov dostanete do útrob sedadla a kábel 
jednoducho pretiahnete z hora na dol, zvyčajne k stredovému stĺpiku, kde neskôr pripojíme buď 
do zásuvky pre zapaľovač, alebo k napájaniu autorádia. Pri sedadle, ktoré nemá zadnú 
odmontovateľnú časť pretiahnite káble z hora na dol jednoduchým prestrčením pomocného 
oceľového kúsku drôtu. Pozor pri manipulácii, aby nedošlo k poškodeniu napájacích káblov od 
opierky alebo pokriveniu kolíčkov v konektoroch. Ak sa neprepájajú dve opierky navzájom, stačí 
Vám pretiahnuť len jeden kábel /napájací/.  Po pretiahnutí káblu nastavte výšku opierky podľa 
osoby sediacej za ňou. Po ukončení manipulácie so sedadlom zapojte napájací kábel  buď do 
zásuvky pre zapaľovač, alebo k napájaniu autorádia. Červený  +12V a čierny zem /-/. 
UPOZORNENIE: Pri využití pribaleného konektoru pre zapaľovačovú zásuvku musíte 
kvalitne zaizolovať červený a čierny káblik, nakoľko je paralelne pripojený a je na ňom 
napätie. V opačnom prípade hrozí skrat, vyhadzovanie poistiek prípadne požiar!!!  
V prípade, že nieste zdatný v obore, zverte túto inštaláciu odborníkovy, vyhnete sa tak 
možným problémom v budúcnosti. 
Voľne vedený kábel ukryte pod kryty čalúnení a plastov tak aby sa pri bežnej prevádzke 
automobilu kábel nepoškodil. Prípadné spoje poriadne zaizolujte aby nemohlo dôjsť 
k prípadným skratom a následným požiarom.   
Doporučujeme pomocou izolačnej pásky obmotať aj prípadne spoje konektorov, čím zamedzíte 
v budúcnosti možné prerušovanie kontaktov a hľadanie príčin nefunkčnosti produktu.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie: 
 
Tvar a inštalačná veľkosť otvorov nie je vhodná pre všetky typy áut, vyberte si správnu veľkosť. 
Ak máte otvor 14mm, informujte sa u Vášho predajcu na možnosť zakúpenia 14mm redukčných 
trubiek. Pri rôznych priemeroch je možné prispôsobiť trubku k otvoru za pomoci obmotania 
izolačnej pásky v spodnej a vrchnej časti trubky do požadovanej hrúbky. 
 
Párové zariadenie: 
 
 
Pri kúpe a následnej inštalácii párového zariadenia /DVD-LCD  +  LCD/, sa musia navzájom 
prepojiť.  V balení sú už káble pripravené tak, aby nebolo potrebné dokúpenie žiadnych redukcií 
a iných káblov. 
 
Napájacie káble sú rovnaké u DVD aj prídavnej LCD opierky: 
 
Napájacia časť:  tri možnosti zapojenia 
1. možnosť /menej praktická/: obe zapaľovačové konektory zastrčíte do dvoch zapaľovačových 
zásuvok v aute a červené a čierne kábliky zaizolujete. /nespájať/. 
2. využijete len jeden zapaľovačový konektor /najlepšie od DVD opierky/ a navzájom prepojíte 
červený s červeným káblikom a čierny s čiernym káblikom medzi DVD opierkou a LCD 
prídavnou opierkou. 
3. nepoužijete zapaľovačový konektor, ale červený a čierny káblik od oboch opierok, ktoré 
paralelne spojíte /červený s červeným a čierny s čiernym/ a pripojíte ich napríklad paralelne 
k napájaniu autorádia /+12V červený a – uzemnenie čierny/. Napojiť sa je možné aj na inom 
mieste, ale to radšej prenechajte na odborníka. 
 
Audio Video časť: 
1. káble na DVD opierke s popisom „Signal OUT, Audio L+R OUT, Video OUT“ prepojíte 
s káblami od prídavnej LCD opierky s popisom „Video IN“. 
 
Upozornenie: 
1.doporučujeme všetky spoje konektorou radšej poistiť prelepením s izolačnou páskou, aby 
nedošlo pri vibráciách a jamách k následnému uvoľneniu a nefunkčnosti. 



2. Pri párovom zariadení dvoch opierok do poručujeme prepojiť len Video OUT s Video IN, na 
koľko druhá LCD opierka slúži len ako prídavný monitor pre sledovanie /napr.filmov, rozprávok 
a hier detí/ na zadných sedadlách pre každé dieťa na svojom monitore. Kde zvuk ide z jednej 
opierky. Pri prepojení aj audio káblov Audio L+R OUT s Line L+R IN pri sledovaní filmu ide 
hlasitosť s prídavného monitoru len v jednej úrovni a nieje ju možné stíšiť ani nikjako regulovať, 
len na hlavnej DVD opierke. Taktiež by nebol kvalitný stereo zvuk pri dvoch zdrojoch zvuku 
vedľa seba. Funkcia regulácie zvuku na oboch opierkach je naďalej funkčná pri sledovaní 
vlastného zdroja na každej opierke zvlášť ako:  
na prídavnej LCD opierke: film, video, hudba z SD karty, USB kľúča  
na hlavnej DVD opierke: flm, video, hudba z SD karty, USB kľúča, z DVD, z CD 
Pri požiadavke na priestorové ozvučenie oboch opierok súčasne do poručujeme ozvučenie na 
Vašom autorádiu cez FM transmitter.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Tlačidlá na prednej strane produktu 
 

