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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozor-
nění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spo-
lehlivě sloužit.

Napájení
Ujistěte se, že používáte správné napájení podle 
štítku na zadní části přehrávače (AC 100 – 120V 
AC 220-240V).

Napájecí kabel
 Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké 

předměty, abyste předešli případnému poškoze-
ní a následnému  úrazu elektrickým proudem.
 Pokud nebude přístroj delší dobu používat, 

odpojte jej od zásuvky.

Používání a skladování
 Nesnímejte svrchní kryt přístroje, abyste pře-

dešli případnému poškození a následnému  úra-
zu elektrickým proudem.
 Nepokládejte na přehrávač žádné těžké před-

měty.

Umístění přehrávače
 Neumisťujte přehrávač na místa, kde hrozí

- vibrace
- vysoká vlhkost
- špatná ventilace
- přímá sluneční záře
- extrémně vysoké nebo nízké teploty
 Přehrávač má být umístěn jen na horizontální 

ploše.
 Neumisťujte přehrávač poblíž televize, rádia, 

počítače nebo reproduktorů, abyste předešli ne-
gativnímu vlivu magnetického pole.

Kondenzace
Pokud přemístíte přehrávač ze studeného pro-
střední do teplého, může uvnitř dojít ke konden-
zaci vlhkosti. Pokud k tomuto jevu dojde, zapně-
te prosím přehrávač vypínačem přibližně jednu 
až dvě hodiny před plánovaným použitím.

Čistění přehrávače
Čistěte přední panel a kryt přístroje suchou 
měkkou látkou. Další místa mohou být čištěna 

lehce navlhčenou utěrkou a jemným čistícím 
přípravkem. Nikdy nepoužívejte k čistění odpa-
řujícími se roztoky, protože může dojít k poško-
zení přehrávače.

MANIPULACE S DISKEM
Používání disku
 Držte, prosím, disky vždy za okraje nebo stře-

dový otvor dle obrázku níže. Nedotýkejte se 
lesklého povrchu disku.

 Nelepte na disk nálepky ani lepící pásky. Po 
povrchu disku neškrábejte a ani jej nijak nenič-
te.

 Během přehrávání se disk otáčí vysokou rych-
lostí. Nepoužívejte poškozené, nalomené nebo 
zvlněné disky, protože mohou poškodit přehrá-
vač.

Čištění disku
 Otisky prstů nebo prach na povrchu disku 

může snížit odrazivost vrstvy, což přímo a nega-
tivně ovlivňuje kvalitu čtení. Čím horší je úroveň 
signálu, tím horší je kvalita přehrávání. Udržuj-
te povrch disku čistý. Můžete jej utírat měkkou 
suchou látkou, a to ve směru od středu k okra-
jům.
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ZÁRUČNÍ LIST
Manta DVD Emperor Basic, MODEL: DVD-035

Výrobní/sériové číslo...……….…………………………………………………………..........

Datum prodeje……..…………………………….……………………………………………...

Razítko a podpis prodávajícího……………………………………………………………….

Informace pro zákazníka

Záruční doba
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účten-
ku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou 
dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. 
Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační 
podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, 
sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za zá-
vadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje 
spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: 
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím.
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SPECIFIKACE
Laser: polovodičový, vlnová délka: 650 nm

Systémy zobrazení: PAL/AUTO/NTSC

Napájení: AC 100 V ~ 240 V; 50/60 Hz

Spotřeba: 25 W

Rozměry: 430 x 260 x 58 (š x h x v)

Hmotnost přehrávače: 1,7 kg

Hmotnost dálkového ovladače: 60 g
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 Pokud je disk velmi znečištěný, setřete jej na-
vlhčenou měkkou látkou a následně vysušte 
měkkou suchou látkou.
 Nepoužívejte čistící spreje, benzen, rozpouště-

dla, antistatické roztoky nebo podobné příprav-
ky. Mohou poškodit povrch disku.

Skladování disku
 Skladujte, prosím, disky v originálních oba-

lech abyste předešli jejich prohnutí. Neskladujte 
disky v místech s vysokou teplotou, vysokou 
vlhkostí nebo pod přímým slunečním světlem. 
Mohlo by dojít k poškození disku.
 Čtěte pečlivě informace vytištěné na discích.

TABULKA KOMPATIBILITY DISKŮ
Tento DVD přehrávač umí přehrávat tyto typy 
disků:

DVD disky a VCD disky obsahují jak video, tak i 
audio, a podporují vícenásobné audio stopy.
CD disky obsahují pouze audio stopu.

Tento přehrávač je kompatibilní s VCD ver. 1.0 
a 2.0 a odpovídá standardu MPEG4/DivXTM a 
XviD.

Přehrávač je kompatibilní s  CD-R a CD-RW.
Přehrává obrázkové CD (JPEG).

ČELNÍ PANEL
1. Tlačítko zapínání/vypínání 
- stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač 
2. Nosič disku 
- zde se vkládají disky 
3. Tlačítko Přehrávání/Pozastavení - zahájení 
přehrávání disku nebo pozastavení přehrávání; 
pro jeho obnovení stiskněte znovu.
4. Tlačítko vysunutí/zasunutí
- Otevírá nebo zavírá nosič disku
- Přijímá pokyny dálkového ovladače
- Zobrazuje informace o provozu
5. STOP
6. Displej
7. Dálkové ovládání 
- čidlo přijímače dálkového ovládání

ZADNÍ PANEL
1. Komponentní video výstup
2. Video výstup
3. Výstup SCART
4. Výstup S-Video
5. Digitální koaxiální audio výstup
6. Stereo výstup
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než se obrátíte s případnými problémy na ser-
vis, pročtěte si níže uvedené informace, zda 
mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich 
problémů. Někdy postačuje jednoduchý zásah 
z vaší strany, aby bylo běžné fungování přehrá-
vače obnoveno.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte pevné zasunutí vidlice napájecí 
šňůry do zásuvky.
- Zkuste opětovně tisknout tlačítko ON/STAND-
BY/OFF.

Není obraz

- Ujistěte se, že přehrávač je správně připojen.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných 
zdířek.
- Na TV zvolte příslušný správný video vstup, 
aby mohl být signál z přehrávače zobrazen.

