Technosonic HT-206
Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST
VIDLICE DO ŠIROKÉHO
VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu laseru.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v
tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
Abyste předešli přímému vystavení laserovým paprskům, nepokoušejte se o otevírání skříňky přístroje. Při
otevření skříňky
přístroje a odjištění zajišťovacích pomůcek hrozí viditelné laserové záření.
NEVYSTAVUJTE SE PŘÍMÉMU PAPRSKU.
NESNÍMEJTE ZAKRYTOVÁNÍ PŘÍSTROJE – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BYSTE MOHLI BÝT
VYSTAVENI NEBEZPEČNÉMU
NAPĚTÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI
Poznámky, týkající se správného zacházení
Po vybalení přehrávače DVD si ponechejte veškerý obalový materiál pro případné další použití v budoucnu. Pro
zajištění
maximální ochrany při přepravě přístroje zabalte přístroj zpět do původního obalového materiálu tak, jak byl
zabalen z výroby.
V blízkosti přehrávače DVD nepoužívejte žádné těkavé látky, jako je například postřik na hmyz. Nenechávejte
pryžové nebo
plastové předměty v dlouhodobém kontaktu s povrchem skříňky přístroje. Tyto předměty zanechávají stopy na
povrchové
úpravě skříňky přístroje.
Horní a zadní panel přehrávače DVD se může při delším používání přístroje zahřívat. To však nepředstavuje
žádnou poruchu
funkce přístroje.
Pokud nebudete přehrávač DVD používat, nezapomeňte z něj vyjmout disk, a poté vypněte napájení přístroje.
Pokud nebudete přehrávač DVD po delší dobu používat, může se stát, že přístroj nebude v budoucnu pracovat
správně.
Z tohoto důvodu přístroj čas od času zapněte a používejte.
Poznámky, týkající se umístění přehrávače
Pokud umístíte tento přehrávač DVD do blízkosti televizoru, radiopřijímače nebo videorekordéru, může být
přehrávaný obraz
zhoršený a zvuk zkreslený. V takovém případě zvětšete vzdálenost mezi přehrávačem DVD a televizorem,
radiopřijímačem
nebo videorekordérem.
Poznámky, týkající se čištění přehrávače
Pro čištění povrchu přístroje používejte suchý měkký hadřík.
Pro odstranění ulpěných nečistot použijte vyždímaný hadřík, namočený v roztoku jemného čisticího prostředku,
který důkladně
vyždímejte a setřete povrch přístroje. Pak použijte suchý hadřík pro setření povrchu do sucha.
Nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je například ředidlo nebo benzín, protože by mohlo dojít k
poškození povrchu
skříňky přehrávače DVD.
Budete-li pro čištění přístroje používat chemicky upravenou utěrku, řiďte se pokyny pro její používání.
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Pro docílení čistého obrazu
Tento přehrávač DVD představuje velmi přesné zařízení, vyrobené na základě nejmodernější technologie.
Jestliže jsou součásti
optického snímacího mechanismu a součásti pohonného mechanismu znečištěné nebo opotřebené, dojde ke
zhoršení kvality
obrazu. Pro docílení a udržení čistého kvalitního obrazu doporučujeme pravidelnou prohlídku a údržbu přístroje
(čištění nebo
výměnu součástí) každých 1.000 provozních hodin v závislosti na provozním prostředí. Podrobnosti Vám sdělí
Váš nejbližší
autorizovaný prodejce.
Poznámky, týkající se kondenzace vlhkosti
Kondenzace vlhkosti může přehrávač DVD poškodit.
Následující poznámky si prosím pozorně přečtěte.
Kondenzace vlhkosti vzniká například tehdy, jestliže je horký den, a vy si nalijete chladný nápoj do sklenice. Na
vnějším povrchu
sklenice se vytvoří kapičky vody. Stejným způsobem se může vytvořit kondenzace na optickém snímacím
mechanismu uvnitř
přístroje, který představuje klíčovou vnitřní součást přehrávače DVD.
Příklady kondenzace vlhkosti
Optický snímací mechanismus
Ke kondenzaci vlhkosti dochází v následujících případech.
Jakmile přenesete přehrávač DVD z chladné místnosti do vyhřáté místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat v místnosti, v níž jste právě zapnuli topení, nebo na místě, kde na přístroj
bezprostředně
fouká výstup z klimatizačního zařízení.
Pokud budete přehrávač DVD používat v létě na horkém a vlhkém místě poté, co jste jej přinesli z klimatizované
místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat na vlhkém místě.
Je příliš velké horko!
Nezapínejte a nepoužívejte přehrávač DVD, pokud by mohlo dojít k výskytu kondenzace vlhkosti.
Pokud byste přehrávač DVD za těchto okolností používali, mohlo by dojít k poškození disků, a vnitřních
součástí přístroje.
Vyjměte z přehrávače disk, zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi, zapněte přehrávač DVD, a nechejte přístroj
v tomto stavu
dvě až tři hodiny.
Po uplynutí dvou až třech hodin se přehrávač DVD zahřeje, a veškerá vlhkost se odpaří. Ponechejte přehrávač
DVD zapojený
do zásuvky ve zdi, a k výskytu vlhkosti dojde jen zřídkakdy.
Chvíli počkejte!
Body, na které je třeba upozornit
Varování:
Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo
vlhkosti.
Uvnitř přístroje se vyskytuje nebezpečné vysoké napětí a laser. Neotevírejte skříňku přístroje.
Servis přístroje svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Předběžná upozornění, týkající se používání:cx
Přehrávače disků DVD představují "high-end" elektrické spotřebiče, obsahující nejmodernější integrované
obvody a přesná
laserová zařízení. Aby se prodloužila provozní životnost zařízení, nezapínejte a opět nevypínejte tento přístroj v
časovém
intervalu, který je kratší než 10 sekund. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte vypnout napájení přístroje před
připojováním
jakýchkoli kabelů.
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Přehrávání DVD
·
·