 
 
 
Play/Pause key – Prehrávanie /Pauza 
Stop key – Vypnutie prehrávania 
Previous track key – Pretáčanie skladby 
Next track key – Skok na ďalšiu skladbu 
Eject key /Open the TFT-lcd, load disk/ -  Otváranie priestoru pre disk, po stlačení pomaly 
nadvihnite panel s monitorom a vložte disk, po vložení a zakliknutí v strede disku panel zatvorte 
a dotlačte rovnomerne po oboch stranách pri reprákoch vedľa tlačidiel alebo v strede pod 
tlačidlom EJECT. Pozor!  nedotláčať v mieste monitoru, mohlo by dôjsť  k jeho mechanickému 
poškodeniu.   



Volume + key – Pridávanie hlasitosti zvuku 
Volume – key – Uberanie hlasitosti zvuku 
Setup menu key – Nastavenia v MENU funkciách /vstup do MENU/ 
Power key –  Hlavný spínač / VYP / ZAP –celkovo / 
IR infrared transmitter port – Infra snímač pre bezdrôtové infra slúchadlá 
Audio out – Zvukový výstup /pripojenie káblových slúchadiel z príslušenstva   
Video out – Obrazový výstup 
USB port – USB konektor pre pripojenie  kompatibilného USB kľúča 
Card reading port – Slot pre vloženie kompatibilnej pamäťovej karty 
Receiving port – Prijímací snímač pre ovládací joystick k hrám  
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J. Časti prehrávača 
 
 
                 obrazovka 

priestor pre disk 
 
Upozornenie: 
 
Prosím otvárajte monitor opatrne pri zapínaní prístroja a zatvorte ho ihneď po vložení DVD, aby 
ste sa vyhli jeho poškodeniu. 
 
 

K. Výmena batérie v diaľkovom ovládači 
 
 

 
1,  Uchopte prstami ovládač  (viď obrázok), stlačte A na uvoľnenie hrotu B a vyberte     
     držiak batérie. 
 



 

 
 
 

2, Vyberte použitú batériu a zaveďte novú batériu anódou hore tak ako bola pôvodná. Pozor: Pri 
nesprávnom vkladaní držiaku batérie spolu s ňou do pôvodného miesta /do šachty/ hrozí 
mechanické pošodenie umiestnenia kontaktného pliešku v diaľkovom ovládači. Preto pri 
výmene batérie dbajte na dodržanie rovnakého smeru a umiestnenia ako bola pred výmenou. 
Musí sa tam vložiť z ľahka a nie opačne na silu. V prípade mechanického poškodenia nebude 
uznaná záruka na opravu DO. 
 

 
 
 

3, Umiestnite držiak batérie na jeho pôvodné miesto 
 
 

 
 
 

 
Upozornenie: 
 
V prípade, že diaľkový ovládač nepoužívate dlhšiu dobu (dlhšie ako mesiac), vyberte z neho 
batériu, aby sa predišlo jej vyliatiu. Ak sa batéria vyleje, opatrne ju poutierajte a vymeňte za 
novú batériu. 
 
 

L. Upozornenia pri diaľkovom ovládani 
 
 
 

 Pred prvým použitím dajte dole PVC kryt na elektrifikáciu jednoduchým vytiahnutím 

 Všimnite si upozornenia na ochranu diaľkového ovládania pred poškodením 

 Ak sú nejaké prekážky medzi prehrávačom a diaľkovým ovládaním, je možné, že 
diaľkové ovládanie nebude fungovať 

 Neumiestňujte diaľkové ovládanie na silné svetlo, môže spôsobiť nepoužiteľnosť 
prístroja 

 Prosím, manipulujte s diaľkovým ovládaním v primeranej vzdialenosti 



 Diaľkový ovládač je doplnok, ktorý sa do poručuje používať len pri zložitejších funkciách 
v menu. Pre štandardné používanie DVD prehrávača sa do poručuje používanie tlačidiel 
na čelnom panely produktu pre základné najčastejšie využívané funkcie. Predíde sa tým 
aj možnému mechanickému poškodeniu diaľkového ovládača pri častom a silnom 
tlačení na jeho tlačidlá.   
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M. Aplikácia  diaľkového ovládania DO 
 
Funkcia POWER na diaľkovom ovládači a aj ďalšie tlačidlá bude funkčná len ak na prístroji 
svieti červený infra snímač. Ak nesvieti, je potrebné prvé spustenie stlačiť priamo na čelnom 
panely POWER. Taktiež pri vypnutí výrobku keď vypnete pomocou DO, tak prístroj sa vypne, 
ale červené svetielko svieti a DVD opierka je pripravená na ovládanie /zapnutie pomocou DO/, 
ale keď následne vypnete pomocou POWER tlačidla na čelnom panely, červené svetielko sa 
vypne a opierku už nezapnete pomocou DO ale ručne na čelnom panely.   

 
 

 
Diaľkový ovládač funguje v rozpätí uhla smerovania do 30stupňov z oboch strán a do piatich 
metrov vzdialenosti. Jeho najlepšiu funkčnosť docielite priamym smerovaním z blízkosti.  

