
Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

 NMD315  – MICROSET

Návod k obsluze cz



1

NMD315 - MICROSET

1. Využi�  
NMD315 je DVD microsystém přehrávající hudbu z CD, FM rádia, USB paměťových médií, video a foto z DVD a sekvence fotografií
z Kodak photo CD. Zařízení umí rovněž přehrávat hudbu z externích zařízení připojených přes LINE-IN. 

 
 

 

Před prvním použi�m si velmi pozorně přečtěte tento návod. 

2. Bezpečnost  

VAROVÁNÍ  před nebezpečím zranění nebo smr�, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.  

 

 !

UPOZORNĚNÍ  na riziko poškození, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.  
 !

DALŠÍ INFORMACE jsou poznámky poskytující další doplňující informace, například postupy apod.  

2.1 Značky použité v tomto návodu

 

2.2 Obecné bezpečnostní instrukce

Zařízení umí přehrát DVD disky opatřené �mto regionálním kódem. V případě, že je DVD disk opatřen jiným regionálním
kódem, nelze ho na tomto zařízení přehrát. 

 

 
 Toto zařízení má vestavěnou ochranu autorských práv jako prevenci pro� nelegálnímu kopírování disků na jakákoliv

média. Pokud k tomuto zařízení připojíte video rekordér, při pokusu o nahrávání bude obraz i zvuk na pásce zkreslen. 

Dolby a znak dvojitého D jsou ochranné známky společnos� Dolby Laboratories. Tato technologie umí redukovat šum
při přehrávání CD nebo DVD, nahraných pomocí této technologie. 

 
 Z důvodů velkého množství výrobců a typů USB médií výrobce negarantuje, že všechna USB média budou v tomto přístroji

přístupná a umožní přehrání hudby nebo videí uložených na těchto médiích.

UPOZORNĚNÍ:  Zařízení neotvírejte a svévolně neopravujte. Neautorizovaná oprava je důvodem k zániku záruky. 

!

UPOZORNĚNÍ:  Ničím neblokujte ven�lační otvory.  

!

UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte zařízení venku nebo v prostředí, kde je riziko styku s kapalinou. Vyvarujte se nali� teku�ny do zařízení.  

!

UPOZORNĚNÍ:  Se zařízením používejte výhradně originální příslušenství.  

!

UPOZORNĚNÍ:  Nevystavujte zařízení mrazu, extrémně vysokým teplotám nebo sálavému teplu. Může dojít jeho poškození.

!

VAROVÁNÍ:  Pro ovládání nepoužívejte sílu. Zařízení se může poškodit, spadnout a způsobit zranění.  
 !
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3. Před prvním použi�m 
3.1 Rozbalení

Zařízení rozbalujte opatrně.
Zkontrolujte nejprve obsah balení. V případě chybějící součás� okamžite kontaktujte prodejce.
Případné ochranné fólie a nálepky odstraňujte ze zařízení opatrně.

Doporučujeme uschovat originální krabice a obalové materiály pro případ, že by někdy v budoucnu bylo nutné zaslat zboží
do servisního centra. Toto je jediný způsob, jak bezpečně ochránit výrobek před poškozením při jeho přepravě. Pokud se
rozhodnete obaly a obalové materiály vyhodit, proveďte jejich ekologickou likvidaci s ohledem na životní prostředí.

3.2 Obsah balení

Originální balení obsahuje následující součás�:
1x NMD315
2x Oddělitelné reproduktory
1x Dálkové ovládání
2x Mikrotužkové baterie, model AAA
1x Rychlá uživatelská příručka

V případě, že zjis�te, že některá ze součás� chybí, okamžite kontaktujte prodejce.

DALŠÍ INFORMACE: Toto zařízení je dvojitě izolováno a ods�něno. Proto ho není nutné jakkoliv uzemňovat. Před prvním
použi�m se vždy nejprve přesvědčte, že napě� v elektrické zásuvce odpovídá napě� uvedenému na informačním š�tku
zařízení. 

VAROVÁNÍ:  Nevkládejte nic do ven�lačních otvorů.  
 !

 

VAROVÁNÍ:  Toto zařízení je vybaveno laserem. Proto zařízení nerozebírejte, kontakt s laserovým paprskem může vážně
ohrozit vaše zdraví.