Zapněte TV, nastavte „video“ jako TV vstup
Zapněte stereo systém, pokud jej máte zapojen k audio výstupu.

Základní přehrávání
1 Zapněte přístroj tlačítkem „POWER“
Rozsvítí se zelená kontrolka.
2 Zmáčkněte tlačítko „EJECT“, abyste otevřeli šuplík pro disk.
Pozor!Šuplík nelze vysunout v případě, že je tlačítkem „FUNCTION“ zapnuto rádio.
3 Vložte disk do šuplíku.
4 Zmáčkněte tlačítko „EJECT“
5 Vyberte šipkami na dálkovém ovládání titul (title), který chcete spustit.
6 Zmáčkněte tlačítko „PLAY“

Zastavení přehrávání a návrat do DVD Menu
Zmáčkněte tlačítko „MENU“.Přehrávač zastaví přehrávání a zobrazí hlavní menu tohoto DVD titulu.
Po skončení přehrávání vyjměte disk z přehrávače a přehrávač vypněte.

Programování DVD
1 Zmáčkněte tlačítko „STOP“
2 Zmáčkněte tlačítko „MEMORY“
Zobrazí se Vám tabulka.

3 Doplňte do tabulky čísla titulů a kapitol, pomocí čísel na dálkovém ovladači.
· V tabulce uvidíte seznam čísel a za každým z nich dvě prázdná místa.Do prvních dvou se vkládá číslo
titulu a do druhých dvou číslo kapitoly.
· Po tabulce se pohybujte šipkami a zadávejte do zvýrazněných polí.
4 Zvolte „Play program“ a zmáčkněte tlačítko „ENTER“
Zrušení přehrávání programu
Zmáčkněte tlačítko „MEMORY“.Zvolte „Clear All“ a zmáčkněte „ENTER“