 
 Upozornenie: 
 
Prevažná väčšina doplnkových funkcií môže byť navolená len s diaľkovým ovládačom a iba 
niekoľko funkcií môže byť zvolených priamo na prehrávači, ktoré postačujú pre bežnú 



prevádzku prehrávania DVD diskov. Pri párovom zariadení sú ovládače v balení produktu dva 
rôzne typy a niektoré doplnkové funkcie nemusia sedieť na obe opierky, resp. môže sa 
ovplyvňovať ovládanie jednej s druhou. Preto do poručujeme pre rýchlejšie a jednoduchšie 
ovládanie základných funkcií používať ovládacie tlačidlá na panely produktu. Pri ovládaní s DO 
na párovom zariadení radšej priložte DO bližšie k ovládanému zariadeniu, aby neovplyvňovalo 
tu druhé. 
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N. Tlačidlá diaľkového ovládača 

 
 

TLAČIDLO FUNKCIA 
1. Root Menu/PBC Na vrátenie sa do Root Menu pri prehrávaní DVD a na otvorenie a zavretie 

Root Menu pri prehrávaní VCD2 a SVCD. 

2. Power Vypnutie/Zapnutie 

3. Title Menu Na vrátenie sa do Title Menu pri prehrávaní DVD. Ak to disk obsahuje, slúži 
na prehľad a prepínanie jednotlivých kapitol.  

4. Mute Vypnutie/Zapnutie zvuku. Stlmenie napr. pri telefonovaní, spánku...  

5. Number Key Číselné voľba 

6. Go to Výber požadovaného času hrania ak to disk povoľuje 

7. Display Ukázať informácie o DVD a hrací čas  

8. Subtitle Zobrazenie a výber tituliek pri SVCD,DVD a MP4, iba s viacnásobnými 



titulkami súčasťou nahrávky 

9. Program Výber programu 

10. Slow Hrať pomaly 

11. Angle Pre SVCD,DVD a MP4 s viacnásobným zorným hľadiskom ak je to 
súčasťou nahrávky 

12. Channel L/R Voľba jazyka pre SVCD,DVD a MP4, pri VCD prepínanie kanálov ak je to 
súčasťou nahrávky 

13. Repeat Opakovať 

14. USB/Card Prepínač DVD/USB/CARD pre výber zdroja prehrávania média 

15. Setup Otvorenie/Zatvorenie DVD Setup Menu  

16. Play/Pause Spustenie prehrávania / Pauza – zastavenie obrazu 

17. Žoom viac násobné zväčšenie obrazu – lupa   

18. Enter Potvrdenie  

19. Direction key Voľba smeru napr. pri pohybe v menu, alebo pri ZOOM pohyb detailu, alebo 
pri nastavení frekvencie transmitteru...  

20. Stop/Return Zastaviť prehrávanie alebo krok späť v menu 

21. Vol+/- ovládanie hlasitosti zvuku 
22.Fast forward/   
backward 

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu 

23. Previous/Next Predošlý/Ďalej, preskakovanie skladieb dopredu a dozadu  

24. Menu  Menu produktu, vstup k nastaveniu funkcií ako jas, farba, kontrast... 

25. FM-TX Nastavenia FM transmitteru, ZAP,VYP, frekvencia 

26. IR-TX Nastavenia IR snímača 

27. DVD/AV Prepínanie medzi DVD a AV vstupom 

28. TFT ON/OFF Vypnúť/Zapnúť monitor, napr. pri počúvaní hudby 

O. Základné funkcie 
 
Prehrávač môže byť používaný až po pripojení k =12V. 

 
1, Power ON/OFF 
    (1)  Stlačte Power a indikátor by mal byť zapnutý, potom sa na obrazovke ukáže, že  
           načítava dvd, ak nie je vložené, vypíše: No disk. 

(2) Ak je prehrávač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačte Power na jeho vypnutie. 
 

2, Načítanie dvd 
    (1) Stlačte Eject na otvorenie  
    (2) Založte dvd  (označenou stranou hore)  Pozor! : po založení CD, DVD skontrolujte, či   
    zacvakli všetky tri poistné kolíčky, ktoré zabraňujú výkyvom platne. V prípade, že prstami  
    nezatlačíte pri každej  z troch zarážok pri stredovom otvore média, môže sa stať, že pri  
    rezonanciách sedadla /vozidla/ bude hra platne prerušovať. Toto je nutné skontrolovať pri  
    hrubších typoch DVD, CD médií. Pri štandardnom nosiči zacvaknú všetky tri kolíčky  
    automaticky.       
    (3) Zatvorte dvierka 
    (4) Prehrávač automaticky prehrá dvd 
 

     
 
3, Vybratie dvd 
     (1) Stlačte Stop na zastavenie prehrávania                        
     (2) Stlačte Eject na otvorenie  
     (3) Vyberte dvd 
     (4) Odložte dvd do obalu 
 



 
Upozornenie: 

 Buďte opatrní pri manipulácii s dvd, nevhodná manipulácia môže poškodiť prístroj 

 Pri poškodení dvd môže byť poškodený aj prehrávač 

 Založte dvd označenou stranou nahor 

 Prístroj dokáže prehrávať aj obojstranné dvd 

 Nepoškriabte povrch dvd pri manipulácii 
 
4, USB a čítačka 
    (1) USB kľúč môže byť pripojený ak je prehrávač vypnutý a nie je  
         založené dvd, pripojte USB do príslušného USB portu, potom zapnite prehrávač.  
         Prehrávač automaticky rozpozná zdroj (vrátane videa, audia a obrazu). 
    (2) Ak je prehrávač vypnutý a nie je založené dvd, pripojte MS/SD/MMC do príslušného 
         portu, potom zapnite prehrávač. Prehrávač automaticky rozpozná zdroj (vrátane videa,  
         audia a obrazu). 