 !
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 4. Instalace

UPOZORNĚNÍ:  Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla. Zařízení rovněž
nevystavujte přímému slunci, například na terase nebo u okna. 

!

Zařízení vždy pokládejte na vodorovnou a pevnou plochu.
Připojte zařízení k elektrické sí�.
Přečtěte si kapitolu "Dálkové ovládání"

4.1 Výměna baterií

1.   S�sknete pojistku a odklopte kryt baterií ve směru od dálkového ovládání, jak ukazují šipky.
2.   Vložte nové baterie při dodržení polarity (+) a (-), jak je nakresleno v prostoru pro baterie.
3.   Zasuňte zpět kryt baterií do dálkového ovládání a zaklapněte pojistku.

 Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte baterie z dálkového ovládání.

V dálkovém ovládání

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná instalace baterie může být příčinou úniku elektrolytu a koroze, která může
dálkové ovládání nebo přístroj poškodit. Veškerá poškození způsobená korozí, oxidací a únikem
elektrolytu baterie jsou důvodem zániku záruky.

 
!

4.2 Zapojení reproduktorů

●  Zasuňte kabely reproduktorů do příslušných konektorů R - Pravý, L - Levý.
     Zaměněním kabelů nebo záměnou pozice reproduktorů může dojít ke zkreslení hudby.

1 32
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4.3 Připojení externích zařízení

Připojení TV a FM antény

     Připojte k zařízení koaxiální kabel FM antény nebo dodávanou FM anténu
     do konektoru FM ANT IN.

4.4 Zapojení zařízení do elektrické sítě a zapnu�

1. Zasuňte přívodní šňůru do elektrické zásuvky.

2. Zapněte zařízení.

Component

Video

S-Video

NEBO

FM

HDMI!
NEBO

NEBO
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5. Funkce

 

5.1 Dálkové ovládání

Ovládací tlačítka:
1.   ZAPNOUT / VYPNOUT (STANDBY)
2.   ČÍSELNÁ TLAČÍTKA
3.   TLAČÍTKO 10+
4.   PROGRAM (PROG)
5.   ZASTAVIT (STOP)
6.   ZDROJ (SOURCE)
7.   OVLÁDACÍ ŠIPKA NAHORU
8.   NABÍDKA (MENU)
9.   OVLÁDACÍ ŠIPKA VLEVO
10. POTVRZENÍ (ENTER)
11. NASTAVENÍ (SETUP)
12. PAMĚŤ (MEMORY)
13. VYHLEDAT (SEARCH)
14. TITULKY (SUBTITLE)
15. ÚHEL (ANGLE)
16. KOPÍROVÁNÍ (COPY)
17. TLAČÍTKO NTSC/PAL/AUDIO (N/P)
18. ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ (ZOOM)
19. TLAČÍTKO V-MODE
20. ZTIŠIT (MUTE)
21. TLAČÍTKO DVD/MEDIA
22. TLAČÍTKO KANÁL- (CH-)
23. TLAČÍTKO KANÁL+ (CH+)
24. ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ - DOPŘEDU (FF+)
25. ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ - ZPĚT (FF-)
26. NASTAVENÍ CELKOVÉ HLASITOSTI (VOL+)
27. NASTAVENÍ CELKOVÉ HLASITOSTI (VOL-)
28. FUNKCE (FUNCTION)
29. PŘEHRÁT / POZASTAVIT (PLAY/PAUSE)
30. TITULY (TITLE)
31. OVLÁDACÍ ŠIPKA VPRAVO
32. OVLÁDACÍ ŠIPKA DOLŮ
33. TLAČÍTKO PBC
34. OPAKOVÁNÍ (REPEAT)
35. JAZYK (LANGUAGE)
26. OPAKOVÁNÍ (A-B)
37. POMALÉ PŘEHRÁVÁNÍ (SLOW)
38. NÁVRAT (RETURN)
39. ZDŮRAZNĚNÍ HLASITOSTI (LOUDNESS)
40. KROK (STEP)
41. TLAČÍTKO DISPLEJ (DISPLAY)
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5.1.1 Obecné funkce ovládání

SOURCE tlačítko

•  Pro výběr zdroje hudby mezi TUNER/LINE-IN/DVD s�skněte opakovaně tlačítko SOURCE (6)  

DVD

TUNER

LINE-IN

Výběr USB média

Tlačítko FUNCTION

1. S�skněte tlačítko (6) pro nastavení zdroje na DVD.
2. S�skněte tlačítko (21) pro přepnu� na zdroj DVD/MEDIA.

Basy a výšky lze přizpůsobit pomocí tlačítka (28)

BASY

1. S�skněte jednou tlačítko (28) pro přepnu� na nastavení basů.
2. S�skněte tlačítka (26) a (27) pro nastavení potřebné úrovně nízkých tónů.

