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Bezpečnostní informace
Váš ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L byl navržen a testován tak, aby splňoval nejnovější 
bezpečnostní standardy pro zařízení informačních technologií. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, 
abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce. 

Příprava k provozu
• Před manipulací s vaším DAV Center si přečtěte všechny pokyny v dokumentaci a řiďte se jimi.
• Nepoužívejte tento výrobek poblíž vody nebo zdroje tepla, např. radiátoru.
• Postavte přístroj na stabilní povrch.
• Otvory na krytu jsou kvůli ventilace. Neucpávejte je ani nepřikrývejte. Ujistěte se, že se kolem 

přístroje nachází dostatek místa pro ventilaci – nejméně 15 cm (6 palců). Nikdy do otvorů nevkláde-
jte žádné předměty.

• Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními 
připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

• Vzhledem k tomu, že je váš DAV Center připojen k TV tuneru, kabelovému či satelitnímu přijímači, 
ujistěte se, že jsou anténa či kabelový systém elektricky uzemněné, což poskytuje nutnou ochranu 
proti napěťovým rázům a statické elektřině.

Péče při používání
• Nešlapejte na síťový kabel a nenechávejte na něm nic položeného.
• Nekropte DAV Center vodou ani jinými tekutinami. 
• I když je DAV Center vypnutý, stále jím prochází malé množství elektrického proudu. Před čištěním 

přístroje vždy vytáhněte všechny síťové, modemové i přenosové kabely ze zásuvek.
• Pokud se u výrobku setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte síťový kabel 

a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo svého prodejce.
 • Je poškozen síťový kabel nebo zástrčka.
 • Do přístroje se dostala tekutina.
 • Přístroj nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
 • Přístroj spadl na zem, nebo má poničený kryt.
 • Změnilo se chování přístroje

Poznámka pro montéra systému kabelové televize
Smyslem této poznámky je připomenout montérovi kabelové televize, že má vzít v úvahu oddíl 820-
93 amerického standardu National Electric Code, který poskytuje pokyny pro správné uzemnění a 
především udává, že by stínění koaxiálního kabelu mělo být spojeno s uzemňovací soustavou budovy, 
co nejblíže kabelového přívodu. 
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Poznámky k tomuto návodu
Ke správnému zajištění určitých úkonů si povšimněte následujících symbolů, které budou v návodu 
průběžně používány.

UPOZORNĚNÍ: Zásadní informace, kterými se MUSÍTE řídit, abyste předešli případným zraněním.

DŮLEŽITÉ: Pokyny, kterými se MUSÍTE řídit, abyste provedli daný úkon.

TIP: Tipy a užitečné informace, které vám pomohou provést daný úkon.

POZNÁMKA: Doplňující informace ke zvláštním situacím.

Upozornění ohledně lithium-iontového akumulátoru
POZOR: Nebezpečí výbuchu v případě, že je baterie nesprávně nahrazena. Vyměnit 
ji můžete pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. S použitými 
bateriemi nakládejte podle pokynů výrobce.

Upozornění ohledně mechaniky CD-Rom

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation
Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je zabezpečená právním 
nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná 
korporací Macrovision a dalšími. K používání této technologie chráněné autorským právem je nutný 
souhlas korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití s limitovaným 
počtem opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné povolení. Zpětné inženýrství nebo 
demontování je zakázáno.
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Vítejte
Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L. Následující ilustrace 
zobrazuje obsah balení vašeho nového ASUS DAV Center. Pokud některá součást chybí nebo je 
poškozena, kontaktujte svého prodejce.

Obsah balení
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Souhrn
ASUS DAV Center plní funkci výkonného zařízení i zdroje zábavy. Můžete spustit buď Windows® 
Media Center spolu s dalšími programy, nebo si jej užívat v celoobrazovém režimu. Pomocí dálkového 
ovladače pro Media Center můžete sledovat a nahrávat televizní pořady, přehrávat video i hudbu a 
prohlížet si obrázky. Použitím ovladače k zesilovači můžete navíc nastavovat zvukové efekty, jako je 
zvýraznění basů a výšek, nebo ekvalizér. Ovládání DAV center vám dále usnadní bezdrátová klávesn-
ice s touchpadem a kulička na ovladači k zesilovači.

Funkce
• Multimediální zábava
 • Podpora “High Definition” obrazu/zvuku o vysoké kvalitě
 • Zesilovač třídy D pro 5.1 kanálů
 • Podpora analogové i digitální televize
 • Sledování a nahrávání televizních pořadů s funkcí časového posuvu
 • Přehrávání DVD a domácího videa
 • Poslech hudebních souborů
 • Prohlížení a editace obrázků
• Konektivita
 • HDMI
 • Komponentní video
 • Kompozitní video
  •  S-Video
 • SCART (s adaptérem)
 • Zesilovač pro 5.1 kanálů (kabel Y): pouze u modelů A33/A31
 • Stereo: Vstup a výstup
 • SPDIF: Vstup a výstup
  •  USB
 • IEEE 1394: 4-pin a 6-pin
 • WiFi
 • Bluetooth: pouze u modelů A33/A33L
 • Čtečka paměťových karet
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Začínáme

Příprava instalace zařízení DAV Center
Před zahájením instalace ASUS DAV Center se ujistěte, že jsou dostupná všechna z následujících 
spojení.