(3) Obsah MP3, VMA, MP4 a JPEG formátov môžete stiahnuť z PC a uložiť na USB  
          alebo iné externé zariadenia. 

(4) Hry môžete stiahnuť z internetu na stránke:http://www.native32.com.  
       Predajca nezodpovedá za existenciu danej stránky v budúcnosti. Konzument preberá  
       zodpovednosť za obsah z iných zdrojov stiahnutia hier, záležitosť autorských práv, resp.   
       možné  poškodenie produktu pri zavádzaní nesprávnych softvérov a pod.  

 
 
Upozornenie: 
 
Neodnímajte externé zariadenia, kým je prehrávač zapnutý, môže dôjsť k jeho poškodeniu. 

 
P.  Funkcie 

 
 
 

  TLAČIDLO POPIS 

Power key Vypnutie/Zapnutie. Power ON/OFF na 
diaľkovom ovládači je len na pozastavenie. 

Eject key   Otvorenie dvierok pre  založenie dvd 

Play/Pause  Na zastavenie obrazu a zvuku pri normálnom 
prehrávaní. Pri opätovnom stlačení pokračuje 
v prehrávaní. 

 Fast backward 
 

                   Fast forward 

Obraz sa bude rýchlo prehrávať dozadu, bez 
zvuku vo vami zvolenej rýchlosti.  
Obraz sa bude rýchlo prehrávať dopredu, bez 
zvuku vo vami zvolenej rýchlosti. 

 
 Previous 

 Next 
Voľba hrania predošlej skladby /track/ 
Voľba hrania ďalšej skladby /track/  

        Stop/Return   
Pri prehrávaní CD a VCD na pozastavenie,na 
opätovné hranie treba stlačiť Play, pri 
prehrávaní DVD a VCD2.0 na vrátenie do 
menu . 
Pozn. MP4 a DVD nemajú funkciu pre stop. 
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   TLAČIDLO POPIS 

 
 
 
                  SLOW 

Slúži na pomalšie prehrávanie podľa vami zadanej 
rýchlosti , pri stláčaní tlačidiel jeden po druhom prehráva 
automaticky, na opätovné hranie normálne stlačte  
Play/Pause. 
DVD: 

 
 

 
 
 
              PROGRAM 

Nastavenie programovaného hrania. 
Pozn. Funkcia je nedostupná, pokiaľ nie je zapnuté PBC 
a pri MP3 formáte. DVD môžu byť naprogramované na 
čas hrania a VCD na počet. Pokiaľ chcete zrušiť 
naprogramované hranie, stlačte Program na vojdenie do 
menu a vyberte Clear, potom stlačte Enter na 
potvrdenie. 

 
                REPEAT 

Opakované hranie 
Znovu zahrá vybranú kapitolu (DVD) alebo album 
(VCD/CD) 

               
 
 
               MENU PBC 

Pri prehrávaní VCD2.0 a SVCD funkcie PBC menu 
môžete dosiahnuť stlačením PBC. Pri prehrávaní DVD 
stlačte na zastavenie prehrávania a vrátenie sa do Root 
Menu, stlačte šípky alebo čísla na výber požadovaného 
a stlačte Enter na potvrdenie. Prehrávač bude hrať Vami 
vybranú časť.  
Pozn. PBC nie je dostupné pri MP3,CD alebo VCD1.1  

 

   TLAČIDLO POPIS 

 
 
 
 
 
 
 
                    Display 

Pri stlačení Display prvýkrát, LCD vypíše: (DVD state) 
1, Formát disku, presný počet kapitol, celkový 
    čas 
2, Presnú kapitolu a celkový počet 
3, Prehrávanie titulu 

 
Pri ďalšom stlačení ukáže aktuálny jazyk a počet 
podporovaných jazykov: 



 
Pri ďalšom stlačení neukáže nič. 
Display OSD pri prehrávaní VCD je nasledovný: 

 
OSD pri MP3 a CD je rovnaké ako pri VCD okrem 
prípadu, keď VCD obsahuje PBC. 

 
                     Mute 

Pri prvom stlačení Mute bude prehrávať bez zvuku, pri 
ďalšom stlačení sa funkcia Mute zruší a prehráva 
normálne so zvukom.  

 
 
 
 
 
 
 

TLAČIDLO POPIS 

 
 
 

Zoom 

Na priblíženie obrázku. Pri hraní bude funkcia Zoom vyzerať 
nasledovne: 

 

Na pohyb obrazu pri približovaní stlačte šípky . Funkciu 
ZOOM môžete využívať rovnako pri zastavenom obraze ako aj pri 
bežiacom filme. 
 

 
 

Go to 

Na hranie od určeného času. Stlačte Go to na diaľkovom ovládači 
a pohybujte kurzorom po čísliciach a zadajte požadovaný čas 
hrania.  

 
Pozn. Nastavenie VCD je rovnaké ako pri DVD, zadaný čas hrania 
nesmie prekročiť čas hrania DVD. 