Není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte konektory.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na zesilovači 
nebo reproduktorech, které máte připojeny.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných 
zdířek.
- Ujistěte se, že máte v TV a audio zařízení zvole-
na správná nastavení.
- Pokud je přehrávač v režimu MUTE (ztišení), 
stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž ob-
novíte původní hlasitost.

Obraz je černobílý

• Poškozený konektor S-Video (ohnutý kolík)
• Přehrávaný obraz má poruchy.
• Záznam je ve špatné kvalitě. U sériově vyrá-
běných DVD titulů se to může stát u disků z let 
1997-1998.

Kolísá jas nebo obraz je poškozen

• Poškrábaný disk
• Zapojte přehrávač přímo do TV pokud jej

máte propojen přes jiný přístroj. Toto kolísání je 
způsobeno ochranou MACROVISION.
• Pokud vaše TV nemá video vstup, musíte si 
přikoupit RF adaptér.
• Disk je špinavý a potřebuje vyčistit.
• Během rychlého posunu s obrazem se může 
deformace projevit. Tento jev je však normální.

DVD přehrávač nezahájí přehrávání

• Není vložen žádný disk. (Na obrazovce se ob-
jeví symbol NO DISC). Vložte, prosím, disk.
• Disk je vložen opačně. Vložte disk datovou 
stranou dolů.
• Disk je špinavý. Vyčistěte jej, prosím.
• Tlačítkem Setup vypněte menu na obrazov-
ce.
• Vypněte rodičovský zámek nebo změňte jeho 
úroveň (přednastavené heslo je 3308)
• Odpojte přehrávač od sítě a opět zapojte.

Dálkový ovladač nepracuje správně

• Odstraňte překážku mezi přehrávačem a dál-
kovým ovladačem.
• Dálkový ovladač je od přehrávače příliš vzdá-
len. Používejte jej v rámci doporučené vzdále-
nosti.
• Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače 
přímo na infra čidlo přehrávače.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybi-
té, nahraďte je novými.

14

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Při použití dálkového ovladače je třeba jej zamí-
řit směrem k čidlu na DVD přehrávači.

Poznámka:
 Nepoužívejte různé typy baterií
 Pokud dálkový ovladač nefunguje správně 

nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro 
použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie 
současně.
 Chraňte dálkový ovladač před extrémně hor-

kými nebo extrémně vlhkými prostředími
 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu 

používat, vyjměte obě baterie abyste předešli 
jejich možnému vytečení a následné korozi.
 Neotevírejte dálkový ovladač.

POWER - Stiskem zapnete nebo vypnete přehrá-
vač
LANGUAGE - Volba jazyka
ANGLE - Slouží k zobrazení záběrů různých kamer 
z DVD disku
SUBTITLE - Volba titulků
RETURN - Návrat k předchozí položce menu
GOTO - Vyhledávání podle času
SETUP - Otevře menu nastavení DVD přehrávače
0-10+ - Číselná tlačítka
PROG - Zobrazí menu Program
VOL +/- - Nastavování hlasitosti
MUTE - Ztišení přehrávaného zvuku
AUDIO - Změna jazyka
REV - Rychlé převíjení vzad
FWD - Rychlé převíjení vpřed
STOP - Zastavení přehrávání
PAUSE - Pozastaví přehrávání, opakovaným stis-
kem je přehrávání obnoveno
OPEN/CLOSE - Vysune nebo zasune nosič disku
TITLE - Vstup do nabídky titulů DVD disku
ENTER - Potvrzuje volbu, aktivuje označené po-
ložky
ZOOM - Zvětšení části sledovaného obrazu

RAN - Náhodné přehrávání
PBC - Volba video výstupů S-Video, prokládaný 
YUV, TV RGB, P-SCAN YPBPR
A-B - Používá se k označení úseku pro opakova-
né přehrávání mezi body A a B
REPEAT - Opakování stopy nebo kapitoly
OSD - Zobrazí OSD
SLOW - Zpomalené přehrávání
NEXT - Skok na následující kapitolu během pře-
hrávání
PREV - Návrat zpět na předcházející kapitolu bě-
hem přehrávání
PLAY - Spuštění přehrávání
KEY+ - Nastavení rychlosti vykreslování
KEY- - Nastavení rychlosti vykreslování
VIDEO - Volba režimů NTSC, PAL60, PAL, AUTO
3D - Spuštění režimu ekvalizéru
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SUBWOOFER (Superbas)
Nastavte výstup SUBWOOFER na ON/OFF (za-
pnuto/vypnuto). V režimu Zapnuto bude přehrá-
vač tento výstup automaticky detekovat a využi-
je ho pro přehrávání. Při volbě Vypnuto nebude 
výstup používán.

CENTER DELAY
(Zpoždění středového reproduktoru)
Nastavte délku zpoždění pro reproduktor CEN-
TER.

REAR DELAY 
(Zpoždění zadních reproduktorů)
Nastavte délku zpoždění pro reproduktor REAR.

DIGITAL Setup 
(Nastavení digitálního výstupu)
Tato sekce obsahuje následující možnosti nasta-
vení:

DYNAMIC RANGE (Dynamický rozsah)
• Pokud je zvolen výstup LINE OUT můžete pro 
něj na tomto místě nastavit parametry a efekty. 
Pokud provedete nastavení na FULL bude hod-
nota výstupu minimální; pokud nastavíte OFF 
bude hodnota výstupu maximální.

Poznámka: Tato volba je aktivní pouze při vy-
pnutém režimu DOWNMIX.

DUAL MONO (LEFT + RIGHT) 
(duální mono režim)
Pomocí této volby můžete nastavit parametry 
mono levého (L) výstupu a pravého (R) výstupu. 
K dispozici jsou čtyři dostupná nastavení: STE-
REO, MONO L, MONO R a MIX-MONO. Většinou 
se využívá při karaoke. 

INFORMACE
• Abyste chránili DVD přehrávač, musí být in-
tervaly mezi stiskem tlačítka Power alespoň 30 
sekund.

• Pokud nebude přístroj delší dobu používat, 
odpojte jej od zásuvky

• Ujistěte se, že používáte správné napájení 
podle štítku na zadní části přehrávače. Jinak ne-
musí pracovat správně nebo může být dokonce 
poškozen.