Připojení k Internetu
Váš DAV Center vyžaduje připojení k Internetu, aby mohl aktualizovat Elektronického programového 
průvodce (EPG) a přistupovat k Internetu. Před zahájením instalace Windows® Media Center se 
ujistěte se, že máte přístup k drátové/bezdrátové síti. Pro více informací kontaktujte svého poskyto-
vatele Internetu (ISP).

Zdroj video signálu
Před zahájením instalace ASUS DAV Center se ujistěte, že máte přístup ke zdroji video signálu. DAV 
Center přijímá video signál z koaxiálního/S-video/kompozitního kabelu. Zdrojem signálu je obvykle 
anténa, přímé spojení kabelové televize, kabelová skříň nebo satelitní přijímač. Kabelové skříně a 
satelitní přijímače jsou také známy pod označením set-top box.

Pohled zepředu
Stiskněte  pro otevření krytu čelního panelu.

1 2 3 4 5

10 9 8 7 61213 11 
*

1415161718192021
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Číslo Název Popis
1. TFT-LCD Zobrazuje systémové údaje.

�. Zapisovací multiformátová 
mechanika

Podporuje CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM (D5 a D9), 
DVD-R a DL, DVD-RW, DVD+R a DL, DVD+RW a DVD-
RAM.

�. Vysunout Stiskněte pro vysunutí disku.
�. Spouštěcí tlačítko Stiskněte pro zapnutí/vypnutí zařízení DAV Center. 
5. Regulátor hlasitosti Otáčejte pro zvýšení/snížení hlasitosti.
6. Stop Stiskněte pro přerušení přehrávání multimediálního souboru.
�. Přehrávání/Pauza Stiskněte pro přehrání/pozastavení multimediálního souboru.
8. Přetáčení dopředu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dopředu.
�. Přetáčení dozadu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dozadu.
10. Nahrávání Stiskněte pro zahájení nahrávání z televize.

11.* Ekvalizér (pouze u A31/A33) Stiskněte pro výběr nastavení ekvalizéru z režimů Normální, 
Rock, Pop, Živě a Klasika.

1�. Čtečka paměťových karet 
MMC/SD

Podporuje karty MMC, MMC 4.0, RS-MMC, RS-MMC 4.0, 
SD, Mini SD, Micro SD (s adaptérem) a SDHC.

1�. Čtečka paměťových karet 
MS/Pro/Duo/Pro Duo

Podporuje karty Sony Memory Stick (včetně vysokorychlost-
ního typu), MS PRO, MS Duo a MS Pro Duo.

1�. LED kontrolka pro čtečky 
karet

Rozsvícením signalizuje, že jsou přenášena data z digitálního 
zařízení do vašeho DAV Center.

15. Čtečka paměťových karet CF Podporuje karty CF I/II a IBM Microdrive.

16. Port IEEE 1394 Do tohoto 4-pinového IEEE 1394 portu zapojujte zařízení 
podporující IEEE 1394 (jako je digitální videokamera).

1�. USB port Do tohoto portu zapojujte USB zařízení (jako je USB tiskárna, 
fotoaparát, skener nebo klávesnice).

18. Zdířka pro sluchátka Do této zdířky zapojte aktivní reproduktory nebo sluchátka.

1�. Zdířka pro mikrofon Do této zdířky zapojte mikrofon pro nahrávání nebo přenos 
mluveného slova.

20. Vstup kompozitního videa Připojte ke zdroji video signálu použitím žlutého RCA kabelu.

�1. Stereo Audio In Připojte ke zdroji stereo zvuku použitím bílého (levý kanál) a 
červeného (pravý kanál) RCA kabelu.
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Pohled zezadu

A33/A31

A33L/A31L

91112 1013141516171819202122

1 2 3A 4 5* 6* 8*7*

3B

Číslo Název Popis
1. Síťový vypínač Stiskněte pro zapnutí/vypnutí zařízení DAV Center.
�. Síťový konektor K tomuto konektoru připojte síťový kabel.
�A.** Zesilovač pro 5.1 kanálů K tomuto zesilovači připojte pasivní reproduktory.

�B.** RCA Audio Out
Do těchto zdířek zapojte aktivní reproduktory. Další připojte 
do zdířek Stereo Audio Out (číslo 15), chcete-li dosáhnout 7.1 
kanálového chování.

�. LAN port Do tohoto portu zapojte komunikační kabel.

5.* Audio In Do této zdířky na tunerové kartě zapojte analogové audio 
zařízení.

**Pro bližší informace o konfiguraci reproduktorů se obraťte na kapitolu “Konfigurace zvukového výstupu”.
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Číslo Název Popis

6.* Vstup kompozitního videa Do této zdířky na tunerové kartě zapojte žlutý RCA kabel od 
zdroje video signálu.

