
  
  

  
  

 

Návod  na použitie  
 

 

 

 
Pre správne použitie zariadenia je nutné návod starostlivo prečítať a zachovať pre ďalšie použitie.



Úvod 
Prosím prečítajte si nasledujúci návod pozorne. 

Napájanie 
Uistite sa, že prehrávač pripojujete k správnemu 
napätiu. (AC 100-120V AC 220-240V). 

Napájací kábel 
Neklaďte na kábel žiadne ťažké predmety 
a vyhnite sa jeho poškodeniu, ktoré by mohlo 
spôsobiť požiar alebo úraz el. prúdom. 
Ak nebudete prehrávač dlhšie používať odpojte 
ho zo zásuvky. 

Použitie a uskladnenie 
• Nikdy sami neodstraňujte horný kryt 

prehrávača, mohlo by dôjsť k úrazu el. 
prúdom. 

• Neklaďte na prehrávač ťažké predmety. 

Umiestnenie prehrávača 
Nevystavujte prehrávač tomuto prostrediu: 
• Vibráciám 
• Vysokej vlhkosti 
• Nízkej ventilácii 
• Priamemu slnečnému žiareniu 
• Extrémne nízkym a vysokým teplotám 
Prehrávač umiestnite horizontálne. 
Neumiestňujte ho blízko TV, rádia, PC 
a reproduktorom, vyhnete sa tak 
magnetickým rezonanciám. 

Kondenzácia 
Pri vystavení veľkým teplotným rozdielom môže 
dôjsť v jednotke ku kondenzácii. Vypnite ju na 
1-2 hodiny aby sa voda odparila. 

Čistenie 
Predný panel čistite iba suchou a mäkkou 
handričkou. Ostatné časti navlhčenou 
handričkou. Nikdy nepoužívajte odparujúce sa 
čistiace prostriedky. 

Používanie diskov 
Disk ľahko uchopte na okrajoch a v strede ako je 
zobrazené. Nedotýkajte sa dátovej strany disku. 
Na disk nelepte žiadne štítky a snažte sa ho 
nepoškodiť a nepoškriabať. 
Disk sa pri prehrávaní točí veľmi vysokou 
rýchlosťou, preto nepoužívajte disky poškodené, 
zlomené alebo puknuté, mohli by poškodiť 
prehrávač. 

 
 

   
 

   

Čistenie diskov 
Odtlačky prstov alebo špina na dátovej strane 
môžu ovplyvniť odrážanie svetla od disku do 
čítačky, čo oslabuje signál. Slabý signál môže 
spôsobiť chyby v prehrávaní. Udržujte disky čisté 
– mäkkou suchou handričkou utierajte disk od 
stredu ku kraju. 
Ak je disk veľmi znečistený utrite ho najprv 
vlhkou a následne suchou handričkou. 
Nepoužívajte žiadne čistiace spreje, benzín, 
antistatické tekutiny, rozpúšťadlá – poškodili by 
povrch disku.   

   

Uchovávanie diskov 
Uchovávajte disky v originálnych obaloch, 
vyvarujte a ich ohnutiu. Nenechávajte disky 
v miestach s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou 
alebo na priamom slnku. 
 

Kompatibilita diskov 
Tento DVD prehrávač umožňuje prehrávať tieto 
typy diskov: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVD a VCD disky obsahujú video aj audio 
a podporujú viacnásobné audio nahrávky. 

- CD iba audio disky 
- Tento prehrávač podporuje VCD 

ver..1.0,2.0. 
- Tento prehrávač podporuje CD-R 

a CD-RW 
- Obrazové CD (JPEG) 

Predný panel 
So zavretými dvierkami 

  
S otvorenými dvierkami 

  
  
1. Dvierka – skrývajú tlačidlá a vstup 
2. Disková mechanika – na vkladanie diskov 
3. USB port – pre pripojenie USB pamäti 
4. Vypínač – týmto tlačidlom prehrávač 

zapnete a vypnete 
5. Displej 
6. Diaľkové ovládanie – prijímač diaľkového 

ovládania 

7. tlačidlo OPEN/CLOSA – otvára a zatvára 
diskovú mechaniku, dá sa ovládať diaľkovým, 
jej stav sa zobrazuje na displeji 

8. tlačidlo PLAY/PAUSA – spustí/pozastaví 
prehrávanie disku, opätovným stlačením 
pokračujete  v prehrávaní. 

9. tlačidlo STOP – zastaví prehrávanie 
10. tlačidlo REV – pretáča rýchlo vzad 
11. tlačidlo FWD – pretáča rýchlo vpred 
 

Diaľkové ovládanie 

  
Pri použití diaľkového ovládania ho namierte na 
prijímač na DVD prehrávači. 
Poznámka! 
Nepoužívajte iný typ batérií než je uvedený. 
Ak má diaľkové slabý dosah alebo nefunguje 
správne vymeňte obe batérie. 
Nenechávajte diaľkové v extrémne teplom alebo 
vlhkom prostredí. 
Ak diaľkové nebudete dlhšie používať vyberte 
batérie. 
Nikdy diaľkové nerozoberajte. 