VÝŠKY

1. S�skněte dvakrát tlačítko (28) pro přepnu� na nastavení výšek.
2. S�skněte tlačítka (26) a (27) pro nastavení potřebné úrovně vysokých tónu.
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5.2 NMD315

1

8

9

10

11

12
13

7

2

3

4

5

6

14

17

15

16

19 20 21 22

18

Konektor pro sluchátka

•  Zasuňte zástrčku sluchátek do konektoru pro sluchátka na čelním panelu. Před připojení se vždy
   přesvědčte o správně nastavené hlasitos� zvuku. Předejdete tak poškození sluchu.

 

 

Ovládací tlačítka a prvky:
1.   ZAPNOUT / VYPNOUT (STANDBY)
2.   DISPLEJ (DISPLAY)
3.   FUNKCE (FUNCTION)
4.   ZASTAVIT (STOP)
5.   PŘEDCHOZÍ / PŘEDCHOZÍ KANÁL (PREV/CH-)
6.   NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOLUME)
7.   KRYT CD/DVD MECHANIKY 
8.   VÝBĚR ZDROJE (SOURCE)
9.   DVD/USB
10. PŘEHRÁT / POZASTAVIT (PLAY/PAUSE)
11. NÁSLEDUJÍCÍ / NÁSLEDUJÍCÍ KANÁL (NEXT/CH+)

12. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA 
13. USB SLOT
14. KONEKTORY LINE-IN (VSTUP)
15. REPRODUKTORY (SPEAKERS OUT)
16. PŘÍVODNÍ KABEL (AC INPUT)
17. FM ANTÉNA
18. KOMPONENTNÍ VÝSTUP (COMPONENTS)
19. AUDIO VÝSTUP (AUDIO OUT)
20. KOAXIÁLNÍ VÝSTUP (COAXIAL)
21. VIDEO VÝSTUP (VIDEO)
22. S-VIDEO VÝSTUP (S-VIDEO)

!
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7
6

10
11

9

32

31

6. Ovládání  

6.1 Nabídka a nastavení zařízení

Příprava
1.  Zapněte televizní přijímač.
2.  Zapněte NMD315.
3.  Pro výběr DVD jako zdroje s�skněte tlačítko (6).
3.  S�skněte tlačítko (11).
Zobrazí se nabídka Nastavení.  

Všechny funkce zařízení jsou dostupné pomocí dálkového ovládání. Není-li uvedeno jinak, veškere popisy funkcí a ovládání
se týkají dálkového ovládání. 

Tato kapitola popisuje kompletní nastavení zařízení a provede vás nastavením
displeje, audia a videa. 

Obecné ovládání a pohyb v menu
Pro výběr položky z nabídky použijte tlačítka (9) nebo (31).•  

   Podnabídka se zobrazí automa�cky.
Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka (7) nebo (32).•  
Pro potvrzení výběru s�skněte tlačítko (10). Pro zrušení•  

    výběru použijte tlačítko (9).
S�skněte tlačítko (11) pro uložení nastavení a opuštění•  

    nabídky.

Picture format (Formát obrazu)

6.1.1 Nabídka obecných nastavení (GENERAL)  

•  V sekci TV DISPLAY  s�skněte tlačítka (7) (9) (31) nebo (32) pro
   výběr formátu obrazu 4:3 / 4:3 PANSCAN nebo 4:3 LETTERBOX
   pro standardní formát televizního obrazu. Pro televizní přijímač
   s širokoúhlou obrazovkou nastavte formát 16:9.

ANGLE MARK (ZNAČKA ÚHLU) 

•  V sekci ANGLE MARK použijte tlačítka šipek pro zapnu� nebo
   vypnu� (ON/OFF) této funkce. Je-li funkce zapnuta, zobrazí se
   na obrazovce značka úhlu, pokud byl záznam pořízen více
   kamerami a je-li k dispozici záběr z jiného úhlu pohledu.