�.* S-Video In Do této zdířky na tunerové kartě zapojte S-Video kabel od 
zdroje video signálu.

8.* TV In Do této zdířky na tunerové kartě zapojte kabel s TV signálem. 
�. Port pro WiFi anténu K tomuto portu připojte anténu pro bezdrátovou síť LAN.
10. ESATA port Připojte k externí mechanice.

11. S/PDIF Out (optický) Do tohoto portu pro digitální přenos zvuku zapojte optický digi-
tální audio kabel (Toslink).

1�. S/PDIF In Do tohoto portu pro digitální přenos zvuku zapojte RCA kabel.

1�. S/PDIF In (optický) Do tohoto portu pro digitální přenos zvuku zapojte optický digi-
tální audio kabel (Toslink).

1�. Porty IR1/IR2 Do těchto portů zapojte IR kabely pro zasílání vstupu z dálkové-
ho ovládání do set-top boxu za účelem přepínání kanálů.

15. Stereo Audio Out K těmto zdířkám připojte bílým (levý reproduktor) a červeným 
(pravý reproduktor) RCA kabelem stereo soupravu.

16. Stereo Audio In Připojte ke zdroji stereo zvuku použitím bílého (levý kanál) a 
červeného (pravý kanál) RCA kabelu.

1�. USB porty x 2 Do těchto portů zapojte USB zařízení, např. tiskárnu, fotoaparát, 
skener nebo klávesnici.

18. Port IEEE 1394 Do tohoto 6-pinového IEEE 1394 portu zapojte zařízení pod-
porující IEEE 1394, např. digitální videokameru.

1�. HDMI Do tohoto portu zapojte zařízení podporující rozhraní HDMI 
(High Definition Multimedia Interface).

20. S-Video Out K tomuto portu připojte S-video kabelem například displej nebo 
televizor.

�1. Video Out K této zdířce připojte RCA kabelem televizor.

��. Komponentní video K této zdířce připojte pomocí komponentního video kabelu vid-
eorekordér, set-top box nebo DVD přehrávač.

*U modelů s jednou tunerovou kartou je k dispozici pouze jediná sada těchto čtyř zdířek.
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Používání dálkového ovladače k Media Center
Dálkový ovladač použijte pro spuštění programu Media Center a sledování televize, nahrávání tele-
vizních pořadů, přehrávání video nahrávek nebo jiných multimediálních souborů, např. hudebních či 
filmových.

Seznámit se s funkcí tlačítek na dálkovém ovladači můžete pomocí tabulky na následující stránce.

1

2
3
4
5

6

8

7

9

11
12

10

13

14*
15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26
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Číslo Tlačítko Popis

1. Spuštění Stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky a reproduktorů.

�.  Pauza Stiskněte pro pozastavení přehrávání.
�. Stop Stiskněte pro přerušení přehrávání multimediálního souboru.
�. Přehrávání Stiskněte pro přehrání multimediálního souboru.
5. Přetáčení dopředu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dopředu.
6. Další stopa Stiskněte pro přechod na další stopu.
�. Windows® Media Center Stiskněte pro spuštění programu Media Center.

8. Informace Stiskněte pro zobrazení informací o programu v rámci Media 
Center nebo jiných nabídek.

�. OK Stiskněte pro potvrzení akce.
10. Kanál nahoru/dolů Stiskněte pro přepínání mezi televizními kanály.
11. Živá TV Stiskněte pro sledování živých televizních pořadů.
1�. DVD Stiskněte pro přepnutí na zdroj DVD.
1�. Vybrat Stiskněte pro potvrzení výběru.
1�.* Teletextová tlačítka K dispozici pouze u evropských modelů.
15. Shift Přepíná mezi číselným a abecedním vstupem.
16. Vyčištění Stiskněte pro vymazání vstupních údajů.
1�. Číselné klávesy Stiskněte pro zadání čísla kanálu.

18. Nahráno z TV Stiskněte pro zobrazení seznamu s nahranými televizními 
pořady.

1�. EPG (Elektronický pro-
gramový průvodce)

Stiskněte pro zobrazení okna s elektronickým programovým 
průvodcem.

20. Hlasitost nahoru/dolů Stiskněte pro zvýšení/snížení hlasitosti.
�1. Ztlumit Stiskněte pro potlačení zvukového výstupu.

��. Čtyřsměrová navigační 
tlačítka

Stiskněte pro posun uvnitř nabídek zobrazených na  
obrazovce.

��. Návrat Stiskněte pro návrat na předcházející stránku.
��. Předchozí stopa Stiskněte pro přechod na předchozí stopu.
25. Přetáčení dozadu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dozadu.
�6. Nahrávání Stiskněte pro spuštění nahrávání z televize.
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Používání dálkového ovladače zesilovače
Dálkový ovladač zesilovače vám umožňuje využít všechny funkce vztahující se k zesilovači a tím 
upravovat zvukový dojem. Některé funkce pro Media Center jsou znovu k dispozici i na tomto ovladači. 
Kuličku na ovladači můžete použít jako myš.