  
POWER – zapne vypne prehrávač 
LANGUAGE – voľba jazyka 
ANGLE – voľba uhlu záberu scény pri DVD 
diskoch 
SUBTITLE – voľba titulkov 
RETURN – návrat k predošlému menu 
GOTO – vyhľadávanie podľa času 
SATUP – zobrazí menu Nastavenie prehrávača 
0-10+ - číslicové tlačidlá 
PROG – zobrazí Program menu 
VOL+- - hlasitosť 
MUTE – stlmí zvuk behom prehrávania 
AUDIO- voľba jazyka audia 
REV – pretáčanie rýchlo vzad 
FWD – pretáčanie rýchlo vpred 
STOP- zastavenie prehrávania 
PAUSA – pozastavenie prehrávania, ďalším 
stlačením prehrávanie pokračuje 
OPEN/CLOSA – otvorí zavrie diskovú mechaniku 
TITLE – zobrazí zoznam titulkov 
ENTER – potvrdzovacie tlačidlo 
ZOOM – zväčšenie obrazu 
RAN  - náhodné prehrávanie 
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PBC – Voľba S-VIDEO, Intelaced YUV, P-Scan 
YPBRP, PC-VGA video výstup 
A-B – k označeniu začiatku a konca úsaku, ktorý 
sa bude opakovane prehrávať 
REPEAT – opakovanie titulu alebo kapitoly 
OSD – zobrazí OSD menu 
SLOW – spomalené prehrávanie 
NEXT – skok na ďalšiu kapitolu 
PREV -  skok na predošlú kapitolu 
PLAY – spustí prehrávanie disku 
KEY+ - zmení hudbu na # 
KEY-  - zmení hudbu na bmol 
VIDEO – zmení video mod na NTSC, PAL, 
PAL60, iAUTO 
3D – zobrazí evkalizér 
  

  
  
 

Zadný panel  

  
  

1. analógový výstup zvuku 
2. komponentné video 
3. video výstup 
4. SCART výstup 
5. VGA výstup 
6. STEREO výstup 
7. koaxiálny digitálny audio výstup 
8. S-VIDEO výstup 
9. optický digitálny audio výstup 

 

Zadný panel zapojenie 

Analógový výstup zvuku 

  
Tu môžete pripojiť Vaše domáce 5.1 kino so 
zosilovačom.  

Komponentné video  

  
(Y,Cb a Cr) komponentné video – video signál 
v ktorom sú oddelene spracované časti signálu (jas, 
farby). Vďaka tomu dokáže komponentné video 
poskytnúť presnejší a jasnejší obraz než iné 
zložené signály ako napr. S-Video alebo 
kompozitné video. 



Optický a koaxiálny výstup zvuku  

  
Tieto výstupy prepojujte pokiaľ používate Dol-

by 
®

 Digital alebo DTS 
®

 dekodér. Pre použitie 
Koaxiálneho výstupu bude nutné zakúpiť 
koaxiálny kábel pre pripojenie s Koaxiálnym 
vstupom terminálu na AV zosiľovači.  

Kompozitný video výstup  

  
Tento výstup patrí k najpoužívanejším 
a najpodporovanejším video prepojením TV 
a iných A/V zariadení. Kompozitné video m 
preddefinované nastavenie zobrazovania. 

SCART  

  
Umožňuje pripojiť zariadenia s TV vybaveným 
SCART konektorom. Keď chcete používať 
SCART musíte nastaviť v DVD prehrávači 
v PREFERENCE PAGE/VIDEO OUTPUT na 
SCART. Poznámka: S-Video a SCART nemôžu 
byť zapojené súčasne. 

S-Video výstup  

  
S-Video výstup sa aktivuje v prehrávači 
v PREFERENCE PAGE/VIDEO OUTPUT  - 
nastaví sa na S-Video. 

VGA  

  

Zapnite Váš DVD prehrávač 
Stlačte vypínač na prehrávači alebo tlačidlo 
POWER na diaľkovom ovládaní, na obrazovke sa 
objaví READ. Pokiaľ nie je do prehrávača vložený 
disk zobrazí sa na displeji No disc. 

Vložte do diskovej mechaniky 
disk 
Stlačte tlačidlo open / close na diaľkovom ovládači 
alebo na prehrávači. Na obrazovke sa objaví 
OPEN. Potom opatrne vložte disk popisom nahor. 
Opäť stlačte open/close a dvierka sa zavrú. 
Prehrávač načíta disk a automaticky ho spustí. 
Niektoré typy diskov je potrebné po načítaní 
spustiť tlačidlom PLAY alebo ENTER. 

Prehrávánie diskov 

Typ menu určitého disku závisí na autorovi a na 
tom ako bol disk vyrobený. Pokiaľ stlačíte tlačidlo 
Menu zobrazí sa menu disku. Disk sa prehráva 
stlačením tlačidla Play/Pause na diaľkovom 
ovládači. Je možné prehrávať aj menu, titul, 
sekvenciu.  

Prehrávání menu (platné pre DVD, 
SVCD disky)  
 1. Stlačte tlačidlo Menu.  