Dostupnost této funkce je závislá na formátu záznamu, uloženého na DVD.

OSD LANG (JAZYK NABÍDKY) 

•  V sekci OSD LANG použijte tlačítka šipek pro výběr požadovaného jazyka.

Dostupnost této funkce je závislá na formátu záznamu, uloženého na DVD.

CAPTIONS (ZKRYTÝ TEXT) 

•  V sekci CAPTIONS použijte tlačítka šipek pro zapnu� nebo vypnu� (ON/OFF) této funkce. Je-li funkce zapnuta, zobrazí
   se na obrazovce zkrytý text, je-li k dispozici.

Screensaver (Spořič obrazovky)

•  V sekci SCREENSAVER použijte tlačítka šipek pro zapnu� nebo vypnu� (ON/OFF) této funkce. Je-li funkce zapnuta,
   na obrazovce se v případě nečinnos� nebo absence obrazu zobrazí po určité době spořič obrazovky.
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High Defini�on Compa�ble Digital (HDCD - vysoce kvalitní zdroj audia)

•  V sekci HDCD použijte tlačítka šipek pro zvolení hodnot 2x, 1x nebo OFF pro vypnu� této funkce. Tato funkce je
dostupná pouze na CD se zdrojem hudby, kódovaném ve vysoké kvalitě. 
LAST MEMORY (PAMĚŤ POSLEDNÍHO MÍSTA PŘEHRÁVÁNÍ)

•  V sekci LAST MEMORY použijte tlačítka šipek pro zapnu� nebo vypnu� (ON/OFF) této funkce. Zapněte tuto funkci,
   pokud potřebujete aby DVD přehrávač obnovil přehrávání z místa, kde bylo přehrávání naposledy pozastaveno.

SPEAKER SETUP (NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ)

6.1.2 Nabídka audia (AUDIO)  

Pomocí této funkce nastavte typ zvukové reprodukce (STEREO, LEFT, RIGHT)

SPDIF (NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO AUDIO SIGNÁLU) 

•  V sekci SPDIF použijte tlačítka šipek pro nastavení SPDIF OFF, pokud chcete vypnout digitální výstup audia.
•  Vyberte SPDIF RAW, pokud chcete přehrát zvuk tak, jak je uložen na médiu (DTS/Dolby Digital 5.1).
•  Vyberte SPDIF PCM, pokud je zdroj zvuku na vstupu uložen v analogovém frekvenčním spektru (48 kHz nebo 96 kHz).

6.1.3 Nabídka DOLBY DIGITAL  

Nabídku DUAL MONO použijte pro nastavení Dolby pro monofonní zvuk.
● STEREO: pro nastavení Dolby pro stereofonní zvuk
● L-Mono: pro nastavení Dolby pouze pro levý kanál
● R-Mono: pro nastavení Dolby pouze pro pravý kanál
● Mix-Mono: nastavení Dolby pro průměr obou, tedy Levého a Pravého kanálu.

Vyberte DYNAMIC pro dynamickou kompresi zvuku za účelem co nejmenší ztráty kvality zvukových detailů při přehrávání
hudby s nízkou hlasitos�.

DUAL MONO (DUÁLNÍ NEBO MONO)

DYNAMIC (DYNAMICKÝ)

6.1.4 Nabídka videa (VIDEO)  

COMPONENT (KOMPONENTNÍ) 

•  Cvbs:       Použijte v případě, pokud je používán kompozitní video výstup.
•  YUV:        Použijte v případě, pokud je používán analogový komponentní video výstup 

RESULUTION (ROZLIŠENÍ)

•  Vyberte požadované rozlišení 

QUALITY (KVALITA)

SHARPNESS: Použijte pro nastavení ostros� obrazu.•  
BRIGHTNESS: Pro nastavení jasu obrazu.•  
CONTRAST: Pro nastavení kontrastu obrazu.•  
GAMMA: Pro nastavení GAMA korekce obrazu.•   
HUE: Pro nastavení intenzity barev.•  
SATURATION: Pro nastavení sytos� obrazu.•  

HDMI SETUP (NASTAVENÍ HDMI)

HDMI: Zvolte ON/OFF pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ HDMI rozhraní.•  
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6.1.5 Nabídka předvoleb (PREFERENCES)  

TV TYPE (TYP TV) 

Pro přehrávání videa proveďte správné nastavení systému obrazového signálu: PAL, AUTO nebo NTSC.•  
   Nastavení systému obrazového signálu lze nastavit pouze tehdy, není-li do šuplíku vloženo žádné DVD. 