Seznámit se s funkcí tlačítek na dálkovém ovladači můžete pomocí tabulky na následující stránce.
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Číslo Název Popis
1. Spuštění Stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky a reproduktorů.
�. Výšky nahoru/dolů Stiskněte pro regulaci vysokých tónů.
�. Kanál nahoru/dolů Stiskněte pro přepínání mezi televizními kanály.
�. Plocha Stiskněte pro návrat na plochu.
5. Přepínání oken Stiskněte pro přechod mezi otevřenými okny.
6. IE Stiskněte pro spuštění programu Internet Explorer.

�. Informace Stiskněte pro zobrazení informací o programu v rámci Media 
Center nebo jiných nabídek.

8. Pravé kliknutí Funguje jako stisknutí pravého tlačítka myši.
�. Media Center Stiskněte pro spuštění programu Media Center.
10. Přetáčení dopředu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dopředu.
11. Stop Stiskněte pro přerušení přehrávání multimediálního souboru.
1�. Další stopa Stiskněte pro přechod na další stopu.

1�. LEO (Listening Environ-
ment Optimizer)

Stiskněte pro automatické seřízení zvukového systému a 
přizpůsobení poslechovému prostředí. 

1�. Pop Stiskněte pro přechod do režimu ideálního pro populární hudbu.
15. Klasika Stiskněte pro přechod do režimu ideálního pro klasickou hudbu.
16. Jazz Stiskněte pro přechod do režimu ideálního pro jazzovou hudbu.
1�. Živě Stiskněte pro přechod do režimu ideálního pro živá vystoupení.
18. Normální Stiskněte pro přechod do režimu s univerzálním použitím.
1�. Rock Stiskněte pro přechod do režimu ideálního pro rockovou hudbu.
20. Půlnoc Stiskněte pro přechod do půlnočního režimu.
�1. Nahrávání Stiskněte pro spuštění nahrávání z televize.
��. Předchozí stopa Stiskněte pro přechod na předchozí stopu.
��. Přetáčení dozadu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dozadu.
��. Přehrávání/Pauza Stiskněte pro přehrání/pozastavení multimediálního souboru.
25. Levé kliknutí Funguje jako stisknutí levého tlačítka myši.
�6. Kulička Pohybuje se ve všech možných směrech jako myš.

��. Návrat Stiskněte pro návrat na předcházející stránku v rámci Media 
Center.

28. Čtyřsměrová navigační 
tlačítka

Stiskněte pro posun uvnitř nabídek zobrazených v rámci Media 
Center.

��. OK Stiskněte pro potvrzení výběru v rámci Media Center.
30. Hlasitost nahoru/dolů Stiskněte pro zvýšení/snížení hlasitosti.
�1. Basy nahoru/dolů Stiskněte pro regulaci nízkých tónů.
��. Ztlumit Stiskněte pro potlačení zvukového výstupu.
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Používání bezdrátové klávesnice
DAV Center je dodáván s bezdrátovou klávesnicí, která vám usnadní ovládaní přístroje. Pro zlepšení 
bezdrátového spojení s klávesnicí vám doporučujeme nainstalovat přibalený RF přijímač.

Příprava bezdrátové klávesnice
1. Zapojte USB kabel RF přijímače do kteréhokoliv USB portu na 

vašem DAV Center. Umístěte přijímač, kamkoliv si přejete.
2. Pro uskutečnění spojení stiskněte tlačítko Connect na RF 

přijímači a tlačítko ID Link v dolním levém rohu klávesnice.

Používání tlačítek klávesnice

Typ bezdrátové klávesnice závisí na daném regionu.
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Číslo Funkce Popis
1. Internet Stiskněte pro otevření internetového prohlížeče.
�. E-mail Stiskněte pro otevření vaší e-mailové schránky.
�. Ztlumit Stiskněte pro potlačení zvukového výstupu.
�.  Hlasitost dolů Stiskněte pro snížení hlasitosti.
5. Hlasitost nahoru Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.
6. Přetáčení dozadu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dozadu.
�. Přehrávání/Pauza Stiskněte pro přehrání/pozastavení multimediálního souboru.
8. Stop Stiskněte pro přerušení přehrávání multimediálního souboru.
�. Přetáčení dopředu Stiskněte pro přetáčení multimediálního souboru dopředu.
10. Vysunutí Stiskněte pro otevření DVD zásobníku. 
11. Turbo/Tichý Stiskněte pro přepínání mezi režimy Turbo/Tichý.
1�. Síťový vypínač klávesnice Zapíná/vypíná klávesnici.
1�.  Přepínač touchpadu Aktivuje/dezaktivuje fungování touchpadu.
1�. Touchpad Uskutečňuje pohyb myši tažením špičky prstu po podložce. 

15. Levé/pravé kliknutí Funguje jako kliknutí levým/pravým tlačítkem obyčejné myši.

16. ID Link Stiskněte pro připojení bezdrátové klávesnice k přístroji DAV 
Center.

• DAV Center funguje ve dvou provozních režimech:

  Tichý režim (výchozí): V tichém režimu přístroj automaticky snižuje přenosovou rychlost jednotky 
DVD ROM a rychlost CPU a GPU. Tím zajišťuje tiché pracovní prostředí.