- zobrazí sa DVD základné menu pokiaľ ste  
vložili DVD disk.  

- pokiaľ ste vložili SVCD, zobrazí sa SVCD 
menu (pokiaľ je PBC vypnuté) ( teraz stlačte 
jednou tlačidlo PBC, zistíte tak jeho stav.)  

- PBC je inicializované po vložení SVCD disku.  
2. Ak je vložený DVD disk, v jeho menu sa dá 

pohybovať pomocou šípok. Na SVCD disku  je 
možné spustiť stopy  pomocou numerických 
tlačítiek.  

3. Stlačte tlačidlo Play alebo Enter, spustí sa 
zvýraznená voľba.  

4. Návrat do menu  počas prehrávania: V prípade 
DVD disku stlačte tlačidlo Menu/PBC a 
navrátite sa tak do základného menu. V prípade 
SVCD disku stlačte tlačidlo Menu/PBC a 
navrátite sa tak do menu.  

5. Stop  



 - Po prvom stlačení Stop tlačidla sa 
prehrávač zastaví do tzv. kvazistop stavu, 
zároveň sa zobrazí “Quasi Stop“.  Pre 
prehrávanie titulu od začiatku stlačte Stop 
dvakrát.  

 - V kvazi stop stave si prehrávač pamätá 
miesto, kde ste prehrávanie zastavili. Pri 
ďalšom prehrávaní sa bude pokračovať od 
tohto miesta.  

 - V stop stave stlačením tlačidla Play 
prehrávač prehráva v priamom slede.  

 - Aby ste ochránili disk, skôr ako stlačíte 
Open/Close počas prehrávania pre otvorenie 
mechaniky, stlačte tlačidlo Stop. Po vybratí 
disku zavrite mechaniku stlačením tlačidla 
Open/Close.  

Prehrávaníe titulu (Platné pre DVD 
disky)  
 1. Behom prehrávania DVD disku zobrazíte 

jeho obsah stlačením tlačidla Title/Menu.   
 2. Pomocou šípok zvýraznite požadovanú 

voľbu a stlačte Enter. Výber je možný aj 
pomocou  numerických tlačidiel.  

 3. DVD prehrávač začne prehrávať zvolený 
titul od prvej kapitoly.  

 

Prehrávanie v priamom slede (Platné 
pre DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, 
JPEG disky)  
 1. Pokiaľ je vložený SVCD disk a je zapnuté 

PBC, jedným stlačením PBC vypnete. Potom 
prehrávač môže prehrávať obsah v priamom 
slede. Pokiaľ stlačíte PBC dvakrát, tak ho 
zapnete.  

 2. Okrem SVCD, v stave Stop po stlačení 
Play bude prehrávač prehrávať v priamom 
slede.  

 

Prehrávanie programu (Platné pre 
DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, 
JPEG disky)   

Pomocou programu je možné prehrať kapitoly 
alebo stopy vo zvolenom poradí, maximálne 
však 16.  

Programové menu:  
 - Ak je PBC zapnuté, tak ho program 

vypne.  
 - Pomocou numerických tlačítiek vyberte 
čísla kapitol alebo stôp v poradí v akom majú 
byť prehraté. Stlačte Play, alebo pomocou 
šipok zvýraznite “Play“a stlačte Enter. 
Kapitoly či stopy sa začnú vo zvolenom 

poradí prehrávať.  
 - je možné naprogramovať maximálne 16 

kapitol či stôp.  
 - Pomocou šípok je možné vysvietenú položku 

v závislosti na indikátore smeru presunúť na 
zvolené miesto.  

 - Pokiaľ počas prehrávania programu stlačíte 
tlačidlo program, prehrávanie sa pozastaví a 
zobrazí sa záznam programu. Prehrávanie 
programu je možné pozastaviť aj stlačením 
Stop a stlačením Play pokračovať v bežnom 
prehrávaní.  

 
Poznámka: Program zmažete vysvietením 

položky “CLEAR “ pomocou šípok a stlačením 
tlačidla Enter.  

Program upravíte vysvietením určitej kapitoly 
alebo stopy pomocou šípok a následným vložením 
novej kapitoly alebo stopy.  

Behom upravovania bude editovaná kapitola 
alebo stopa spoločne s indikátorom na displeji 
vysvietená.   

Voľba stopy (Platné pre DVD, SVCD, 
CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)  
 1. Počas prehrávania DVD disku v menu 

stlačte na numerickej klávesnici číslo kapitoly. 
Počas prehrávania je možné zvoliť číslo 
kapitoly aj priamo z numerickej klávesnice.  

 2. Pri SVCD počas prehrávania v priamom 
slede sa dá pohybovať medzi stopami pomocou 
numerickej klávesnice. (Počas programu a pri 
zapnutom PCB sa dá pohybovať len o jednu 
stopu vpred/vzad pomocou tlačidiel 
Prev/Next).  

 3.  Na CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD diskoch 
sa dá zvoliť číslo stopy priamo pomocou 
numerických tlačidiel.  