 
Audio 

DVD podporuje osem jazykov, opakovanie stláčajte Language 
menu na výber požadovaného jazyka. Pokiaľ dvd nemá Language 
menu, užívateľ môže jazyk zmeniť. Pri prehrávaní VCD alebo MP4 
stlačte audio na zmenu kanálu. 

Subtitle Pri voľbe Subtitle na DVD sa na monitore objaví výber tých, ktoré 
súvisia s formátom dvd. Funkcia je dostupná iba pri dvd, ktoré 
majú túto funkciu. Tlačidlo treba stláčať opakovane na výber 
tituliek v rôznych jazykoch. 

Title Stlačte Title na zastavenie hrania a vrátenie sa do hlavného menu, 
používajte šípky na výber požadovaného titulu a stlačte Enter na 
potvrdenie. 

 

TLAČIDLO POPIS 

Vol + 
Vol - 

Pridať zvuk 
Ubrať zvuk 

Setup Stlačte setup na nastavenie  systému, jazyka, 
audia, videa, reproduktora, dolby digit. 

Direction key 

 

Hore/Dole/Vpravo/Vľavo 



 
 
 
 

Angle 

Užívateľ si môže vybrať zorné pole. 
1, Stlačte Angle na diaľkovom ovládači na 
výber uhla 1 a v pravom hornom rohu 
obrazovky sa objaví: 

 
2, Stlačte Angle na diaľkovom ovládači na 
výber uhla 2 a v pravom hornom rohu 
obrazovky sa objaví: 

 
1 - 0 Na výber záznamu alebo kapitoly, ktorú chcete 

prehrať. Ak chcete 386, stlačte najprv číslo 3, 
potom 8 a nakoniec 6. Prehrávač automaticky 
prehrá 386. 
Pozn. Dostupné pre MP4, MP3 a DVD. 

10 + Na voľbu čísel väčších ako 10 

 

TLAČIDLO POPIS 

USB/CARD Na výber z menu dvd/usb/card, použite šípky 
a enter na potvrdenie vybranej možnosti. 

TFT MENU Na nastavenie jasu, kontrastu, farby. Po 
nastavení parametrov stlačte TFT a navolené 
funkcie budú uložené. 

DVD/AV Prepínanie medzi DVD a AV. Ak nie je signál, 
obrazovka bude modrá. 

TFT ON/OFF Prepínanie medzi TFT a LCD. Ak chcete 
počúvať hudbu, stlačte tft off na vypnutie 
obrazovky, na jej zapnutie ho stlačte znova. 

IR-TX Prepínanie medzi IR a TX, môžete prepínať 
medzi ACH, BCH a OFF. 

FM-TX Na prepínanie medzi FM a TX. Pre voľbu  
frekvencie TX. 

 
 
FM-TX 
Funkcia transmitter je funkcia bezdrôtového pripojenia audio výstupu k Vášmu autorádiu cez 
FM. Postup: 
FM-TX zapneme a následne sa Vám vypnú vstavané reproduktory vo Vašej DVD opierke. 
V pravom hornom rohu obrazovky sa namiesto TX-off objavý frekvencia, ktorú šípkou v pravo 
a v ľavo vieme zmeniť v určitom rozmedzí, tak aby sa nezhodovala s nejakou frekvenciou na 
Vašom rádiu, kde práve vysiela nejaká rádiová frekvencia. 
Následne si na Vašom rádiu klasicky naladíte Vami zvolenú frekvenciu, kde budete počuť 
prehrávaný film z Vašej DVD opierky. Pri rušení opakujte postup a zmeňte prenosovú 
frekvenciu za bezproblémovú. 
Upozornenie: Tento spôsob posluchu vo Vašom aute do poručujeme využívať len príležitostne, 
na koľko na danej frekvencii sa môže vždy nečakane objaviť nejaké vysielanie podľa regiónu 
a nastane tým rušenie.       
 
 

Q. Menu 
 



 
 

 Stlačte Setup a na monitore sa Vám objaví obrázok č. 1, stlačte  alebo  na pohyb 
v menu, kým sa nedostanete na požadovanú pozíciu, potom stlačte Enter na potvrdenie alebo 

 na návrat do hlavného menu. 
Poznámka: Nezáleží v ktorom statuse, stlačte  a  na pohyb v bielej tabuľke a na 
dosiahnutie funkcie stlačte enter, na návrat do menu stlačte  a na ukončenie stlačte Setup. 
Tip: Tento postup nemusí platiť pre výrobky, ktoré sú kópiou originálu. 
 
 
 
 
1,  Zdroj 

 
 

Stlačte Setup a na monitore sa Vám objaví obrázok č. 1, vyberte položku Source, a na monitore 
sa Vám objaví obrázok č. 2. Ak chcete prehrať položky z USB, šípkami prejdite na USB 
a potvrďte Enter. Ak chcete prehrať položky na MMC/SD/MS navoľte položku Card. Na ukončenie 
stlačte Setup. 
Pri dlhšom nepoužívaní žiadneho zdroja prehrávania a súčasnom zapnutom zariadení na 
obrazovke nastane mód: šetrič životnosti obrazovky. Pri ňom sa bude presúvať zo strany do strán 
malý smajlík ktorý mení farby pri každom odraze. 
 

 
2, Resume 
 

 
 



Stlačte Setup a na monitore sa Vám objaví obrázok č. 3, vyberte položku Resume, vstúpte do 
submenu. Ak chcete funkciu resume, potvrďte ON. Na ukončenie stlačte setup znova. 
Poznámka: Ak prehrávač zaznamenal výpadok elektrického prúdu, alebo ak bol reštartovaný, 
bude nosič prehrávať od posledného prehratého miesta. 
Upozornenie: Niektoré nosiče nemajú túto funkciu. 
 