Mějte na pamě�, že nevhodné nastavení může způsobit zhoršení obrazu. V tomto případě vyberte jiné nastavení.

AUDIO (JAZYK AUDIA) 

V této sekci lze provést nastavení jazyka zvukové stopy při přehrávání DVD.•  

SUBTITLES (JAZYK TITULKŮ) 

V této sekci lze provést nastavení jazyka �tulků.•  

DISC MENU (JAZYK NABÍDKY DVD) 

V této sekci lze provést nastavení jazyka nabídky DVD.•  

PARENTAL (RODIČOVSKÉ HODNOCENÍ FILMŮ) 

Tato funkce umožňuje nastavit hodnocení filmů. Filmy, které mají hodnocení vyšší než je přednastaveno, není možné•  
   na zařízení přehrát. Této funkce lze použít jako RODIČOVSKOU OCHRANU. Heslo pro restartovaní a vynulování
   hodnocení je: 1234

Tato funkce je k dispozici pouze na discích, které podporují rodičovské hodnocení filmů.

PASSWORD MODE (REŽIM ZABEZPEČENÍ HESLEM) 

•  Umožňuje nastavit tuto funkci na ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
   Pro nastavení této funkce je nutno zadat platné heslo.

Přednastavené heslo (1234) zůstane vždy ak�vní. I když provedete restart zařízení do továrního nastavení. 

PASSWORD (HESLO) 

•  Umožňuje změnit heslo. Pro změnu hesla je nutno nejprve v prvním okně zadat stávající heslo. V druhém okně
   zadejte nové heslo. V tře�m okně zadejte nové heslo ještě jednou pro ověření jeho správnos�.

DEFAULT (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ) 

Obnoví veškerá nastavení do továrního nastavení, vyjma hodnocení filmů a přednastaveného hesla.•  
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6.2 Funkce CD/DVD

Příprava
Zapněte televizní přijímač.
1. Zapněte NMD315 a na dálkovém ovládání zvolte tlačítkem (6) zdroj DVD. Následně s�skněte tlačítko (21)
    nebo tlačítko (7) na horní straně přístroje pro otevření krytu CD/DVD.
2. Vložte CD/DVD do mechaniky
3. S�skněte tlačítko (21) nebo tlačítko (7) na horní straně přístroje pro otevření krytu CD/DVD.

    Po načtení DVD se na televizi zobrazí základní nabídka DVD.

Pro výběr položky z nabídky použijte•  
   tlačítka (7) (9) (31) nebo (32).

Pro potvrzení výběru s�skněte tlačítko (10).•  
S�skněte tlačítko (29) start přehrávání.•  

Funkce dostupné během přehrávání DVD
   Pro vybrání kapitoly DVD nebo skladby na CD s�skněte číselné•

     tlačítko (2), odpovídající kapitole nebo skladbě.
   Pro přechod na další kapitolu (DVD) nebo skladbu (CD), s�skněte•

     tlačítko (23). Pro přechod na předchozí kapitolu (DVD) nebo skladbu (CD)
     s�skněte tlačítko (22).

   Pro rychlý posun obrazu DVD vpřed nebo vzad, s�skněte tlačítko (24) nebo (25).•
     Zrychlené přehrávání lze aplikovat v rozsahu 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

   Pro pozastavení přehrávání s�skněte jedenkrát tlačítko (29). Pro obnovení přehrávání•
     s�skněte tlačítko znovu.

   Pro dočasné vypnu� přehrávání s�skněte jedenkrát tlačítko (5). Chtete-li trvale ukončit přehrávání, s�skněte tlačítko•
     znovu. Chcete-li pokračovat v přehrávání, s�skněte tlačítko (29).

   Pro zobrazení dalších informací o DVD nebo CD (zbývající čas/uplynulý čas/číslo stopy/číslo kapitoly) s�skněte•
     tlačítko (41).