 4. Pri prehrávaní JPEG-disku sa dá zvoliť číslo 
stopy v prehrávanej zložke stlačením 
numerickej klávesnice.  

Poznámka: Čísla od 1 do 10 zvolíte jednoducho 
stlačením (1-9,10).   
Čísla väčšie ako 10 zvolíte stlačením tlačidla 

10+. Napr. číslo 25 zvolíte dvakrát stlačením 10+ a 
stlačením tlačidla 5.  

Pokiaľ zvolená stopa neexistuje, vstup sa 
neuskutoční.  
 

Preskakovanie stôp (Platné preDVD, 
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)  
 1. Na začiatok ďalšej  kapitoly alebo stopy sa 

presuniete stlačením tlačidla Next na 
ďiaľkovom ovládaní alebo na prehrávači.  



 2. Na začiatok predošlej kapitoly alebo stopy 
sa presuniete stlačením tlačidla Prev na 
diaľkovom ovládaní alebo na prehrávači.  

 3. Pokiaľ sa prehráva posledná kapitola alebo 
stopa na SVCD disku pri vypnutým PBC, 
stlačenie Next spôsobí zastavenie 
prehrávania, rovnako sa tak stane pri stlačení 
Prev pri prehrávaní prvej kapitoly alebo 
stopy. Následné stlačenie Next alebo Prev 
nebude už akceptované.  

 4. Pokiaľ je vložený DVD disk, 
preskakovanie záleží na tom ako je 
vytvorený.  

 

Rýchle pretáčanie (Platné pre DVD, 
SVCD,CD, DTS-CD, JPEG disky)  

Počas prehrávania je možné zrýchlene prezerať 
záznam vpred i vzad.  
 1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo FWD na 

diaľkovom ovládaní pre rýchle vyhľadávanie 
smerom vpred. Ďalším stlačením sa 
prehľadávanie zrýchli. Prehľadávanie vpred 
má 4 rýchlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po 
sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zvýši. 5 po 
sebe idúcich stlačení sa cyklom vráti na 
normálnu rýchlosť prehrávania.  

Pri prehrávaní DVD, pokiaľ pri rýchlom 
vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej kapitoly, 
prehrávač sa prepne do režimu normálneho 
prehrávania.  

Pri prehrávaní SVCD a zapnutom PBC, pokiaľ 
pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok 
ďalšej zložky, prehrávač sa prepne do režimu 
normálneho prehrávania.  

- Stlačením Play sa vrátite k normálnemu 
prehrávaniu.  

 - Pri prehrávaní CD, HD-CD playbacku 
rýchlostí vyhľadávaniex2 prehrávač hrá 
audio.  

 2. Počas prehrávania stlačte tlačidlo REV na 
diaľkovom ovládaní pre rýchle vyhľadávanie 
smerom vzad. Ďalším stlačením sa 
prehľadávanie zrýchli. Prehľadávanie vzad 
má 4 rýchlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po 
sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zvýši. 5 po 
sebe idúcich stlačení sa cyklom vráti na 
normálnu rýchlosť prehrávania.  

Pri prehrávaní DVD, pokiaľ pri rýchlom 
vyhľadávaní dôjdete na začiatok ďalšej kapitoly, 
prehrávač sa prepne do režimu normálneho 
prehrávania.   

Pri prehrávaní SVCD a zapnutým PBC, pokiaľ 
pri rýchlom vyhľadávaní dôjdete na začiatok 
ďalšej zložky, prehrávač sa prepne do režimu 
normálneho prehrávania.  

- Stlačením Play sa vrátite k normálnemu pre-
hrávániu.  

 - Pri prehrávaní CD, HD-CD playbacku 
rýchlostí vyhľadávaniex2 prehrávač hrá audio.  

Spomalené prehrávanie (Platné pre 
DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG 
disky)  
   Spomalené prehrávanie aktivujete počas 
prehrávania stlačením tlačidla Slow na diaľkovom 
ovládači. Opätovným stlačením sa mení rýchlosť 
spomaleného prehrávania. Je k dispozícií šesť 
rýchlostí: 1/2, 1/3,1/4,1/5,1/6,1/7. S každým po 
sebe idúcim stlačením sa rýchlosť zníži. Sedem po 
sebe idúcim stlačení sa cyklom vráti na normálnu 
rýchlosť prehrávania. Stlačením Play sa vrátite k 
normálnemu prehrávaniu.  

Opakovanie (Platné pre DVD, SVCD,CD, 
DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)  

Počas prehrávania stlačením tlačidla Repeat na 
diaľkovom ovládaní dôjde k zapnutiu opakovania a 
zobrazeniu jeho symbolu.  
1. Pri prehrávaní sekvencie z SVCD, CD, HD-CD, 
DTS-CD, alebo JPEG-disku stlačte znovu Repeat 
aby sa opakovala.  
Ďalším stlačením Repeat prepnete režim 

opakovanie. Režim opakovanie má tri možnosti: 
Off, Track Repeat, a Disc Repeat (Vypnuté, 
Opakovanie stopy, Opakovanie disku). S každým 
po sebe idúcim stlačením sa prepína režim 
opakovanie. štyrmi po sebe idúcimi stlačeniami sa 
cyklom vrátite na režim opakovanie vypnuté.  
2. Pri prehrávaní DVD stlačte Repeat pre 

opakovanie.  
Ďalším stlačením Repeat prepnete režim 

opakovanie. Režim opakovanie má tri možnosti: 
Off, Chapture Repeat, a Title Repeat (Vypnutýo, 
Opakovanie kapitoly, Opakovanie titulu).  