• Některé disky s protipirátskými ochranami 
nemusí být na přehrávači přehratelné.

• Pokud se přeruší přehrávání výpadkem prou-
du nebo jinou poruchou, odpojte jej od sítě a 
opět zapojte.

• Některé filmy nebo média nemusí být na pře-
hrávači přehratelné s ohledem na jejich formát 
nebo způsob výroby.

• Vlastnosti a možnosti popisované v tomto 
manuálu se mohou z technických důvodů změ-
nit.

• Specifikace se mohou kdykoliv změnit bez 
předchozího upozornění.

4

PŘIPOJENÍ K ZADNÍMU PANELU
1) Komponentní výstup obrazu

Y, Cb i Cr neboli komponentní video je slož-
kovým video signálem, kde je jasová složka 
zpracovávána samostatně, stejně jako každá z 
barevných složek obrazu. Komponentní signál 
poskytuje vyšší barevnou přesnost než kompo-
zitní výstup nebo S-Video. 

2) Digitální koaxiální audio výstup
   

 

Tyto konektory využijete pro zapojení přehráva-
če k externímu Dolby® Digital nebo DTS® deko-
déru. Pro použití koaxiálního výstupu si musíte 
zakoupit samostatný kabel, kterým propojíte 
Digitální koaxiální audio výstup na přehrávači a 
AV zesilovač. (Kabel není součástí balení DVD 
přehrávače.)

3) Kompozitní výstup obrazu

 Výstup kompozitního videa je nejpoužívanějším 
zapojením obrazového výstupu, který je podpo-
rován většinou televizorů a A/V přijímačů. Tento 
výstup nevyžaduje žádná uživatelská nastavení.

4) SCART konektor

Prostřednictvím SCARTu lze připojit televizor 
vybavený rovněž SCART konektory. Když pro-
vedete propojení pomocí SCARTů, musíte v 
menu DVD přehrávače v položce „PREFEREN-
CES PAGE“ (Předvolby)/“VIDEO OUTPUT“ (Vi-
deo výstup) zvolit nastavení „SCART“. 
Poznámka: S-Video a SCART výstupy nemohou 
poskytovat obrazový signál současně.

S-Video výstup

Tento výstup lze použít pro propojení s televi-
zory nebo monitory, které mají zdířku S-Video a 
nejsou vybaveny komponentním vstupem. Pro 
jeho aktivaci musíte v menu DVD přehrávače v 
položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby)/“VI-
DEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení 
„S-VIDEO“.

DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035
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Tento formát, pokud je dostupný, umožní zaplnit 
širokoúhlým filmem celou TV obrazovku, i když 
za cenu částečného ořezání pravého levého 
okraje filmu. Aby nedošlo ke zkreslení obrazu, je 
nutno provést správné nastavení dle typu vaší 
televizní obrazovky.

Default (Tovární nastavení)

Zvolte tuto položku, pokud si přejete odstranit 
všechny provedené změny a vrátit nastavení 
přehrávače k původním továrním hodnotám.

Language Setup (Nastavení jazyka)

• Pomocí šipek vyberte položku OSD LANGUA-
GE a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém 
budou dále zobrazována všechna hlášení na o-
-brazovce. Volbu potvrdíte tlačítkem Enter. Dis-
plej se ihned přepne do zvoleného jazyka.
• Pomocí šipek vyberte položku AUDIO LANG a 
dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém bude 
dále přehráván zvukový doprovod. Volbu potvr-
díte tlačítkem Enter. Pokud se na přehrávaném 
disku vyskytuje zvuková stopa v tomto jazyce, 
bude použita.
• Pomocí šipek vyberte položku SUBTITLE 
LANG a dále vyberte požadovaný jazyk, ve kte-
rém budou dále zobrazovány všechny titulky. 
Volbu potvrdíte tlačítkem Enter. Pokud se na 
přehrávaném disku vyskytují titulky v tomto ja-
zyce, budou použity. Titulky můžete dále přepí-
nat i během přehrávání DVD pomocí tlačítka na 
dálkovém ovladači.
• Pomocí šipek vyberte položku MENU LANG a 
dále vyberte požadovaný jazyk, ve kterém bude 
dále zobrazováno menu disku. Volbu potvrdíte 
tlačítkem     . Pokud se na přehrávaném disku 
vyskytuje menu v tomto jazyce, bude použito. 
Jazyky můžete dále přepínat i během přehrává-
ní DVD pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.

Poznámky: Pokud není vámi zvolený jazyk na 
disku dostupný, použije se standardní jazyk ur-
čený diskem. Standardní nastavení jazyka DVD 
přehrávače je angličtina.

Audio Setup (Nastavení zvuku)

Pomocí šipek vyberte položku AUDIO OUT a 
dále vyberte požadovaný režim zvukového vý-

stupu. Volbu potvrdíte tlačítkem Enter. K dispo-
zici jsou tři typy zvukového výstupu: ANALOG, 
SPDIF/RAW a SPDIF/PCM.
• ANALOG: Zvukový signál je přítomen na ko-
axiální výstupním konektoru, přičemž digitální 
výstupní konektor je bez zvukového signálu.
• SPDIF/RAW: nastavení této volby odesílá na 
koaxiální zdířku datový tok signálu Dolby® Di-
gital nebo DTS. Abyste tohoto signálu mohli vy-
užít, musíte jej přivést do přijímače nebo jiného 
zařízení schopného zpracovat a dekódovat zvuk 
ve formátu Dolby® Digital nebo DTS.
• SPDIF/PCM: PCM je standardem pro Pulse 
Code Modulation a jde o formát digitálního zvu-
ku. Pokud bude přehrávač připojen k zesilovači, 
který má D/A převodník získáte stejný digitální 
audio formát, jaký je uložen na CD. Navíc je na 
audio výstupech zesilovače dostupný dvouka-
nálový analogový stereo signál.  

Video Setup (Nastavení obrazového výstupu)

BRIGHTENSS (Jas)
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule mě-
nit jas obrazu.

CONTRAST (Kontrast)
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule mě-
nit kontrast obrazu.