   Pro přístup do nabídky s�skněte tlačítko (8)•
   Pro výběr konkrétní kapitoly na DVD s�skněte tlačítko (30). Následně použijte šipky pro její výběr.•
   Titulky zobrazíte s�sknu�m tlačítka (14).•
   Obsahuje-li záznam záběry z více kamer, jednotlivé úhly lze zobrazit s�sknu�m tlačítka (15).•
   Chcete-li vybrat jiný, než přednastavený jazyk audia, s�skněte opakovaně tlačítko (35), dokud neuslyšíte zvuk•

     v požadovaném jazyce.
   Pro pomalé přehrávání záznamu dopředu s�skněte tlačítko (37). Pro pomalé přehrávání dozadu s�skněte tlačítko (37)•

     opakovaně. Pomalé přehrávání lze aplikovat v rozsahu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16.
   Potřebujete-li změnit systém zobrazování obrazu, s�skněte opakovaně tlačítko (17) pro výběr mezi systémy•

     NTSC / PAL nebo režimem AUTO.
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Funkce pro opakování kapitoly DVD nebo jedné/všech skladeb na CD
   Pro opakování aktuální kapitoly DVD nebo skladby na CD s�skněte tlačítko (34).•
   Pro opakování kapitol DVD nebo skladeb na CD s�skněte tlačítko (34) dvakrát.•
   Pro opakování všech kapitol DVD nebo skladeb na CD s�skněte tlačítko (34) třikrát.•
   S�skněte opětovně tlačítko (34) pro zrušení opakování.•

Funkce pro opakování vybraného úseku DVD (A-B REPEAT)
1. S�skněte tlačítko (36) pro zadání počátku požadovaného úseku.
2. S�skněte tlačítko (36) znovu pro zadání konce požadovaného úseku. Zařízení bude opakovaně přehrávat vybraný
     úsek videosekvence.
3. S�skněte tlačítko (36) znovu pro zrušení A-B opakovaní. Zařízení bude pokračovat v normálním přehrávání.

Je běžné, že pokud vložíte do přístroje CD s MP3 soubory, načtení obsahu trvá déle. Je-li do přístroje vloženo DVD
určené pro jiný region, DVD nelze přehrát. Obsahuje-li médium hybridní informace (MP3 a video současně), zařízení
pouze rozpozná seznam a přehrává pouze jeden typ médií.

Používání programu pro video a audio disky
   Zastavte přehrávání �tulu s�sknu�m tlačítka (5).•
   Pro přehrání seznamu skladem v programu (max. 20), s�skněte tlačítko (4).•
   Použijte šipky (7) a (32) pro výběr požadované složky nebo video souboru.•
   S�skněte tlačítko (10) pro potvrzení.•
   Použijte tlačítka šipek (7) (9) (31) a (32) pro výběr požadované skladby.•
   S�skněte tlačítko (10) pro potvrzení výběru skladby. Opakujte předchozí kroky pro výběr více skladeb. Pro výběr•

     každé skladby s�skněte tlačítko (10).
   Výběr požadovaných skladeb uložíte s�sknu�m tlačítka (4).•
   S�skněte tlačítko (29) pro začátek přehrávání programu.•
   Jakmile dojde k ukončení přehrávání skladeb uložených v programu, můžete program opět ak�vovat s�sknu�m•

     klávesy (4). S�sknu�m tlačítka (29) dojde k přehrávání programu.
   Pro zastavení přehrávání skladeb v programu s�skněte tlačítko (5).•
   Pro vymazaní programu během přehrávání s�skněte tlačítko (5) dvakrát.•

Funkce pro přehrávání MP3/MPEG4
   Vložte do zařízení médium s MP3/MPEG4 obsahem. Obsah média se zobrazí na televizní obrazovce.•
   Použijte šipky (7) a (32) pro výběr požadované složky nebo video souboru.•
   S�skněte tlačítko (10) pro potvrzení.•
   S�skněte tlačítko (29) pro začátek přehrávání.•
   S�skněte tlačítko (8) pro návrat do obsahu média během přehrávání.•

Funkce pro ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ
Tuto funkci lze použít pro zvětšení/zmenšení fotografií, uložených na DVD. K dispozici jsou následující zvětšení a zmenšení:
2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3,1/4