 
3, TV system 
 
 

 
 

Stlačte Setup a na monitore sa Vám objaví obrázok č. 4, vyberte položku TV system, vstúpte do 
submenu. Ak chcete funkciu PAL, potvrďte ju. Na ukončenie stlačte setup znova. 
Poznámka: Systém video výstupu DVD prehrávača môže byť rovnaký ako pri TV. 
 
4, Aspect ratio  
 
 

 
 

4:3PS, adaptabilné pre TV, obraz je sústredený do stredu a rohy sú zrezané 
4:3LB, pre TV so všeobecnými parametrami, vrch a spodok obrazovky majú čierny rám 
16:9 ak je prehrávač pripojený na TV, vyberte toto rozlíšenie. Ak prehrávač s TV nie sú 
zapojené, obraz môže byť vertikálne skreslený. 
Upozornenie: 

 Niektoré nosiče nemusia hrať vo zvolenom aspekte, pretože nie sú naformátované 

 Pri rozlíšení 4:3 môže mať pravá a ľavá strana obrazovky čierne bodky 

 Pred prehrávaním vyberte vhodný TV type 
 
 

5, Default value 
 



 
 

Ak nechcete uložiť nastavené funkcie, stlačte Reset option a prehrávač predvolené funkcie 
zmaže.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6, Nainštalované  hry 
 

 
 

 
Stlačte Setup na zobrazenie nastavenia, vyberte položku embeded game a stlačte enter na 
potvrdenie. Na monitore sa Vám zjaví schéma ako na obrázku č. 7. Váš prehrávač má 
inštalované 3 hry, ich výber uskutočníte šípkami a potvrďte enter. Na hranie môžete použiť 
diaľkový ovládač alebo bezdrôtový ovládač. Na ukončenie hry stlačte Stop na diaľkovom 
ovládači alebo Reset na bezdrôtovom. 
 
Pred prvým použitím joysticku je doň nutné založiť dve mikrotužkové batérie /najlepšie 
alkalické/ ktoré nie sú súčasťou balenia. Dbajte na to aby pri dlhodobom nepoužívaní, najmä 
v letných horúčavách nevytiekli batérie. Prípadné takéto poškodenie je dôvodom neuznania 
záruky. 
 
 
7,  Hry 
 
 



 
 
 

Stlačte Setup na zobrazenie nastavenia, vyberte položku native game a stlačte enter na 
potvrdenie. Na monitore sa Vám zjaví schéma ako na obrázku č. 8.  Výber hry uskutočníte 
šípkami a potvrďte enter. Na hranie môžete použiť diaľkový ovládač alebo bezdrôtový ovládač. 
Na ukončenie hry stlačte Stop na diaľkovom ovládači alebo Reset na bezdrôtovom. 
 
Pre širokú ponuku výberu hier nie je možné popísať funkciu a ovládanie každej z nich, ale 
v princípe fungujú všetky na podobnom systéme: 

- po vložení CD s hrami sa automaticky dostanete do menu výberu hier 
- šípkami sa vyberá typ hry: športová, akčná, logická, strategická..... 
- potvrdzuje sa štartom 
- resetom sa dostanete späť na výber 

 
Nie každú hru a jej funkciu Vám môžeme garantovať, na koľko ide o softvérový výtvor a hra je 
len doplnková funkcia tejto DVD opierky.      
 
8,  Nastavenie jazyka 
 

 
 
 

 
Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Language setup, potom zvoľte 
Image Display Language, stlačte Enter a na monitore sa zjaví schéma ako na obrázku č. 9. 
Vyberte si požadovaný jazyk z týchto možností: angličtina, čínština, nemčina, španielčina, 
francúzština, portugalčina. Potvrďte Enter a stlačte Setup na ukončenie. 
 
 
Nastavenie jazyka v audio a v menu 
 
 
 



 
 
 
 

Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Language setup, potom zvoľte 
Image Display Language, stlačte Enter a na monitore sa zjaví schéma ako na obrázku č. 10. 
Vyberte si požadovaný jazyk z týchto možností: angličtina, čínština, nemčina, španielčina, 
francúzština, portugalčina. Potvrďte Enter a stlačte Setup na ukončenie. 
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Nastavenie audio 
 
Tóny 

 
 

 
 
Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Audio setup, potom Tone, stlačte 
enter a na obrazovke sa zjaví schéma ako na obrázku č. 11. Ak chcete tón prispôsobiť, stlačte 

 alebo  a potvrďte. Na ukočenie stlačte Setup. 
 
 
Nastavenie video  
 
 

 
 

 
Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Video setup, potom Tone, stlačte 
enter a na obrazovke sa zjaví schéma ako na obrázku č. 12. Ak chcete nastaviť jas, stlačte  

na pridanie jasu a  na ubratie jasu a potvrďte. Na ukočenie stlačte Setup. 
Poznámka: Nastavenie farby, sýtosti farby a kontrastu je rovnaké. 
 