HUE (Barevnost)
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule mě-
nit barevnost obrazu.

SATURATION (Nasycení)
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete plynule mě-
nit nasycení obrazu.

Speaker Setup (Nastavení reproduktorů) 

DOWN MIX (Smíchání)
• STEREO: smíchaný stereo signál do levého/
pravého zvukového výstupu (z původního for-
mátu 5.1; pokud byl původním zdrojem stereo 
signál, nedojde k žádné změně)
• VSS: virtuální prostorový zvuk ve stereo re-
produktorech vytvořený z původního prostoro-
vého zvuku 5.1
• OFF: aktivujte tuto volbu, pokud si přejete zís-
kat původní prostorový zvuk 5.1.
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ZAPNUTÍ DVD PŘEHRÁVAČE
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Power. 
Na TV obrazovce se objeví nápis Read (načítá-
ní). Pokud v mechanice není žádný disk, zobrazí 
se na obrazovce i na displeji nápis No Disc.

VLOŽENÍ DISKU DO PŘEHRÁVAČE
Vysuňte nosič disku tlačítkem OPEN/CLOSE. 
Na obrazovce se objeví nápis Open (vysunuto). 
Vložte do něj opatrně disk a ujistěte se, že je ulo-
žen rovně do výřezů v ploše potištěnou stranou 
nahoru. Stiskněte znovu tlačítko OPEN/CLOSE. 
Na obrazovce se objeví nápis Close (zasunuto) a 
disk začne být automaticky přehráván. Poznám-
ka: Některé typy disků vyžadují navíc stisknutí 
tlačítka PLAY/PAUSE, čímž zahájíte přehrávání 
disku.

PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ
Obsah menu jednotlivých disků se liší podle 
toho, jak jsou vyrobeny a jaké vlastnosti jsou za-
hrnuty. Menu je zobrazeno po stisknutí tlačítka 
Menu. Tlačítkem Play/Pause na dálkovém ovla-
dači lze aktivovat přehrávání nebo pozastavení. 
K dispozici jsou různé nabídky způsobů přehrá-
vání, jako například přehrávání menu, přehrává-
ní titulu, sekvenční přehrávání, atd.

Přehrávání menu (kompatibilní s disky DVD a VCD)

1. Stiskněte tlačítko Menu
- Na obrazovce se ukáže hlavní menu disku 
DVD.
- Pokud je vloženo SVCD, zobrazí se SVCD 
menu (při vypnuté funkci PBC). Aktuální status 
PBC zjistíte, pokud v této fázi krátce stisknete 
tlačítko PBC.
- Při vložení disku SVCD se funkce PBC aktivuje 
automaticky.
2. Pokud používáte disk DVD, můžete pomocí 
směrových šipek zvýraznit položku menu, kte-
rou si přejete aktivovat. Pokud používáte disk 
SVCD, můžete zvolit stopu přímo zadáním čísla 
stopy.
3. Zvýrazněná položka se začne přehrávat po 
stisku tlačítka Enter nebo Play.

4. Návrat do menu během přehrávání: Pokud 
používáte disk DVD, stiskněte tlačítko Menu/
PBC a dostanete se zpět do hlavního menu. Po-
kud používáte disk SVCD a funkce PBC je aktiv-
ní, po stisku tlačítka Menu/PBC a dostanete se 
zpět do hlavního menu. 
5. Stop
- Při jednom stisknutí tlačítka Stop přehrávání 
zastavíte a na obrazovce se ukáže nápis Quasi 
stop. Pokud si přejete přehrávání zcela ukončit, 
stiskněte tlačítko Stop dvakrát.
- V režimu Quasi stop si přehrávač pamatuje, 
kde bylo přehrávání přerušeno a při opakova-
ném spuštění pokračuje přehrávání od tohoto 
místa.
- Pokud v režimu Stop stisknete tlačítko Play, 
vstoupí přehrávač do režimu sekvenčního pře-
hrávání.
- Abyste ochránili disk, nezapomeňte před vy-
sunutím nosiče disku nejprve stisknout tlačítko 
Stop. Po vyjmutí disku opětovně stiskněte tlačít-
ko  Open/Close.
- Pokud nebudete DVD přehrávač používat del-
ší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.

Přehrávání titulu (kompatibilní s disky DVD)

1. Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko Tit-
le/Menu, čímž zobrazíte obsah DVD titulu.
2. Pomocí směrových šipek zvýrazněte titul, kte-
rý si přejete aktivovat, a stiskněte Enter. Titul 
můžete zvolit přímým zadáním čísla titulu.
3. DVD přehrávač začne kapitolou 1 zvoleného 
titulu.

Sekvenční přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD 
a JPEG)

1. Při vloženém SVCD disku a zapnuté funkci 
PBC stiskněte jednou tlačítko PBC, čímž funkci 
vypnete. Nyní může přehrávač pracovat v sek-
venčním režimu. Pokud stisknete PBC dvakrát, 
opět funkci aktivujete.
2. Pro ostatní kompatibilní disky platí, že  pře-
hrávač pracuje v sekvenčním režimu po stisku 
tlačítka Play pokud byl původně v režimu Stop.

DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035



www.cyberhome.de/cz
11

Poznámky: Pokud jste v režimu nastavování 
(Setup), stisk následujících tlačítek tento režim 
předčasně ukončí. Změny, které byly do toho 
okamžiku provedeny, však budou uloženy: P/N, 
Subtitle, F.F, F.R, Vol+/-, PBC, Title, Return, 
Play, Stop, Resume, Pause/Step, A-B, Angle, 
Language, Soundtrack, 3D, Record, Display, 
Mute a Setup.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
TV systém

Nastavte si výstupní signál podle normy vaší 
televize:
• AUTO: DVD přehrávač sám zvolí systém dle 
vloženého disku, vhodné pro TV s automatickou 
volbou systému
• NTSC: DVD přehrávač vždy na výstupu předá-
vá NTSC TV signál
• PAL: DVD přehrávač vždy na výstupu předává 
PAL TV signál
• PAL60: DVD přehrávač vždy na výstupu pře-
dává PAL60 TV signál
Standardní nastavení je PAL.