  Turbo režim: V Turbo režimu využívá přístroj u jednotky DVD-ROM, CPU a GPU nejvyšší rychlost, aby 
dosáhl optimálního výkonu. To je ideální při náročnějším používání, např. při hraní video her nebo při 
vícefunkčním zpracování médií.

• Bezdrátová klávesnice je vybavena úsporným režimem pro snížení spotřeby energie. Do úsporného 
režimu klávesnice přechází, jakmile je ponechána v nečinnosti déle než tři minuty. Pro návrat do 
normálního stavu stiskněte libovolnou klávesu (kromě touchpadu a tlačítek pro levé/pravé kliknutí).
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Příprava vašeho DAV Center

Připojení ke zdroji televizního signálu
DAV Center má zdířky pro S-Video/kompozitní/koaxiální vstup. Použijete-li zdířky pro S-Video nebo 
kompozitní video, budete také muset připojit zdroj zvuku použitím RCA stereo konektorů. U koaxiálního 
vstupu je video signál i zvukový signál přenášen jedním kabelem.

Připojení k televiznímu signálu použitím S-Video nebo kompozitního 
videa
1.  Pro S-Video: Připojte prostřednictvím S-Video kabelu (není součástí) zdroj video signálu, jakým 

je kabelový set-top box, satelitní set-top box, nebo jiné video zařízení, ke zdířce S-Video In na 
zadním panelu přístroje DAV Center. NEBO

  Pro kompozitní video: Připojte prostřednictvím dodaného žlutého RCA kabelu zdroj video signálu, 
uvedený výše, ke zdířce Kompozitního vstupu na zadním panelu přístroje DAV Center.

2. Zapojte stereo audio kabely, vedoucí ze zdířek Audio Out  na video zařízení, do RCA adaptéru a 
ten pak zapojte do zdířky Audio In na zadním panelu přístroje DAV Center.

NEBO
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Připojení k televiznímu signálu pomocí koaxiálního kabelu
Zapojte video zařízení, jako například přímé kabelové spojení, kabelový set-top box, satelitní set-top 
box nebo anténu, prostřednictvím koaxiálního kabelu do zdířky TV In na zadním panelu přístroje DAV 
Center.

TV IN

U modelů se dvěma tunerovými kartami zapojte koaxiální kabel od zdroje televizního signálu do 
poskytnutého rozdělovače a následně připojte výstupy rozdělovače do dvou zdířek TV In na zadním 
panelu přístroje DAV Center.

TV IN

TV IN
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Připojení k již existující sestavě
Tento oddíl popisuje, jakým způsobem začlenit DAV Center do již existující sestavy.

Od stěny k videorekordéru a dále do televizoru pomocí koaxiálního kabelu
1. Vyjměte koaxiální kabel ze vstupu videorekordéru a poté jej připojte ke vstupu rozdělovače 

signálu (není dodán).
2. Zapojte dva koaxiální kabely do výstupů rozdělovače.
3. Jeden z těchto kabelů zapojte do vstupu videorekordéru a druhý do televizní zdířky na zadní 

straně přístroje DAV Center.

B G

C

B D

C

E F

C

D

I

H

H

C

C

E F

C

A

A

Existující sestava

Přidání DAV Center

A. Stěna
B. Vývod kabelu
C. Koaxiální kabel 
D. Vstup videorekordéru
E. Výstup videorekordéru
F. Vstup televizoru
G. Vstup rozdělovače
H. Výstup rozdělovače
I. Zdířka TV In na zadní straně DAV Center
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Od stěny k set-top boxu, dále do videorekordéru a nakonec do televizoru 
pomocí koaxiálního kabelu
1. Vyjměte koaxiální kabel ze vstupu videorekordéru a poté jej připojte ke vstupu rozdělovače 

signálu (není dodán).
2. Zapojte dva koaxiální kabely do výstupů rozdělovače.
3. Jeden z těchto kabelů zapojte do vstupu videorekordéru a druhý do televizní zdířky na zadní 

straně přístroje DAV Center.

Existující sestava
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A. Stěna
B. Vývod kabelu
C. Koaxiální kabel
D. Vstup set-top boxu
E. Výstup set-top boxu
F. Vstup videorekordéru
G. Výstupu videorekordéru
H. Vstup televizoru
I. Vstup rozdělovače
J. Výstup rozdělovače
K. Zdířka TV In na zadní straně DAV Center
L. Kabel k čidlu dálkového ovládání
M. Čidlo dálkového ovládání

Přidání DAV Center
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Používání televizoru jako monitoru
Funkce televizního výstupu vašeho DAV Center vám umožňuje prohlížet obrázky, sledovat DVD nebo 
hrát hry na vašem televizoru.

Kabely pro připojení k televizoru
K televizoru můžete DAV Center připojit jedním z následujících způsobů. Typ video kabelu se může lišit 
v závislosti na tom, které rozhraní používáte.  