Zastavení přehrávání
Zmáčkněte tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.
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Rychlý posun vpřed a vzad
Na dálkovém ovladači:

Zmáčkněte dvojitou šipku vlevo (F.BWD) nebo vpravo (F.FWD) během přehrávání.
· Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Posun vpřed nebo vzad po kapitolách
Na dálkovém ovladači:

Zmáčkněte dvojitou šipku vpravo (NEXT) ,pokud chcete přeskočit na další kapitolu.
Zmáčkněte dvojitou šipku vlevo (PREV.), pokud se chcete vrátit na začátek právě přehrávané
kapitoly.Pokud se chcete vrátit k předchozí kapitole,zmáčkněte toto tlačítko znovu.

Zastavení obrazu
Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „PAUSE“.
· Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Krokování obrazu
Při přehrávání zmáčkněte dvakrát tlačítko „PAUSE“.Obraz se posune po každým zmáčknutí tlačítka.
· Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Zpomalené přehrávání
Pro zpomalené přehrávání vpřed, zmáčkněte tlačítko „S.F.“ (Slow Forward).Rychlost přehrávání se po
každém zmáčknutí zmenší o polovinu.
Pro zpomalené přehrávání vzad, zmáčkněte tlačítko „S.R.“ (Slow Reverse).Rychlost přehrávání se po
každém zmáčknutí zmenší o polovinu.
· Zmáčknutím tlačítka „PLAY“ se vrátíte k normálnímu přehrávání.
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Přímá volba scén
Volba scén podle čísla titulů nebo kapitol
1 Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „SEARCH“.
2 Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích.
3 Vepište číslo titulu a kapitoly.
4 Zmáčkněte „ENTER“
Pro opuštění této funkce zmáčkněte opět tlačítko „SEARCH“

Volba scén pomocí času
1 Při přehrávání zmáčkněte tlačítko „SEARCH“.
2 Pomocí šipek se pohybujte po prázdných polích.
3 Vepište čas od kterého chcete přehrávat.
4 Zmáčkněte „ENTER“
Pro opuštění této funkce zmáčkněte opět tlačítko „SEARCH“

Opakované přehrávání
Opakování
Zmáčkněte tlačítko „1/ALL REPEAT“
Jedno zmáčknutí: opakování kapitoly
Dvě zmáčknutí: opakování titulu
Tři zmáčknutí: vypnutí opakování

Opakování mezi body A-B
V režimu přehrávání (v místě, kde chcete zahájit opakování) stiskněte jednou tlačítko "A-B“ (označené jako A),
a pak stiskněte
opět tlačítko "A-B“, tentokrát v místě, kde chcete ukončit úsek opakování (označené jako B). Poté přehrávač
zahájí automatické
opakování úseku mezi bodem A a B. Dalším stisknutím tlačítka "A-B“ se funkce opakování mezi body "A-B“
zruší.

Další funkce
Zobrazení informace o přehrávané scéně
Zmáčkněte tlačítko „INFO“ a zobrazí se Vám dostupné informace o přehrávaném mediu.
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Funkce ZOOM
Opakovaným stlačením tlačítka „ZOOM“ se bude obraz přibližovat.Po dosažení maximálního přiblížení se
dalším zmáčknutím tlačítka vrátí do původní podoby.

Změna volby audiostopy
Opakovaným stlačením tlačítka „AUDIO“ se bude přepínat audiostopa (pokud jich titul obsahuje více).

Zobrazení titulků
Opakovaným stlačením tlačítka „SUBTITLE“ se budou přepínat titulky v různých jazycích k přehrávanému
titulu (pokud jich titul obsahuje více).

Funkce ANGLE
Opakovaným stlačením tlačítka „ANGEL“ můžete měnit různé pohledy na přehrávanou scénu (tuto volbu musí
DVD podporovat).

Funkce TITLE
Každý DVD disk obsahuje tituly (některé DVD může obsahovat jen jeden titul).Každý titul se dělí na několik
kapitol.
Stisknutím tlačítka „TITLE“ se nám zobrazí menu titulu (tuto volbu musí DVD podporovat).