SCREEN SAVER (Šetřič obrazovky)

Pokud je DVD přehrávač v nečinnosti v režimu 
Stop, Open nebo No Disc nebo se zobrazuje 
statický obrázek déle než 1 minutu, může být 
aktivován šetřič obrazovky a prodloužit tak její 
životnost.
• ON: Tato volba aktivuje funkci šetřiče obra-
zovky
• OFF: Tato volba deaktivuje funkci šetřiče ob-
razovky

VIDEO

• Prokládaný-YUV: Zvolte tuto položku video vý-
stupu, pokud je váš DVD přehrávač připojen k 
televizi komponentními kabely Y, Cb, Cr.
• TV-RGB: Zvolte tuto položku video výstupu, 
pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizi 
kompozitním nebo S-Video kabelem.
• P-SCAN: Zvolte tuto položku video výstupu, 
pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizi 
podporující funkci progresivního skenování (Pro-
gressive Scan) komponentními kabely Y, Cb, Cr.

Poznámky: Při kompozitním nastavení výstupu 
z DVD přehrávače můžete připojit libovolnou 
televizi. Pokud je váš přehrávač připojen k TV 
podporující progresivní skenování, zvolte vý-
stup TV-RGB nebo P-SCAN. Standardní nasta-
vení přehrávače je TV-RGB.

Typ TV

16:9
widescreen

- 16:9 (širokoúhlý obraz): Zvolte tuto položku, 
pokud připojujete přehrávač k širokoúhlé televi-
zi. Pokud si zvolíte toto nastavení a vaše TV není 
širokoúhlá, bude obraz díky vertikální kompresi 
zkreslený.

4:3
Letter Box

- 4:3 LB (Letter Box): Pro televizory obvyklých 
rozměrů zvolte toto nastavení. Na horním a dol-
ním okraji obrazovky se objeví během přehrává-
ní širokoúhlých filmů černé pruhy.

4:3
Pan and Scan

-  4:3 PS (Pan and Scan): Použitelné pro televi-
zory běžných rozměrů. Během přehrávání širo-
koúhlého filmu je tento na výšku přizpůsoben 
obrazovce a levý a pravý nadbytečný okraj je 
oříznut, aby byla pokryta celá.

Poznámky: Poměry stran, které lze přehrávat, 
jsou vytištěny na zadní straně krabičky DVD. 
Některé tituly jsou nahrány v širokoúhlém ki-
noformátu (poměr stran obrazu 16:9). Jiné jsou 
nahrány ve standardním formátu (poměru stran 
4:3). Některá DVD pak obsahují obě verze filmu 
a mohou mít dostupný režim Pan and Scan.
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Programované přehrávání (kompatibilní s disky DVD, 
VCD, CD a JPEG)

Tato funkce umožňuje přehrávat kapitoly nebo 
stopy v pořadí, v jakém je zadáte. Maximálně lze 
nastavit 16 kapitol nebo stop.
- V případě, že je funkce PBC zapnuta, je během 
programovaného přehrávání kapitol/stop deak-
tivována.
- Pomocí šipek nebo čísel na dálkovém ovládání 
zahájíte programování. Tiskněte čísla požadova-
ných skladeb v pořadí, v jakém si přejete, aby 
přehrávání probíhalo. Následně stiskněte Play 
nebo přesuňte kurzor na položku Play a potvrď-
te tlačítkem Enter. Spustí se přehrávání v nasta-
veném pořadí.
- Naprogramovat můžete maximálně 16 kapitol/
stop.
- Pomocí šipek můžete zvolit položku, jakou po-
třebujete.
- Pokud během programovaného přehrávání 
stisknete tlačítko Program, ukáže se na obra-
zovce seznam naprogramovaných skladeb dle 
pořadí a přehrávání bude zastaveno. Můžete 
stisknout Stop a Play, čímž obnovíte normální 
přehrávání.
Poznámky: Pro odstranění seznamu skladeb 
přesuňte kurzor šipkou na položku Clear a stisk-
něte tlačítko Enter. Pro změnu seznamu skla-
deb přesuňte kurzor šipkou na položku, kterou 
si přejete změnit, a přímo stiskněte tlačítko s 
číslem kapitoly/stopy, kterou si přejete stávající 
volbu nahradit. Na displeji mezi tím svítí indiká-
tor programovaného přehrávání a rovněž číslo 
kapitoly/stopy.

Volba stop (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Při vloženém DVD disku (v pozici zobrazení 
menu nebo úvodní stránky) vyberte pomocí 
numerických tlačítek číslo stopy. Při přehrává-
ní DVD disku  můžete pomocí číselných tlačítek 
vložit číslo požadované stopy přímo.
2. Při přehrávání disku SVCD v režimu sekvenč-
ního přehrávání vyberete požadovanou stopu 
stisknutím číselných tlačítek dálkového ovla-
dače. Během programovaného přehrávání a 
aktivované funkce PBC lze volbu provést pouze 
stisknutím tlačítek Prev/Next.
3. Při přehrávání disků CD, CD-G, HD-CD a DTS-
-CD můžete pomocí číselných tlačítek vložit čís-

lo požadované stopy přímo. 
4. Při přehrávání disků JPEG můžete pomocí 
číselných tlačítek volit různé stopy přímo z ak-
tuální nabídky. 
Poznámky: Pomocí čísel na dálkovém ovládání 
můžete přímo vkládat čísla v rozmezí 1 až 10. 
Čísla vyšší než 10 musí být vkládána s použi-
tím tlačítka 10+. Na příklad číslo 15 vložíte tak, 
že stisknete jedenkrát tlačítko 10+ a jedenkrát 
tlačítko 5.
Pokud zvolené číslo stopy neexistuje bude vlo-
žené číslo neplatné.
 
Přeskakování stop (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD 
a JPEG)

1. Pro přesun na další stopu/kapitolu/titul stisk-
něte tlačítko Next.
2. Pro přesun na začátek předchozí stopy/kapi-
toly/titulu stiskněte tlačítko Prev.
3. Pokud při vypnuté funkci PBC a přehrávání 
poslední stopy/kapitoly SVCD disku a stisknete 
tlačítko Next dojde k zastavení přehrávání. Při 
zastaveném přehrávání není stisknutí tlačítka 
Next/Prev platnou funkcí. 
4. Při vloženém DVD disku záleží na tom, jak byl 
vyroben a podle toho se možné operace liší.