• HDMI: doporučeno pro nejvyšší kvalitu
• Komponentní video (YPbPr) a stereo audio
• S-video a stereo audio
• Video Out a stereo audio
• SCART

Připojení k televizoru
HDMI rozhraní (doporučeno)
1. Vypněte váš DAV Center.
2. Zapojte HDMI kabel do portu HDMI na televizoru a do portu HDMI na zadní straně DAV Center.

Pokud má váš televizor místo toho port DVI, připojte HDMI kabel k redukci z HDMI na DVI (není dodána) a 
tu potom zapojte do televizoru. Následně zapojte stereo audio kabely do zdířek Audio In na televizoru a do 
zdířek Audio Out na zadním panelu DAV Center.
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Nepoužívejte zdířky S-Video Out, Video Out a Komponentní video zároveň. V danou chvíli použijte pouze 
jednu z nich.

Komponentní video
1. Vypněte váš DAV Center.
2. Zapojte komponentní video kabely do zdířek pro komponentní video na televizoru a do zdířek 

Komponentní video na zadním panelu DAV Center.
3. Zapojte stereo audio kabely do zdířek Audio In na televizoru a do zdířek Audio Out na zadním 

panelu DAV Center.

S-Video/Video Out rozhraní
1. Vypněte váš DAV Center.
�.  Pro S-Video Out: Zapojte S-Video kabel do zdířky S-Video In na televizoru a do zdířky S-Video 

Out na zadním panelu DAV Center. NEBO
  Pro Video Out: Zapojte žlutý RCA kabel do zdířky Video In na televizoru a do zdířky Video Out na 

zadním panelu DAV Center.
3. Zapojte stereo audio kabely do zdířek Audio In na televizoru a do zdířek Audio Out na zadním 

panelu DAV Center.
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SCART rozhraní
1. Vypněte váš DAV Center.
2. Zapojte kabel SCART/kompozitní video/audio do portu SCART na televizoru a do zdířek Video 

Out a Audio Out na zadní straně DAV Center. 
 

NEBO
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Instalace antény pro bezdrátovou síť
Pro připojení externí antény k bezdrátové síťové kartě upevněte externí anténu k Portu pro WiFi  
anténu na zadní straně DAV Center.  

Připojení infračerveného přijímače k externím zařízením
Pro připojení zařízení, například set-top boxu:
1. Zapojte jeden konec kabelu IR blaster do portu IR1/2 na zadní straně přístroje DAV Center.
2. Druhý konec kabelu zapojte do set-top boxu jako na obrázku. 
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Instalace antény pro digitální TV/FM
TV/FM anténu připojíte jejím zapojením do zdířky TV In na zadní straně vašeho DAV Center.

Připojení k digitální videokameře
Pro připojení k digitálnímu fotoaparátu nebo digitální videokameře:
1. Zapněte váš DAV Center a vyčkejte na spuštění systému Windows® Vista™.
2. Zapojte přenosový kabel od fotoaparátu či kamery do daného zařízení a následně do jakéhokoliv 

volného portu USB nebo portu IEEE 1394 na přístroji DAV Center.

Přijímaný signál a kvalita antény pro digitální TV/FM se mohou lišit podle regionu.

TV IN

Použít můžete také 4-pinový port IEEE 1394 nebo USB port nacházející se na předním panelu.

Připojení k dalším zařízením
Další periferní zařízení, jako například tiskárna, skener, čtečka paměťových karet nebo PDA, mohou 
být k vašemu DAV Center připojena také pomocí USB portů.    
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Konfigurace zvukového výstupu
ASUS DAV Center podporuje různé druhy konfigurace zvuku. DAV Center můžete vybavit stereo 
soustavou, nebo vícekanálovým audio systémem. Soustavu reproduktorů připojte k DAV Center a poté 
nastavte zvukový výstup pomocí softwaru.

Konfigurace reproduktorů
DAV Center můžete používat s následujícími konfiguracemi reproduktorů:

Druh reproduktorů
Aktivní soustava reproduktorů musí mít vlastní zdroj napájení. Domácí audio systém nevyžaduje  
aktivní reproduktory, jelikož je přijímač vybaven zesilovačem.

Stereo soustava označuje dvoukanálovou (levý a pravý) soupravu reproduktorů. Vícekanálový audio 
systém zahrnuje levý/pravý přední a levý/pravý zadní kanál a může obsahovat subwoofer a středový 
reproduktor. Subwoofer dodává vyšší kvalitu basovým tónům.

“.1” označuje subwoofer. Například 5.1 kanálů odpovídá režimu o šesti reproduktorech – dvou předních 
(levý a pravý), dvou zadních (levý a pravý), středového reproduktoru a subwooferu.

Název Soustava reproduktorů
Sluchátka Žádná.
2 (stereo) Levý reproduktor, pravý reproduktor.
�.1 Levý reproduktor, pravý reproduktor a subwoofer.
�.1 Dva přední reproduktory, dva zadní reproduktory a subwoofer.

6/5.1 Dva přední reproduktory, dva zadní reproduktory, středový reproduktor a 
subwoofer.