 S každým po sobe idúcim stlačením sa prepína 
režim opakovanie. Štyrmi po sobe idúcimi 
stlačeniami sa cyklom vrátíte na režim opakovanie 
vypnuté.  
3. Pri prehrávaní JPEG-disku stlačte Repeat pre 

opakovanie.  
Režim opakovanie má štyri možnosťi: Off, Track 

Repeat, direktory repeat, a Disc Repeat (Vypnuté, 
Opakovanie stopy, Opakovanie adresáre, a 
Opakovanie disku).  

S každým po sobe idúcim stlačením sa prepína 
režim opakovanie. Štyrmi po sebe idúcimi 
stlačeniami sa cyklom vrátite na režim opakovanie 
vypnuté.  

 



Používánie funkcie zobrazenia (Platné 
pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, 
JPEG disky)  
 1. Pre DVD disky (dve stránky).  

 - Stlačte tlačidlo OSD  raz, zobrazí sa prvá 
stránka:  tip disku, titul */* (práve 
hrajúci/celkový počet), kapitola */* (práve 
hrajúci /celkový počet), už odohraný čas.  

 - Ďalším stlačením sa zobrazí druhá stránka:  
jazyk */* (poradové číslo zvoleného jazyka 
/celkový počet jazykových mutácií) alebo 
vypnuté, typ jazyka, typ audia, titulky */* 
(poradové číslo zobrazovaných titulkov 
/celkový počet jazykových mutácií titulkov) 
alebo vypnuté, uhol */* (poradové číslo 
zobrazovaného uhlu /celkový počet uhlov 

 zobrazenia) alebo vypnuté.  
 - Stlačte tlačidlo tretí krát a menu zmizne.  

 2. Pre SVCD disky (dve stránky).  
 - Stlačte tlačidlo OSD  raz, zobrazí sa prvá 

stránka: tip disku, stopa */* (práve hrajúci 
/celkový počet), mute(stlmenie), PBC, režim 
opakovania, odohratý čas z práve hrajúcej 
stopy.  

 - Ďalším stlačením sa zobrazí druhá stránka: 
jazyk */* (poradové číslo zvoleného jazyka 
/celkový počet jazykových mutácií) alebo 
vypnuté, typ jazyka, typ audia, titulky */* 
(poradové číslo zobrazovaných titulkov 
/celkový počet jazykových mutácií titulkov) 
alebo vypnuté.  

 - Stlačte tlačidlo tretí krát a menu zmizne.  
 3. Pre CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG –disk:  

 - Stlačte tlačidlo OSD  raz a zobrazí sa 
stránka: tip disku, stopa */* (práve hrajúci 
/celkový počet), mute(stlmenie), režim 
opakovanie, odohratý čas z práve hrajúcej 
stopy.  

 - Stlačte tlačidlo znovu a menu zmizne.  
 

Použitie vyhľadania (Platné pre DVD, 
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD disky)  

Pomocou funkcie vyhľadávanie tlačidlo Goto 
je možné vyhľadať titul/kapitolu/stopu podľa ich 
čísla, alebo je možné priamo vyhľadať určité 
miesto v titule. Najskôr stlačte tlačidlo Goto, 
zobrazí sa menu vyhľadávanie. Potom pomocou 
šípok, ak chcete vyhľadávať titul/kapitolu/stopu 
alebo miesto v titule podľa času. Po stlačení 
tlačidla Enter sa začne prehrávanie. Pokiaľ 
vložíte nepravdivý časový údaj zobrazí sa 
chybové hlásenie (“INVALID KEY“).  

Poznámka:  
 • Pokiaľ prehrávate program, nie je možné 

túto funkciu použiť.  
 • Pokiaľ je zapnuté PBC, tak použitím 

funkcie vyhľadávanie pri začiatku 
prehrávania sa samo vypne.  

 • Počas prehrávania JPEG diskov túto 
funkciu nie je možné použiť.  

 

Voľba zvukovej stopy (Platné pre 
SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky)  

Stlačte klávesu Audio, zobrazí sa aktuálne 
prehrávaná stopa.  
 1. Ďalšími stlačeniami sa mení zvuková stopa.  
 2. Stlačením tlačidla Audio sa posuniete vždy o 

jednu zvukovou stopu ďalej.  
 - Pri prehrávaní SVCD disku je možno zvoliť 5 

zvukových stôp: Stereo(L/R), L/L, R/R, L/L 
Auto A/D Detect, a R/R Auto A/V Detect.  
Šiestimi po sebe idúcimi stlačeniami sa 
zvuková stopa nastaví späť na Stereo  

- Na diskoch CD, CD-G, DTS-CD, DTS-CD, a 
HD-CD sú stopy tri: Stereo(L/R), L/L, a R/R.  