Funkce MENU
Některé DVD disky mají unikátní strukturu menu, známou jako DVD menu.
Stlačením tlačítka „MENU“ se při přehrávání dostanete do menu, kde si můžete nastavit přehrávaný zvuk, jazyk
titulků, atd…(každé DVD má svoji podobu menu)

Funkce PICTURE
Zmáčknutím tlačítka „PICTURE“ se zobrazí menu, kde můžete nastavit jas a ostrost obrazu.

Funkce MUTE
Tato funkce slouží k rychlému ztlumení zvuku.Aktivuje se stlačením tlačítka „MUTE“.

Nastavení hlasitosti reproduktorů
Hlasitost reproduktorů můžete měnit v různých režimech po zmáčknutí tlačítka „AMP“.
Máte na výběr:
§
All Ch – všechny reproduktory zaráz
§ Surr Ch – zadní reproduktory
§ Center Ch – střední reproduktor
§ Subw Ch – basový reproduktor
Hlasitost přidáváte nebo ubíráte tlačítkami „VOLUME +“ ,“VOLUME –„.
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Přehrávání MP3
1 Vložte CD s MP3 soubory.
2 Zobrazí se tabulka se seznamem MP3 soubory.
3 Vyberte šipkami požadovanou skladbu a spusťte zmáčknutím tlačítka „ENTER“ nebo „PLAY“.

Poslech rádia
Ladění radiostanic
1 Zapněte přehrávač tlačítkem „POWER“.
2 Opakovaně mačkejte tlačítko „FUNCTION“, dokud se neobjeví na displayi FM nebo AM.
3 Zmáčkněte tlačítko „BAND“ a vyberte požadovaný frekvenční rozsah AM nebo FM.
4 Pokud chcete aby přehrávač vyhledával stanice automaticky zmáčkněte dvojitou šipku doleva nebo
doprava.Pokud chcete manuálně ladit stanice, použijte k tomu jednoduchou šipku doleva nebo doprava.

Uložení stanic do paměti
Po vyhledání požadované stanice zmáčkněte dvakrát tlačítko „MEMORY“.Stanice se automaticky uloží jako
číslo 01.Pokud chcete uložit stanici pod jiné číslo např.12, musíte nejprve naladit stanici, zmáčknout na ovladači
číslo 12 a následně dvakrát zmáčknout tlačítko „MEMORY“.

Přepínání mezi uloženými stanicemi
K přepínání mezi uloženými stanicemi slouží dvojitá šipka se zarážkou vlevo nebo vpravo.

Výmaz uložené stanice
Nejprve zvolte stanici, kterou chcete vymazat a následně zmáčkntěte tlačítko „CLEAR“.

Nastavení obrazu
Tvar obrazu (viz str.17)
1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
3 A ve volbě TV SHAPE si můžete vybrat z následujících zobrazovacích režimů: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9.

Norma vysílání
1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
2 Zvolte šipkami záložku „VIDEO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
3 A ve volbě TV Systém zvolte normu pro vaši TV.Máte na výběr NTSC nebo PAL (norma používaná v ČR je
Pal).
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Nastavení zvuku
Audio DVD
1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
2 Zvolte šipkami záložku „AUDIO“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
3 Zvolte jestli budete využívat digitální výstup – „Digital out“ nebo analogový výstup „Analog out“.Analogový
výstup slouží k přímému propojení s reproduktory.

Nastavení rodičovského zámku
1 Pro zobrazení menu setup zmáčkněte tlačítko „SETUP“.
2 Zvolte šipkami záložku „RATING“ a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
3 Zvolte „Password“, objeví se menu, kde budete moci zadat Váš 4 – místný číslicový kód.
4. Zvolte „Rating“, objeví se menu, kde budete moci zvolit úroveň rodičovského zámku (tuto volbu musí DVD
podporovat).
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