Zrychlené přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD, 
CD a JPEG)

Během přehrávání se můžete v titulu pohybovat 
oběma směry.
1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovladači tlačítko F.F čímž zahájíte zrychlené pře-
hrávání disku vpřed. Opakovaným tisknutím 
tlačítka se rychlost přehrávání mění ve čtyřech 
krocích : x2, x4, x8, x20. Po pátém stisku tlačít-
ka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se 
přehrávání normální. Pokud se při zrychleném 
přehrávání DVD dostanete na místo, kde začíná 
další titul/kapitola dojde k automatickému zru-
šení funkce zrychleného přehrávání a obnoví  se 
přehrávání normální. Pokud se při zrychleném 
přehrávání SVCD se zapnutou funkcí PBC do-
stanete na místo, kde začíná další stopa dojde k 
automatickému zrušení funkce zrychleného pře-
hrávání a obnoví  se přehrávání normální.
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- Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte 
tlačítko Play.
- Při přehrávání disků CD nebo HD-CD zrychleně 
rychlostí x2 je stále ještě aktivní audio výstup.
2. Během přehrávání stiskněte na dálkovém 
ovladači tlačítko F.R čímž zahájíte zrychlené 
přehrávání disku vzad. Opakovaným tisknutím 
tlačítka se rychlost přehrávání mění ve čtyřech 
krocích : x2, x4, x8, x20. Po pátém stisku tlačít-
ka se vypne zrychlené přehrávání a obnoví se 
přehrávání normální. Pokud se při zrychleném 
přehrávání DVD dostanete na místo, kde začíná 
další titul/kapitola dojde k automatickému zru-
šení funkce zrychleného přehrávání a obnoví  se 
přehrávání normální. Pokud se při zrychleném 
přehrávání SVCD se zapnutou funkcí PBC do-
stanete na místo, kde začíná další stopa dojde k 
automatickému zrušení funkce zrychleného pře-
hrávání a obnoví  se přehrávání normální. 
- Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte 
tlačítko Play.
- Při přehrávání disků CD nebo HD-CD zrychleně 
rychlostí x2 je stále ještě aktivní audio výstup. 

Zpomalené přehrávání (kompatibilní s disky DVD, VCD, 
CD a JPEG)

Pokud během přehrávání stisknete tlačítko Slow, 
vstoupíte do režimu zpomaleného přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko Slow. Opa-
kovaným stiskem tohoto tlačítka přehrávání 
dále zpomalíte v šesti stupních: 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6 a 1/7. Po sedmém stisku tlačítka se vy-
pne zpomalené přehrávání a obnoví se přehrá-
vání normální.
Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte 
tlačítko Play.

Zastavení obrazu a krokování obrazu (kompatibilní s 
disky DVD, VCD, CD a JPEG)

1. Při přehrávání disků CD, CD-G, HD-CD, DTS-
-CD nebo JPEG se při stisknutí tlačítka Pause 
obraz zastaví. Pro obnovení normálního přehrá-
vání stiskněte znovu tlačítko Pause nebo Play/
Enter.
2. Při přehrávání disků SVCD a DVD se při stisk-
nutí tlačítka Pause obraz zastaví. Při opakova-
ném stisknutí tlačítka Pause se obraz posune o 
jeden snímek. Pro obnovení normálního přehrá-
vání stiskněte tlačítko Play/Enter.

Funkce opakování (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD 
a JPEG)

Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovla-
dači tlačítko Repeat. Následně se zobrazí údaj o 
aktuálním režimu opakování.
1.  Při přehrávání disků SVCD, CD, CD-G, HD-
-CD, DTS-CD nebo JPEG v sekvenčním režimu 
stiskněte znovu tlačítko Repeat, abyste režim 
opakování aktivovali. Při opakovaném stisknu-
tí tlačítka Repeat se aktivuje následující druh 
režimu opakování. Celkem jsou k dispozici tři 
režimy: vypnuto (Off), opakování stopy (Track 
Repeat) a opakování disku (Disc Repeat). Po 
čtvrtém stisku tlačítka se vypne zrychlené pře-
hrávání a obnoví se přehrávání normální.
2.  Při přehrávání disků DVD stiskněte znovu tla-
čítko Repeat, abyste režim opakování aktivovali. 
Při opakovaném stisknutí tlačítka Repeat se akti-
vuje následující druh režimu opakování. Celkem 
jsou k dispozici tři režimy: vypnuto (Off), opa-
kování stopy (Track Repeat) a opakování disku 
(Disc Repeat). Po čtvrtém stisku tlačítka se vy-
pne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrává-
ní normální.
3. Při přehrávání disků JPEG stiskněte znovu 
tlačítko Repeat, abyste režim opakování aktivo-
vali. Při opakovaném stisknutí tlačítka Repeat 
se aktivuje následující druh režimu opakování. 
Celkem jsou k dispozici čtyři režimy: vypnuto 
(Off), opakování stopy (Track Repeat), opako-
vání adresáře (Directory Repeat) a opakování 
disku (Disc Repeat). Po pátém stisku tlačítka se 
vypne zrychlené přehrávání a obnoví se přehrá-
vání normální.

Využívání funkcí zobrazení (kompatibilní s disky DVD, 
VCD, CD a JPEG)

1. Načítání a přehrávání disků DVD (dvě obra-
zovky)
- Stiskněte jedenkrát tlačítko Display (OSD) čímž 
zobrazíte první obrazovku: Disc Type (typ dis-
ku), Title */* (titul aktuálně přehrávaný/celkový 
počet titulů), Elapsed time of the Disc (uplynulý 
čas).
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PŘEHRÁVÁNÍ OBBRÁZKŮ JPEG
Vložte do přehrávače disk s obrázky JPEG a ten 
automaticky prohledá všechny adresáře a vy-
tvoří přehled nalezených obrázků. Po ukončení 
vyhledávání se automaticky přesune do adresá-
ře s případnými uloženými audiovizuálními sou-
bory (pokud disk obsahuje mimo obrázků JPEG 
i tyto; u disků s pouze jedním typem souborů 
se přesune automaticky do prvního adresáře). 
Začne přehrávání prvního souboru (01 je zvý-
razněno). Viz následující obrázek:

  Název aktuálního adresáře
  Název aktuálního souboru. Pokud jde 
o obrázek formátu JPEG, přípona by měla být 
JPG.
  