1. S�skněte tlačítko (18) pro ak�vaci funkce zvětšení/zmenšení.
2. S�skněte tlačítko (18) ještě jednou pro nastavení požadované velikos�.
3. Použijte ovládací šipky (7) (9) (31) nebo (32) pro pohyb po obrázku (v případě zvětšení).
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Funkce pro prohlížení Kodak picture CD
1. Vložte Kodak picture CD
2. S�skněte tlačítko (5) pro vstup do režimu náhledu. Následně vyberte jednu z možnos� (Slide show/Menu/prev-next)
    a s�skněte tlačítko (10)
3. Použijte ovládací šipky (7) (9) (31) nebo (32) pro výběr obrázku nebo fotky. S�skněte tlačítko (10) pro zobrazení obrázku.
    V režimu náhledu obrázků můžete použít funkce SLIDE SHOW, MENU, PREV nebo NEXT. Pro výběr funkce použijte
    ovládací šipky (7) (9) (31) nebo (32) a vybranou funkci potvrďte tlačítkem (10).
4. S�skněte tlačítko (29) pro pozastavení SLIDE SHOW na vybraném obrázku.
5. S�skněte tlačítko (29) pro pokračování SLIDE SHOW.
6. Použijte tlačítka (22) a (23) pro výběr předchozího nebo dalšího obrázku. 

Funkce pro prohlížení Video CD
1. Vložte Video CD.
2. S�skněte tlačítko (33) pro vstup do režimu přehrávání.
3. S�skněte jednou tlačítko (29) pro start přehrávání.
4. S�skněte opětovně tlačítko (33) pro opuštění režimu přehrávání a návrat do základní nabídky.

6.3 Kopírování obsahu CD na USB média

Před kopírováním obsahu CD se ujistěte, zda máte k dispozici dostatek volného místa na USB médiu.

Příprava
   Zapněte televizní přijímač.•
   Zapněte NMD315 pomocí tlačítka (1).•
   Vložte USB médium do slotu (13).•
   S�sknu�m tlačítka (21) otevřete kryt CD/DVD mechaniky.•
   Vložte CD do mechaniky po�štěnou stranou směrem nahoru.•
   S�skněte tlačítko (5).•
   S�skněte tlačítko (16).•

Kopírování souboru z jednoho zdroje na druhý
   Použijte tlačítka šipek (7) (9) (31) a (32) pro výběr•

     požadovaného souboru. 
   S�skněte tlačítko (16) pro kopírování.•

     Po zkopírování se zobrazí obsah USB média.
   S�skněte tlačítko (10).•

Kopírování všech souborů
   Použijte tlačítka šipek (7) (9) (31) a (32) vyberte celý obsah.•
   S�skněte tlačítko (10) pro potvrzení.•
   Pro začátek kopírování s�skněte tlačítko (16).•
   Po zkopírování se zobrazí obsah USB média.•
   S�skněte tlačítko (10).•

1
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6.4 Funkce FM rádia

Příprava
   Zapněte NMD315.•
   S�sknu�m tlačítka (6) vyberte zdroj přehrávání RADIO.•

Ruční vyhledání stanic a uložení do pamě�
   Zapněte televizní přijímač.•

•   Pro vyhledání frekvence stanice použijte tlačítka (24) nebo (25).
   Jakmile naleznete potřebnou stanici, s�skněte tlačítko (12).•
   S�skněte jedno z číselných tlačítek (2) pro zadání čísla pamě�, nebo•

     tlačítka (22) nebo (23) pro vybrání čísla pamě�, do které chcete uložit
     nalezenou stanici.

   S�skněte tlačítko (12) pro uložení aktuální stanice do pamě�.•

Automa�cké vyhledání stanic a uložení do pamě�
   Pro automa�cké vyhledání frekvencí stanic použijte tlačítko (13).•

     Bude vyhledáno a uloženo do pamě� maximálně 20 stanic.
   Použijte tlačítko (22) nebo (23) pro přepínání mezi nalezenými stanicemi.•

12
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6.5 Funkce USB

Příprava
   Zapněte televizní přijímač.•
   Zapněte NMD315.•

USB
1. Vložte USB médium do USB portu. Toto spojení je jednosměrné, na USB médium nelze nahrávat.
2. Pomocí tlačítka (6) nastavte zdroj na USB.
3. S�skněte tlačítko (21). 

Vybrání médií pro přehrávání
Jakmile je zařízení připojeno, zobrazí se jeho obsah na televizním přijímači.