 

Zmena jazyka Audia (Platné pre DVD a 
SVCD disky)  

Počas prehrávania, stlačte tlačidlo Language na 
diaľkovom ovládaní, zobrazí sa informačný 
rámček.  

Pokiaľ je na DVD alebo na SVCD viac 
jazykových záznamov je možné pomocou tejto 
funkcie voliť jednotlivé jazyky.  

Titulky (Platné pre DVD a SVCD disky)  
Stlačte tlačidlo Subtitle na diaľkovom ovládaní, 

zobrazí sa informačný rámček.  
Pokiaľ je na DVD alebo na SVCD viac 

jazykových verzií titulkov je možné pomocou tejto 
funkcie voliť jednotlivé verzie titulkov. Štandardne 
sú titulky vypnuté. Informačný rámček zobrazí 
Subtitles off (“Titulky vypnuté“).  

Titulky zobrazíte ďalším stlačením. Nastaví sa 
zodpovedajúci jazyk titulkov danému disku, to sa 
zobrazí v info rámčeku, a titulky sa začnú 
zobrazovať.  

 Zmena uhlu záberu scény (Platné pre 
DVD disky)  

Počas prehrávania, stlačte tlačidlo Angel na 
diaľkovom ovládaní, zobrazí sa ikona uhlu záberu 
scény.  

Na DVD môže byť viac uhlov záberu scény. 
Pomocou tejto funkcie môžete voliť jednotlivé 
uhly.  

Stlačením tlačidla Angle sa posuniete vždy o 



jeden uhol záberu scény ďalej. Pokiaľ je k 
dispozícii viacej uhlov, vedľa ikony uhlu sa 
zobrazí číslo prehrávaného z celkového počtu 
uhlov. Napr. “Ikona uhlu: [*/*] alebo 
[Off(Vypnuté)]”; 1/4 značí, že uhol číslo 1  je 
prehrávaný a sú zaznamenané celkovo  4 uhly. 
(Táto funkcia je závislá disk od disku, pokiaľ nie 
sú na disku ďalšie uhly záberu zobrazí sa 
chybové hlásenie (“INVALID KEY“).  

Zmena TV systému (Platné pre DVD, 
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG 
disky)  

Stlačte tlačidlo Setup na diaľkovom ovládaní.  
 - Pomocou šípok sa presuňte do Systém 

Satup /TV Systém. V ponuke sú tieto 
systémy: NTSC, PAL60, PAL, a AUTO.  

 

Zvuk a stlmenie (Platné pre DVD, 
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG 
disky)  

Stlačením tlačidla Mute dôjde k redukci úrovne 
hlasitosti zvuku na nulu, zobrazí sa Mute. Stlačte 
rovnakú klávesu znovu, alebo stlačte Vol +/- pre 
návrat na pôvodnú úroveň hlasitosti.  

Poznámka:Pokiaľ prehrávač prehrává disk a 
nie je počuť žiadny zvuk, skúste stlačiť tlačidlo 
Mute.  

Zoom obrazu (Platné pre DVD, SVCD, 
JPEG disky)  
 1. Funkcie Zoom Vám umožňuje 

zvetšiť(zmenšiť) určitú časť obrazovky. 
Stláčajte tlačidlo Zoom opakovane, 
dosiahnete tak všetky možné úrovne 
zvetšenia(zmenšenia): Zoom 1, Zoom 2, 
Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3,  

   Zoom 1/4, Zoom Off(Vypnuté).  
Poznámka:Táto funkcia sa nevzťahuje na 

menu disku.  
2. Pomocou šípok pri zvetšení 1, 2 a 3 sa je 

možné pohybovať po obrazovke a určovať 
tak, ktorá jej časť sa má zväščiť.  

 

Opakovanie Vami určenej sekvencie 
(Platné pre DVD, SVCD,CD, DTS-CD, 
HD-CD, JPEG disky)  
 1. Počas normálneho alebo zrýchleného 

prehrávania je možné označiť začiatok 
sekvencie stlačením tlačidla “A-B“ na 
diaľkovom ovládaní, zobrazí sa “REPEAT 
A-“.  

 2. Ďalej len určíte koniec opätovným 

stlačením “A-B“ , zobrazí sa “REPEAT A-B“.  
 - Sekvencia sa bude opakovať od bodu A do 

bodu B pokiaľ opakovanie nevypnete.  
 3. Stlačením tlačidla “A-B“ opakovanie A-B 

vypnete.  
 - Na disku SVCD a CD, je možné zvoliť 

sekvenciu len v rámci jednej stopy(pesničky). 
Pokiaľ sa začne prehrávať ďalšia stopa, je 
opakovanie A-B samovoľne zrušené.  

 - To isté platí pre disky DVD, týka sa  
sekvencie v rámci jednej  kapitoly.  

 

Hlasitosť (Platné pre DVD, SVCD,CD, 
DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)  

 - Hlasitosť je možné nastavovať na TV alebo 
na zosilovači.  

 - Rovnako je možné hlasitosť regulovať 
pomocou tlačidiel Vol- a Vol + na diaľkovom 
ovládaní.  