     Přehrávaný soubor má zvukový formát
      
     Přehrávaný soubor je JPEG.

     Přepínání formátů souborů pro přehrání
  1. Přehrává pouze hudební soubory
  2. Přehrává pouze obrázkové soubory
  3. Přehrává pouze filmy

V adresářích se můžete pohybovat pomocí ši-
pek. Po volbě požadovaného adresáře začne 
přehrávání první skladby v tomto adresáři. Po-
mocí šipek lze zvolit i jednotlivý soubor uvnitř 
adresáře.
Poznámky:
• Pomocí šipek vlevo a vpravo můžete jednotli-
vě volit mezi typy adresářů, typy přehrávaných 
souborů a přepínáním souborů.
• Aktuálně zvolená funkce je zobrazena v rá-
mečku a identifikuje zvolený režim (viz obrá-

zek).
• Při prohlížení obrázků JPEG se lze kdykoliv 
vrátit k seznamu obrázků stisknutím tlačítka Re-
turn.
• Pomocí číselných tlačítek si můžete přímo 
zvolit číslo souboru, který má být zobrazen. Na-
příklad číslo 15 vložíte tak, že stisknete jeden-
krát tlačítko 10+ a jedenkrát tlačítko 5. Začne se 
zobrazovat soubor číslo 15.
• Během zobrazování souborů JPEG můžete 
stisknout tlačítko Program, čímž vstoupíte do 
režimu volby střídání obrázků. K dispozici je 16 
režimů.
• Při zobrazení obrázku nebo pozastaveném 
obrázku stiskněte tlačítka šipek. Můžete tak do-
cílit změny pohledu: šipka nahoru – vertikální 
převrácení, šipka dolů – horizontální převrácení, 
šipka vlevo – otočení o 180° proti směru hodino-
vých ručiček a šipka vpravo – otočení o 180° po 
směru hodinových ručiček.
• Při zobrazení obrázku nebo pozastaveném 
obrázku stiskněte tlačítko Menu/PBC, čímž zís-
káte náhledy všech obrázků v adresáři. Na jed-
né obrazovce lze zobrazit náhledy až 12 obráz-
ků současně. Pro zobrazení dalších 12 obrázků 
stiskněte tlačítko Next pro následující obrázky 
nebo Prev pro předchozí obrázky.

SYSTÉMOVÉ MENU PŘEHRÁVAČE
Obecná nastavení v systému

1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Se-
tup, čímž vstoupíte do sekce úvodních nastave-
ní. Při zobrazení menu se případné přehrávání 
DVD pozastaví.
2. Pomocí šipek vlevo a vpravo můžete jed-
notlivě volit mezi ikonami požadované stránky. 
Stránku zobrazíte šipkou dolů nebo nahoru.
3. Požadovanou položku zvolíte šipkou dolů. 
Volbu potvrdíte tlačítkem Enter nebo šipkou do-
prava.
4. Menu nastavení systému ukončíte tak, že po-
mocí šipek zvolíte položku Exit Setup a stiskne-
te Enter, nebo můžete znovu stisknout tlačítko 
Setup.

DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035DVD Emperor Basic    MODEL DVD-035
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Opakovaným stiskem tlačítka Subtitle na dál-
kovém ovladači zobrazíte standardní jazyk s 
příslušným kódovým číslem jazyka. Od tohoto 
okamžiku jsou titulky zobrazovány v tomto ja-
zyce.

Přehrávání s pohledy z více úhlů (kompatibilní s disky 
DVD)

Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovla-
dači tlačítko Angle. Následně se zobrazí ikonka 
úhlů pohledu.
Některé disky DVD mohou obsahovat scény 
natočené několika kamerami s různými úhly 
pohledu. Kdykoliv je taková scéna přehrávána, 
můžete použít tlačítko Angle a přehrát si scénu 
z různých úhlů pohledu. Pokud přehráváte scé-
nu obsahující více úhlů pohledu, objeví se na 
obrazovce ikonka úhlů pohledu. Když tlačítko 
Angle stisknete, bude se úhel pohledu měnit 
po jednotlivých dostupných krocích. Pokud je 
zobrazeno u ikonky úhlů pohledu například číslo 
1/4 znamená to, že titul má k dispozici čtyři úhly 
pohledu, přičemž se používá první z nich. Tato 
vlastnost je závislá na disku. Pokud vložený disk 
nemá žádné další úhly pohledu, je zobrazena in-
formace INVALID KEY (neplatný údaj).

Změna TV normy (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD 
a JPEG)

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Setup. 
- Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte do 
sekce System Setup/TV system. K dispozici jsou 
čtyři možnosti: NTSC, PAL, PAL60 a AUTO.

Ztišení audio výstupu (kompatibilní s disky DVD, VCD, 
CD a JPEG)

Stiskem tlačítka Mute na dálkovém ovladači 
okamžitě ztišíte hlasitost zvukového výstupu 
na nulu. Na obrazovce se zobrazí nápis MUTE. 
Pro návrat k původnímu stavu stiskněte tlačítko 
Mute opakovaně nebo nastavte libovolnou hla-
sitost tlačítky Vol+/Vol-.
Poznámka: Pokud při přehrávání neslyšíte žád-
ný zvuk, zkuste stisknout tlačítko Mute opako-
vaně.

Přiblížení obrazu (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD 
a JPEG)
1. Změna velikosti obrazu vám umožní zvět-
šit si obraz a posunovat ho po obrazovce. Pro 
aktivování funkce opakovaně tiskněte tlačítko 
Zoom a zvolte si požadovanou velikost: Zoom 
1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 
1/4, Zoom Off.
Poznámka: Tato funkce nepracuje při zobraze-
ném menu.
2. Zvětšený obraz můžete po obrazovce libovol-
ně posunovat pomocí šipek.