Domácí audio systém Domácí stereo systém nebo domácí kino s pasivními reproduktory.
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Připojení k reproduktorům
ASUS DAV Center je vybaven zdířkami Audio Out, které vám jej umožňují připojit k aktivní ste-
reo soustavě pomocí RCA kabelů. K dispozici je dalších šest zvukových portů, díky nimž můžete 
dosáhnout až 5.1 kanálové konfigurace. Model A33/A31 je dodáván s vestavěným zesilovačem, který 
vám umožňuje připojit pasivní reproduktory pomocí kabelů Y (nejsou součástí). Model A33L/A31L 
podporuje pouze aktivní soustavu reproduktorů a do příslušných zdířek můžete reproduktory zapojit 
použitím RCA audio kabelů.

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled zdířek pro výstup zvuku na zadním panelu a informace o 
jejich funkci.

Pro stereo soustavu
A33/A31/A33L/A31L Popis

Audio Out spojují s aktivními stereo reproduktory.

Pro vícekanálový audio systém
A33/A31 A33L/A31L Popis

Front left spojuje s předním levým reproduktorem.

Front right spojuje s předním pravým reproduktorem.

Surround left spojuje se zadním levým reproduktorem.

Surround right spojuje se zadním pravým reproduktorem.

Center spojuje se středovým reproduktorem.

Subwoofer spojuje se subwooferem.
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Připojení k domácímu audio systému
DAV Center můžete také připojit k zesilovači domácího stereo systému či domácího kina a využívat již 
existující soustavu reproduktorů.

•  Analogový výstup: Zapojte RCA audio kabely do zdířek Audio Out na zadním panelu přístroje 
DAV Center a na druhém konci do zesilovače.

•  Digitální výstup: Zapojte optický digitální audio kabel (Toslink) do portu S/PDIF Out na zadním 
panelu přístroje DAV Center a na druhém konci do zesilovače.

Zesilovač

Subwoofer
Středové  

reproduktory
Přední  

reproduktory Zadní reproduktory
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Nastavení konfigurace zvukového výstupu

Nastavení zvukového výstupu soustavou reproduktorů
Po připojení soustavy reproduktorů k přístroji DAV Center se pro konfiguraci zvukového výstupu řiďte 
níže uvedenými kroky.

2. V rámci záložky Playback zvolte Speakers a 
klikněte na Set Default.

3. Klikněte na Configure, čímž otevřete okno pro 
konfiguraci reproduktorů.

4. Vyberte požadovanou soustavu reproduktorů a 
klikněte na Next.

Pro vyzkoušení jednotlivých reproduktorů můžete 
kliknout na Test.

1. Klikněte dvakrát na ikonu Audio Output Config na ploše systému  
Windows®.  
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5. Zaškrtněte políčka udávající přítomnost jednot-
livých reproduktorů a klikněte na Next.

Tento krok je vyžadován pouze v případě, že byla 
zvolena konfigurace reproduktorů 5.1 Surround.

6. Zaškrtněte políčka, pokud používáte reproduk-
tory s plným rozsahem, a klikněte na Next.

7. Kliknutím na Finish ukončete nastavování 
reproduktorů.
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Nastavení zvukového výstupu HDMI zařízením
Používáte-li jako zařízení pro výstup zvuku televizor s portem HDMI, připojte jej k vašemu DAV Center 
a řiďte se pro konfiguraci níže uvedenými kroky:

1. Klikněte dvakrát na ikonu Audio Output Config na ploše systému Windows®. 

5. Zaškrtněte políčko Front left and right 
a klikněte na Next.

�.  Zvolte Stereo a klikněte na Next.

6. Kliknutím na Finish ukončete nas-
tavování reproduktorů.

2. V rámci záložky Playback zvolte Digital 
Output Device (HDMI) a klikněte na Set 
Default.

3. Klikněte na Configure, čímž otevřete 
okno pro konfiguraci reproduktorů.
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R

Funkce zesilovače
Váš ASUS DAV Center A33/A31 je vybaven vestavěným zesilovačem. Funkce zesilovače vám 
umožňují přizpůsobit si poslechové prostředí pouhým stiskem tlačítka, bez nutnosti složitého nas-
tavování.  

LEO (Listening Environment Optimizer)
Technologie LEO™ dovede seřídit virtuální rozmístění reproduktorů tak, aby bylo docíleno vynikajícího 
zvukového dojmu. Systém vysílá testovací tóny do jednotlivých reproduktorů a analyzuje odezvový 
signál získaný mikrofonem umístěným na pozici posluchače, čímž zjišťuje vzdálenost reproduktoru, 
fázi, akustický tlak a související parametry. 

Pro spuštění funkce LEO™:

1. Zapojte mikrofon do mikrofonové zdířky na 
předním panelu přístroje A33/A31 a umístěte 
jej na pozici posluchače.

2. Zobrazí se dialogové okno, signalizující 
přítomnost zvukového zařízení. Klikněte 
na OK.

3. Kliknutím na OK potvrďte nastavení.

4. Stiskněte tlačítko LEO   na dálkovém 
ovladači zesilovače.

5. Kliknutím na OK přejděte do testovacího 
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6. Začíná vyhledávání reproduktorů. Průběh 
můžete sledovat na TFT-LCD displeji.