   Použijte šipky (7) a (32) pro výběr složky nebo souboru.•
   Pro potvrzení výběru s�skněte tlačítko (10). Pro výběr složky nebo souboru můžete také použít číselná tlačítka (2).•
   S�skněte tlačítko (10) pro potvrzení.•
   Pro návrat do základní nabídky během přehrávání hudby nebo videa s�skněte tlačítko (8). •

Funkce dostupné během přehrávání
Během přehrávání jsou dostupné následující funkce:
     Pro přepnu� na předchozí hudební stopu použijte tlačítko (22), pro přepnu� na další použijte tlačítko (23).
     Pro pozastavení přehrávání s�skněte jedenkrát tlačítko (29). Pro obnovení přehrávání s�skněte tlačítko znovu.
     Pro vypnu� přehrávání s�skněte tlačítko (5).
     Jakmile nechcete USB médium používat, jednoduše je citlivě vytáhněte.
     

Z důvodů velkého množství výrobců a typů USB médií výrobce negarantuje, že všechna USB média a paměťové karty
budou v tomto přístroji přístupné, umožní přehrání hudby nebo videí uložených na těchto médiích a nebo poskytnou
všechny dostupné funkce.
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6.6 Funkce LINE-IN

Příprava
   Zapněte NMD315.•

LINE-IN
   Připojte externí zařízení pomocí kabelů do příslušných LINE-IN konektorů, jak ukazuje•

     obrázek.
   Pomocí tlačítka (6) nastavte zdroj na LINE-IN.•

     Na displeji se objeví "LINE-IN". 

6

!
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  7. Čištění a údržba

VAROVÁNÍ:  Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a odpojte přívodní šňůru z elektrické zásuvky.
Pro čištění zařízení používejte vždy suchý a jemný ubrousek. Je-li zařízení znečištěno tak, že nejde pouze otřít ubrouskem
použijte pro vyčištění navlhčený kapesník (nikoliv mokrý). Nikdy nepoužívejte chemikálie ani jiné abrazivní a agresivní
chemické prostředky.
  

 !

 

UPOZORNĚNÍ: Nesprávná údržba a čištění může být příčinou zatečení kapaliny do zařízení, která může zařízení poškodit.
Veškerá poškození způsobená kapalinami jsou důvodem zániku záruky.

 !

  

8. Technická specifikace
NMD315 MICROSET
Napájení:  AC 220-240V, ~ 50/60 Hz
Frekvenční rozsah a citlivost: 20Hz - 20kHz (+/- 3 dB)
Hudební výkon: 2x 10W RMS

Výstup diskových médií
Televizní systémy: PAL/NTSC
Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz
Odstup signál/šum: >80dB (1kHz)
Dynamický rozsah: >80dB (1kHz)

FM rádio
Frekvenční rozsah FM: 87.5 - 108 Mhz

Podporovaná média
Typy disků: DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) /  CD / CD-R / CD-RW 
Formáty obrázků: JPEG / Kodak Picture CD
Video formáty: MPEG4
Audio formáty: MP3

Vstupy pro média
USB 2.0 slot

Dálkové ovládání
Efek�vní dosah: 6m
Baterie: mikrotužkové, model AAA

Provozní podmínky
Provozní rozsah teplot: - 10 ~ +35 °C
Rela�vní vlhkost: 5% ~ 90%

Rozměry: 200 x 205 x 150 mm (zařízení) + 145 x 205 x 130 mm (repro) 
Hmotnost:  1600 g (zařízení) + 1860 g (repro)

7.1 Jak se starat o disky CD/DVD

      Disk uchopte prsty za jeho obvod nebo střed. Vyvarujte se uchopení disku za jeho ak�vní plochu.
      Netlačte na disky a nevystavujte je přímému slunci nebo zdrojům sálavého tepla či vysokým teplotám.
      Pokud potřebujete vyčis�t disk, vždy použijte suchý a jemný hadřík určený pro čištění CD. Čištění provádějte citlivě,
      a to vždy ve směru od středu k jeho okraji. Nikdy nečistěte disk krouživými pohyby.
      Pro čištění nepoužívejte alkohol, chemické a agresivní nebo abrazivní látky, brusné pasty apod. Tyto prostředky
      mohou trvale disk poškodit.