Opakované přehrání označeného úseku (kompatibilní s 
disky DVD, VCD a audio disky)

1. Stiskněte během přehrávání tlačítko A-B, čímž 
označíte bod A (úvodní bod). Na obrazovce se 
objeví zpráva REPEAT A-
2. Stiskněte tlačítko A-B podruhé, čímž označíte 
bod B. Na obrazovce se objeví zpráva REPEAT 
A-B.  
- Mezi tím začne automaticky přehrávání ozna-
čeného úseku z bodu A do bodu B.
3. Opětovným stisknutím tlačítka A-B obnovíte 
normální přehrávání. 
- Při přehrávání disků SVCD nebo CD lze opa-
kovat vybranou část pouze v rámci jedné stopy. 
Když začíná další stopa, dojde  automatickému 
vypnutí.
Opětovným stisknutím tlačítka A-B obnovíte 
normální přehrávání. 
- Při přehrávání disků DVD lze opakovat vybra-
nou část pouze v rámci jednoho titulu/stopy.

Ovládání hlasitosti (kompatibilní s disky DVD, VCD, CD 
a JPEG)

- Úroveň hlasitosti můžete ovládat buď televizí 
nebo zesilovačem.
- Stiskem tlačítka Vol+ můžete hlasitost zvyšo-
vat, zatímco pomocí tlačítka Vol- hlasitost snižu-
jete.
Poznámka: Během přehrávání DVD PCM tato 
možnost není povolena.
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- Při opakovaném stisku tlačítka se zobrazí další 
obrazovka: Language */* (číslo použitého jazy-
ka/počet dostupných jazyků) nebo Off (vypnu-
to), Language Type (typ jazyka), Audio Type (typ 
zvukového doprovodu), Subtitle */* (číslo po-
užitých titulků/počet dostupných titulků) nebo 
Off (vypnuto), Angle */* (číslo použitého úhlu 
pohledu/počet dostupných úhlů pohledu) nebo 
Off (vypnuto).
- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.
2. Načítání a přehrávání disků SVCD (dvě obra-
zovky)
- Stiskněte jedenkrát tlačítko Display (OSD) 
čímž zobrazíte první obrazovku: Disc Type (typ 
disku), Track */* (stopa aktuálně přehrávaná/
celkový počet stop), Mute (ztišení zvuku), PBC, 
Repeat Mode (režim opakování), Elapsed time 
of the Playing Track (uplynulý čas přehrávané 
stopy).
- Při opakovaném stisku tlačítka se zobrazí další 
obrazovka: Language */* (číslo použitého jazy-
ka/počet dostupných jazyků) nebo Off (vypnu-
to), Language Type (typ jazyka), Audio Type (typ 
zvukového doprovodu), Subtitle */* (číslo pou-
žitých titulků/počet dostupných titulků) nebo Off 
(vypnuto).
- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.
3.  Načítání a přehrávání disků CD, DTS-CD, HD-
-CD a JPEG
- Stiskněte jedenkrát tlačítko Display (OSD) 
čímž zobrazíte obrazovku: Disc Type (typ disku), 
Track */* (stopa aktuálně přehrávaná/celkový 
počet stop), Mute (ztišení zvuku), Repeat Mode 
(režim opakování), Elapsed time of the Playing 
Track (uplynulý čas přehrávané stopy).
- Při třetím stisku tlačítka je menu vypnuto.

Využívání funkcí vyhledávání (kompatibilní s disky 
DVD, VCD a CD)

Pomocí funkce Search/GOTO si můžete vybrat 
titul/kapitolu/stopu podle čísla nebo přejít na 
zvolené místo titulu. Nejprve na dálkovém ovla-
dači stiskněte tlačítko Search (Goto) čímž vyvo-
láte příslušné menu a vstoupíte do editačního 
režimu. Následně pomocí šipek zvolte položku 
titul/kapitola/stopa nebo možnost nastavení 
času. Nakonec pomocí číselných tlačítek vložte 
číslo titulu/kapitoly/stopy, kterou chcete přehrát, 
nebo čas na který chcete v rámci daného titulu 
přejít. Přehrávání spustíte stiskem tlačítka Enter. 

Například pokud vložíte 01:23:56 začne přehrá-
vání od pozice jedné hodiny, dvaceti tří minut a 
padesáti šesti sekund po začátku titulu. Pokud 
se budete pokoušet vložit čísla mimo možný 
rozsah, zobrazí se chybové hlášení INVALID KEY 
(neplatný údaj).
Poznámky:
• Tato funkce nepracuje v režimu programova-
ného přehrávání.
• Pokud je zapnuto PBC, je automaticky vypnu-
to když je spuštěno přehrávání vyhledané polož-
ky.
• Při přehrávání disků JPEG vyhledávací funkce 
nefungují.

Volba zvukové stopy  (kompatibilní s disky VCD, CD a 
JPEG)

Stiskem tlačítka Audio zobrazíte aktuální zvuko-
vou stopu.
1. Stiskem tlačítka Audio přepnete zvukovou 
stopu.
2. Opakované tisknutí tlačítka Audio přepíná 
mezi dostupnými zvukovými stopami.
- Při přehrávání disků SVCD je k dispozici pět 
možných variant zvukových stop: Stereo (L/R), 
L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect a R/R Auto A/D 
Detect. Po šestém stisku tlačítka se přehrávání 
přepne opět do režimu Stereo.
- Při přehrávání disků CD, CD-G, DTS-CD nebo 
HD-CD jsou k dispozici tři možné varianty zvu-
kových stop: Stereo (L/R), L/L a R/R. 

Volba zvukového doprovodu (kompatibilní s disky DVD 
a VCD)

Stiskem tlačítka Language na dálkovém ovla-
dači zobrazíte aktuální zvukovou stopu. Pokud 
je DVD nebo SVCD vytvořeno s více zvukovými 
doprovody, můžete mezi nimi vybírat požado-
vaný jazyk.

Titulky (kompatibilní s disky DVD a VCD)

Stiskem tlačítka Subtitle na dálkovém ovladači 
zobrazíte aktuální informace o titulcích. Pokud 
je DVD nebo SVCD vytvořeno s doprovodnými 
titulky, můžete mezi nimi vybírat požadovaný 
jazyk a titulky v tomto jazyce zobrazit na obra-
zovce. Standardně jsou titulky vypnuty. V tom 
případě se zobrazí hlášení Subtitle Off.
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