 
Nastavenie zvuku 
 
 

 
 



Mix mode 
Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Loudspeaker setup, potom Mix 
mode, stlačte enter a na obrazovke sa zjaví schéma ako na obrázku č. 13. Ak chcete nastaviť 
stereo, posuňte kurzor do bielej tabuľky na položku stereo  a potvrďte. Na ukočenie stlačte 
Setup. 
Poznámka:  
LT/RT: ak má nosič PROLOGIC dolby stereo efekt, prístroj dekóduje domáce kino 
Stereo: pre výstup 5.1 kanál, audio má 2 výstupy: pravý a ľavý 
Virtual surround: pre 5.1 kanál 
 
 
Nastavenie digital 
 
Output mode 
 

 
 

Stlačte Setup, na monitore sa zjaví menu nastavení, zvoľte Dolby digit setup, potom Output 
mode, stlačte enter a na obrazovke sa zjaví schéma ako na obrázku č. 14. Ak chcete počúvať 
hudbu v noci, zvoľte Line Output a potvrďte. Na ukočenie stlačte Setup. 
Poznámka:  
Line Output – vhodné na počúvanie hudby v noci, nízka hlasitosť  
RF adjustment – vysoká hlasitosť, vhodné na počúvanie hudby počas dňa 
 
 
Dynamický rozsah 
 

 
 

Prepnutím na mód kompresie linkového výstupu môžete upravovať úroveň lineárnej kompresie, 
aby sa dosiahla požadovaná kompresia signálu 
 
FULL: Minimálna hodnota pre audio signal 
OFF: Maximálna hodnota pre audio signal 
 
 
 
 



Vpravo a vľavo 
 

 
 
Nastavenie pre OK modus, AC 3, vrátane sterea, pravého kanálu, ľavého kanálu a mixu. 
 
Poznámka: Všetky nastavenia a ich ukončenie sa dajú urobiť pomocou tlačidla Setup. Malé 
odchýlky sú možné kvôli aktualizácii softwaru. 
 
 
 

R. Opis prehrávania MP4/MP3/VMA/JPEG nosičov 
 
 
Po načítaní MP4, MP3, VMA alebo JPEG nosiča, prístroj prehrá adresáre automaticky. Pri 
formáte MP3 prístroj začne prehrávať od adresára 01, a automaticky prehráva prvý súbor. Na 
monitore je táto schéma:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektronický album 
  
Prehrávač môže vytvoriť elektronický album s veľkou kapacitou, užívateľ môže nahrávať fotky 
priamo na disk alebo na externé zariadenia a prezerať ich pomocou prehrávača, a navyše môže 
fotky upravovať podľa potreby, pričom sa nemusí obávať ich poškodenia alebo vymazania. 
 
 
Prehrávanie JPEG  
 
1. Natiahnutie JPEG nosiča, zastane na prvom obrázku v prvom súbore, hneď po rozpoznaní 
2. Použite šípky na zvolenie konkrétneho obrázku a stlačte Play 
3. Na prezeranie a zmenu uhla obrázkov stláčajte šípky 
  

 hore – otočí obrázok nahor                              

dole – otočí obrázok nadol 
 doľava – otočí obrázok o 90 stupňov doľava    

       doprava – otočí obrázok o 90 stupňov doprava 
 
 
Prehrávanie JPEG a MP3 
 
1. Pri prehrávaní nosičov zmixovaných JPEG a MP3, nastavte kurzor na  JPEG obrázok, ktorý 
chcete prehliadať a na MP3 a stlačte Enter. 
2. Ďalej stlačte šípku na vstup do hlavného menu a po výbere konkrétneho obrázku stlačte Play 
na zobrazenie obrázkov podľa poradia. 
3. Na prepínanie medzi MP3 a JPEG použite pravú a ľavú šípku. 
 
Upozornenie: 

 MP3 bez fotiek má výstup iba ako audio signal 

 Niektoré JPEG formáty sa nedajú priblížiť pre vzájomne si odporujúci formát 
 

 
MPEG4 technológia 
 
 
MPEG4 je najrozšírenejšou technológiou. DVD s MPEG4 majú všetky funkcie a ich používateľ 
si neužíva s radosťou iba video/audio signál, ale aj prekračuje limity pre pozeranie filmov na 
počítači. Môže nahrávať, sťahovať alebo prepísať filmy na MPEG4, pričom dosiahne najvyššiu 
možnú kvalitu obrazu a zvuku. 
MPEG4 je štvrtou verziou audio/video štandardu vytvoreného skupinou expertov, MPEG4 je 
jednou zo sieťových video image. Video a audio položky s touto technológiou dosahujú vysokú 
kvalitu a čistý obraz. Vo všeobecnosti, stovky a ešte viac dobrých filmov a piesní môže byť 
uložených v oveľa lepšej kvalite ako je VCD alebo SVCD! 
 
 
Upozornenie: 
Na súčasnom trhu sa nachádza niekoľko nosičov označených ako MPEG4 (napr. *r m/ 
*ra/*.ram/*.rmvb/*.wmv/*.ast), ktoré nie sú kompatibilné s medzinárodne uznávanými 
štandardmi MPEG4 a môžu byť prehrávané iba so špeciálnym softwerom. Myslite na to pri ich 
kúpe. 
  
 
 
 



Popis prehrávania MPEG4  
 
Manipulácia s MP4 nosičmi je rovnaká ako pri MP3. MP4 má video image a auto default 
nastavenie na tomto prístroji. Stlačte Stop/Return na návrat do menu a vyberte si z ponúkaných 
možností. 
 