 
Poznámka:Počas prehrávania DVD cez zvukový 

výstup PCM nie je možné regulovať hlasitosť 
tlačidlami na diaľkovom ovládaní.  

Prehrávanie JPEG diskov  
Do mechaniky vložte JPEG disk a počkajte kým 

prehrávač zobrazí adresárovú štruktúru s 
uloženými JPEG súbormi. Potom, pokiaľ disk 
obsahuje Audio aj JPEG súbory sa spustí prvá 
zložka s audio súbormi. Pokiaľ disk obsahuje iba 
jeden typ súborov, začne sa prehrávať prvá zložka 
v poradí. Na obrazovke sa zobrazí:  

   
  

Aktuálny adresár  

 Aktuálne meno JPEG súboru. JPEG 
súbory majú koncovku .jpg  

 
Prehrávaný súbor je audio.

 

  
Prehrávaný súbor je obrázok JPEG.

 

  
O úroveň výššie spustiť prehrávanie/ video:

 
 1. Prehrávanie iba hudobných súborov.  
 2. Prehrávanie iba obrázkových JPEG 

súborov.  



 3. Prehrávanie iba video súborov.  
 

Pomocou šípok je možné zvoliť adresár. Po 
jeho výbere sa začne prehrávať prvý súbor v 
ňom. Je možné zvoliť aj priamo súbor, ktorý 
chcete prehrať.  

Poznámka:  
 • Šipkami vľavo a vpravo je možné určiť či 

budete voliť adresár alebo súbor.  
 • Adresár a súbor je zobrazený v obrázku 

hore, položka ktorá je práve editovaná je 
transparentná.  

 • Pokiaľ prehráváte práve JPEGy z JPEG 
disku, do zoznamu súborov a adresárov sa 
dostanete späť stlačením tlačidla Enter.  

 • Pre prehrávanie určitého obrázku je 
možné tiež použíť numerické tlačidla. 
Napr. 15. súbor v danom adresári prehráte 
stlačením tlačidiel 10+ a 5.  

 • Pri prehrávaní JPEG súborov je možné 
zvoliť jeden zo 16tich spôsoboch 
prehrávania stlačením tlačidla Program.  

 • Pri prehrávaní alebo zapauzovaní JPEGu 
je možné pomocou šípok obraz otáčať o 90 
stupňov vždy v smere šipky.  

 • Počas prehrávania alebo zapauzovania 
JPEG, je možné zobraziť stlačením tlačidla 
Menu/PCB naraz 12 malých JPEG na 
jednej stránke. Medzi jednotlivými 
stránkami sa pohybujete pomocou Next a 
Prev. Pokiaľ chcete niektorý z obrázkov 
vidieť cez celú obrazovku, zvoľte jeho číslo 
na numerických tlačidlach.  

 

Systém nastavenie Satup Menu  

Základné kroky Satup Menu  
 1. Stlačte tlačidlo Satup, zobrazí sa hlavná 

stránka, prehrávanie sa automaticky 
pozastaví.  

 2. Pomocou šípok vľavo a vpravo je možné 
vybrať jednotlivé karty nastavenia. Potom 
stlačte šipku dolu alebo vpravo, tým 
vyberiete danú stránku. Napríklad nastavenie 
videa zvolíte tak, že na ikone videa stlačíte 
šipku vpravo, zobrazí sa stránka s nastavením 
videa.  

 3. Šipkou dolu zvolíte požadovanú možnosť. 
Stlačte Enter alebo stlačte šipku doprava. 
Napr.: Pomocou šipky dolu dojdite na 
možnosť BRIGHTNES(Jas), potom Enter, 
napravo sa zobrazí voľba jasu.  

 4. Pomocou šípok dojdite na Exit 
Satup(Opustit Satup) a stlačte Enter alebo 

stlačte tlačidlo Satup a tak Satup Menu 
opustíte.  

Poznámka:  
Ak je v Satup menu, tak sa prevedené zmeny 

uložia a satup bude vypnutý po stlačení 
nasledujúcich tlačíto: Subtitle, FWD, REV, Vol +/-
, PBC, Title, Return, Play, Stop, Resume, 
Pausa/Step, Next, Prev, S.F, S.R, Zoom, Preview, 
Goto, Pregram, Repeat, A-B, Angle, Language, 
Soundtrack, 3D, Record, Display, Mute, Satup.  
 

Nastavenie systému  

TV systém  
V závislosti na type  vašeho televízora je možné 

zvoliť následujúci TV systém:  
 • AUTO: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš 

DVD prehrávač pripojený k multi-
systémovému TV.  

 • NTSC: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš 
DVD prehrávač pripojený k NTSC TV.  

 • PAL: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš DVD 
prehrávač pripojený k PAL TV.  

 • PAL60: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš 
DVD prehrávač pripojený k PAL60 TV.  

 
Štandardné nastavenie je NTSC.  

Šetrič obrazovky  
Pokiaľ je šetrič obrazovky zapnutý, tak pokiaľ je 

DVD prehrávač zastavený, otvorený, bez 
vloženého disku, obraz sa nepohne viac ako 60 
sekúnd, zobrazí sa šetrič obrazovky. Táto funkcia 
chrání obrazovku pred poškodením.  

