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VLC player – program pro p řehrávání audio a video soubor ů 

Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

DVD přehrávač YARVIK PDV102 
 
Chytře řešený DVD přehrávač YARVIK 
PDV102 obsahuje hned dvojici 
sedmipalcových displejů. Díky dodávané 
sadě pro montáž na hlavové opěrky se 
jedná o ideální zobrazovací zařízení pro 
zadní sedadla automobilu. V balení navíc 
naleznete i praktický obal pro přenášení a 
dálkový ovladač k pohodlné obsluze. Na 
dvojici obrazovek si snadno přehrajete 
různá videa, hudbu i fotografie z několika 
zdrojových úložišť. Základním vstupem je 
bezesporu DVD mechanika, kterou 
doplňuje USB vstup a čtečka paměťových 
karet (MicroSD, MMC, MS). Příjemným 
bonusem zařízení je pak integrovaná 
baterie umožňující až 2,5hodinové 
přehrávání videa na jedno nabití. 
Samozřejmostí je autonabíječka ☺ 
 
Podporované formáty:  
Audio : MP3 
Video : VCD, SVCD, MPEG1, MPEG2, 
DivX 
Obrázky : JPG 

 
Displej:  
Typ: LCD TFT  
Úhlopříčka: 2x 7" (18 cm) 
Rozlišení: 480 x 234 bodů 
Poměr stran: 16:9 
 
Ovládání je jednoduché a je dosti podobné 
nastavení televize či videa. Je možno 
použít dálkový ovladač nebo používat 
přímo základních tlačítek na obrazovkách. 
Výhodou je úprava hlasitosti na obou 
obrazovkách zvlášť – na hlavní obrazovce 
pomocí ovladače, na pomocné obrazovce 
(kterou je možno i odpojit a používat tak 
jen jeden displej) je samostatné ovládání 
hlasitosti. Taktéž můžeme nezávisle 
upravovat jas, kontrast a barvu pomocí 
tlačítka mode na pomocné obrazovce. 
 
Nastavení jazyka menu: SETUP – OSD 
LANGUAGE – šipkou doprava se 
přesunou do pravého sloupce a zvolit 
CZECH. Opuštění prostoru menu opět 
stiskem tlačítka SETUP. 
 
Nastavení jazyku filmu popř. jazyku titulků: 
MENU – LANGUAGES a zvolíme jazyk, 

ve kterém bude DVD film přehrávat 
(pochopitelně jen ten jazyk, který 
podporuje film).  
 
Nastavení jazyk titulků: promačkávání 
tlačítka SUBTITLE zvolíme požadované 
titulky. 
 
Změna velikosti obrazu videa: tlačítkem 
ZOOM mohu zvětšit nebo zmenšit obraz 
videa. 