7. Po skončení vyhledávání je zahájeno tes-
tování reproduktorů. Během něj se snažte být 
potichu, aby se dosáhlo správného účinku.

Půlnoční režim
Půlnoční režim můžete použít při nočním sledování filmů. Pokud snížíte hlasitost, tento 
režim zajistí ztišení zvukových efektů, ale ponechá srozumitelný lidský hlas.

Pro aktivování této funkce stiskněte tlačítko Půlnoc   na dálkovém ovladači zesilovače.

Přednastavené režimy ekvalizéru
Přednastavené režimy ekvalizéru jsou Normální, Rock, Pop, Živě, Jazz a Klasika. Zvolte si režim 
podle toho, jaký druh hudby právě posloucháte.

Pro změnu režimu ekvalizéru použijte dálkový ovladač zesilovače, nebo stiskněte tlačítko Ekvalizér na 
předním panelu modelu A33/A31.

Normální ŽivěPopRock KlasikaJazz
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Používání Windows Media Center

Spuštění Windows Media Center
Windows Media Center můžete plně ovládat bezdrátovou klávesnicí a kterýmkoliv dálkovým 
ovladačem.

Pro spuštění Windows Media Center proveďte jeden z následujících úkonů:

• Stiskněte tlačítko Media Center button  na vašem dálkovém ovladači k Media Center.
• Z plochy systému Windows® klikněte na Start > All Programs > Windows Media Center.

Televize a filmy
Užijte si sledování televize/filmů díky funkce TV + Movies. Sledujte naživo televizní pořady, nahrávejte 
televizní pořady, sledujte nahrané pořady, prohlížejte si informace o programu a přehrávejte DVD.  

Sledování televize
1. Stiskněte tlačítko Živá TV   na dálkovém ovladači. Zobrazí se naposledy sledovaný kanál.
2. Použitím tlačítek Kanál nahoru/dolů můžete při sledování televize přepínat mezi kanály.

Nahrávání televizních pořadů
1. Použitím tlačítek Kanál nahoru/dolů nebo číselných kláves si zvolte program, který si přejete 

nahrávat.

2. Stiskněte tlačítko Nahrávání  na dálkovém ovladači, čímž spustíte nahrávání.

Přehrávání záznamů z televize
1. Stiskněte tlačítko Nahráno z TV   pro zobrazení seznamu nahraných televizních pořadů.

2. Zvolte si požadovaný záznam a spusťte jeho přehrávání stisknutím tlačítka Přehrávání  , 
nebo si nechte zobrazit detaily tlačítkem OK.

Media Center automaticky nahrává pořad, který sledujete, až po dobu 30 minut a ukládá jej do vyrovnávací 
paměti. Pokud tedy zvolíte pauzu u živého televizního pořadu, můžete poté navázat, kde jste skončili. 
Pro bližší informace se obraťte na kapitolu “Časový posuv” v Aplikační uživatelské příručce k DAV Center 
(umístěné na podpůrném DVD).

Sledování DVD
Vložte DVD do multiformátové mechaniky, jeho přehrávání bude zahájeno automaticky. Pro přehrání 
můžete také stisknout tlačítko DVD   .
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Hudba
Funkce Music vám poskytne dokonalý hudební zážitek. Můžete poslouchat CD nebo jiné hudební 
soubory, vytvářet si vlastní playlisty, prohlížet informace o albu a poslouchat hudbu podle alba, žánru, 
interpreta atd.

Přidávání hudebních CD do knihovny hudby
1. V hlavním menu Media Center zvolte Music.
2. Do multiformátové mechaniky vložte CD. Automaticky bude zahájeno jeho přehrávání a v levé 

části obrazovky se objeví seznam voleb.
�.  Zvolte Copy CD a volbou Yes potvrďte výběr. CD bude zkopírováno a uloženo do hudebních 

souborů na pevném disku, v rámci knihovny hudby.

Přehrávání hudby
1. V hlavním menu Media Center zvolte Music > music library pro zobrazení hudebních souborů.
2. Hudbu k přehrání můžete vybrat podle alba, žánru, interpreta atd.

Obrázky a videa
Užijte si a organizujte své fotografie/video nebo stažené obrázky/videoklipy díky funkce Pictures + 
Videos. Můžete procházet jednotlivé obrázky, nebo je sledovat jako prezentaci s hudbou na pozadí.

Prohlížení obrázků
1. V hlavním menu Media Center zvolte Pictures + Videos > picture library pro zobrazení složek s 

obrázky.
2. Vyberte si složku a otevřete ji stisknutím OK. Zvolte obrázek a nechte jej stisknutím OK zobrazit.

 Ke spuštění prezentace obrázků nejprve označte složku a poté stiskněte tlačítko Přehrávání   
Alternativně můžete zvolit Play slide show na postranní liště.

Sledování videa
1. V hlavním menu Media Center zvolte Pictures + Videos > video library pro zobrazení video 

souborů.

2. Označte některý soubor a nechte jej přehrát stisknutím tlačítka Přehrávání   .