 

S. Manipulácia s funkciami pri hre 
 
Prehrávač má vynikajúce a inteligentné funkcie pri hre, zažijete pôžitok pri hraní sa hier vo 
voľnom čase. 
Manipulácia 

 
 
 

1. Opis zabudovaných hier 
Ak nie je vložený nosič alebo pri statuse stop, stlačte Setup na diaľkovom ovládači alebo Select 
na ovládači na hry a zvoľte Embeded game alebo Native game a stlačte Enter alebo Start na 
spustenie hry. 
2. Opis hrania hry na nosiči 
Stlačte Eject a natiahne sa nosič, za pár sekúnd sa na monitore objaví hlavné menu hry. Na 
spustenie hry stlačte Enter alebo Start. 
3. Opis pre bezdrôtový ovládač 
Stlačte Select na výber hry z nainštalovaných hier. Kurzorom vyberte hru a stlačte Start na 
spustenie hry. Pri hre stláčajte šípky alebo A,B, TA, TB na pohyb. Na ukončenie hry stlačte 
Stop/Return na diaľkovom ovládači alebo Reset na návrat do hlavného menu. 
 
Upozornenie: 
1. Nemôžete vstúpiť do nainštalovaných hier, pokiaľ sa načítava nosič. 
2. Kľúčové tlačidlá môžu byť odlišné pre rozličné druhy hier 
3. Hry môžete stiahnuť z internetu na stránke:http://www.native32.com.  

Predajca nezodpovedá za existenciu danej stránky v budúcnosti. Konzument preberá  
zodpovednosť za obsah z iných zdrojov stiahnutia hier, záležitosť autorských práv, resp.   
možné  poškodenie produktu pri zavádzaní nesprávnych softvérov a pod.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T. Riešenie problémov 
 

PROBLÉM RIEŠENIE 

 
Bez odpovede 

1.Skontrolujte pripojenie 
2.Skontrolujte,či je autom. vypínač zapnutý 
3.Skontrolujte zapínač 

 
 
 

Bez zvuku 

1.Skontrolujte,či Volume nie je na minime 
2.Aj keď je vysielanie cez FM alebo IR?Zvoľte 
FM OFF alebo vypnite IR audio. 
3. Zvuk nefunguje v nasledovných 
statusoch:Pause/Fast forward/Fast 
backward/Stop 
4.Predvoľte default cez setup. 

 
Obraz 

1.Skontrolujte pripojenie prehrávača,stlačte 
DVD/AV na prepínanie medzi DVD statusom 
2.Skontrolujte, či je vhodne nastavený jas 

 
 

Nenačíta nosič 

1.Skontrolujte,či ste ho umiestnili označenou 
stranou nahor 
2.Ak je disk poškodený alebo znečistený, 
očistite ho 
3.Kódy nosiča a prehrávača sú rozdielne 
4. Nosič je zle naformátovaný 
5. Platňa je nesprávne založená: po založení 
CD, DVD skontrolujte, či  zacvakli všetky tri 
poistné kolíčky, ktoré zabraňujú výkyvom 
platne. V prípade, že prstami nezatlačíte pri 
každej  z troch zarážok pri stredovom otvore 
média, môže sa stať, že pri rezonanciách 
sedadla /vozidla/ bude hra platne prerušovať. 
Toto je nutné skontrolovať pri  hrubších typoch 
DVD, CD médií. Pri štandardnom nosiči 
zacvaknú všetky tri kolíčky  automaticky.       
 

 
Nesprávna veľkosť obrazu 

1.Nastavte TV system znova 
2. Zvoľte zodpovedajúci formát obrazovky 
v setup menu 

Nemôže načítať vybranú stopu Niektoré pamäť. stopy na niektorých diskoch 
nemôžu zmeniť poradie  

 
Nefunguje diaľkové ovládanie 

1.Skontrolujte, či medzi prehrávačom 
a ovládaním nie sú prekážky 
2.Diaľkové ovládanie nemieri na prehrávač 
3.Skontrolujte,či je batéria správne 
nainštalovaná 
4.Skontrolujte, či batéria nie je vybitá 

 
 
 

Prehrávač môžu rozoberať a demontovať iba odborníci s povolením, v opačnom prípade 
strácate nárok na reklamáciu! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

U. Technická špecifikácia a parametre 
 
 

 

Produkt DVD prehrávač do auto opierky 

 
Typ nosiča 

MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/CDG/VMA/JPEG 
CD-R, CD-RW –tieto dva typy nosičov sa prehrajú iba so 
správnym naformátovaním 

Display 7 palcový farebný LCD 16:9 

 
Výstup 

Audio:stereo 
Video: komplexný video signál AV 
USB 
MS/MMC/SD Card port 

Video systém PAL/NTSC/AUTO 

Charakteristika videa 1.0V p-p ( 75ohm) 

 
Charakteristika audia 

Frekvencia: 20-20 KHZ  ( 1dB) 
SNR:>90dB 
Odchýlka: < 0.01% 

Elektrické napätie DC: 12V/1.5A 

Elektrická spotreba 12 W 

Prevádzková teplota - 40º C   +60º C 

Prevádzková vlhkosť 15 – 75 % 

Váha Cca 1.7 kg 

Rozmery 220 mm x 290 mm x 130 mm 

 

TVSAT multimiedia s.r.o 
www.tvsatnitra.sk 

 

kopirovat a zverejnovat manual bez suhlasu majitela je trestne. 