 • ON: Šetrič obrazovky zapnutý.  
 • OFF: Šetrič obrazovky vypnutý.  

 

Video  
 • Interlace-YUV: Zvoľte túto možnosť, ak je 

Váš DVD prehrávač pripojený k TV 
pomocou Y,Cb,Cr video káblov.  

 • TV-RGB: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš 
DVD prehrávač pripojený k TV pomocou S-
Video káblu.  

 • P-SCAN: Zvoľte túto možnosť, ak je Váš 
DVD prehrávač pripojený k progresive scan 
TV pomocou Y,Cb,Cr video káblov.  

 
Poznámka: Pokiaľ je výstup DVD kompozitné 

video, je možné toto nastavenie vybrať ľubovoľne.  
Vyberte TV-RGB/P-SCAN, ak je Váš DVD 

prehrávač pripojený k progresive scan TV.  
Štandardné nastavenie je TV-RGB.  



Typ TV  

  
 - 16:9 (širokouhlá obrazovka): Zvoľte túto 

možnosť, ak je Váš DVD prehrávač 
pripojený k širokouhlému TV. Pokiaľ 
zvolíte túto možnosť a nemáte širokouhlý 
televízor, obraz sa vďaka vertikálnej 
kompresii môže objaviť zdeformovaný.  

  
  

   
 - 4:3LB(Letter Box):Zvoľte túto možnosť, 

ak je Váš DVD prehrávač pripojený k 
normálnemu TV. Obraz uvidíte so 
zachovaným pomerom strán, nevyužijete 
však celú plochu obrazovky. Počas 
prehrávania širokouhlého obrazu sa 
zobrazia v spodnej aj hornej časti 
obrazovky čierne pruhy.  

 

   
 - 4:3(Pan and Scan): Zvoľte túto možnosť, 

ak je Váš DVD prehrávač pripojený k 
normálnemu TV. Obrazom vyplníte celú 
plochu obrazovky, napravo a naľavo však 
bude kus prečnievať, nebude ho vidno.  

 
Poznámka:  
Pomer strán obrazu je spojený s formátom 

nahratého disku. Preto nie je niekedy možné 
ľubovoľne voliť pomer strán.  

Pokiaľ na širokouhlom TV prehrávate obraz 
4:3, na ľavom a pravom okraji obrazovky budú 
čierne pruhy.  

Je nutné nastaviť obrazovku Vášho TV, záleží 
však aký typ TV vlastníte.  

Default(Standard)  
Zvolením tejto položky sa všetky nastavenia 

Satup nastavia  na štandardné.  

Nastavenie jazyka  
 • Vyberte šípkami Language (Jazyk) OSD a 

vyberte požadovaný jazyk, potvrďte 
tlačidlom Enter.  

 • Vyberte šípkami Audio Lang (Jazyk) a 
vyberte požadovaný jazyk, potvrďte 
tlačidlom Enter. Pokiaľ disk obsahuje túto 
jazykovú mutáciu, prehrávač ju prepne. 
Meniť jazyk audia je možné počas 
prehrávania pomocou tlačidla Language.  

 • Vyberte šípkami Subtitle(Titulky) Lang 
(Jazyk) a vyberte požadovaný jazyk, 
potvrďte tlačidlom Enter. Pokiaľ disk 
obsahuje túto jazykovú mutáciu titulkov, 
prehrávač ju bude zobrazovať. Meniť jazyk 
titulkov je možné počas prehrávania 
pomocou tlačidla subtitle.  

 • Vyberte šípkami Menu Lang (Jazyk) a 
vyberte požadovaný jazyk, potvrďte 
tlačidlom Enter. Pokiaľ disk obsahuje túto 
jazykovú mutáciu menu, prehrávač bude 
menu zobrazovať v tomto jazyku. 

 
Poznámka:  
Pokiaľ nie je Vami požadovaná reč dostupná,   
prehrávač použije reč štandardne nastavenú.  

Nastavenie Audia  
Vyberte AUDIO OUT a pomocou šípok zvoľte 
Vami preferovaný mód. Potvrďte tlačidlom 
Enter. Zvukové módy sú tri:  
 • ANALOG: Z koaxiálneho výstupu alebo 
z optického výstupu nejde signál.  
 • SPDIF/RAW: Túto možnosť zvoľte, ak je 
Váš DVD pripojený k zosiľovaču pomocou 
optického alebo koaxiálneho kábla. Pri 
prehrávaní disku nahraného v Dolby digital, DTS 
alebo MPEG formáte sú príslušné digitálne 
signály na výstupu koaxiálneho a optického 
konektora.  
 • SPDIF/PCM: Túto možnosť zvoľte, ak je 

Váš DVD pripojený k dvojkanálovému stereo 
zosiľovaču. Pri prehrávaní disku nahraného v 
Dolby digital, DTS alebo MPEG formáte sú 
príslušné digitálne signály vmiešané do 
dvojkanálového signálu PCM a sú na výstupe 
koaxiálneho a optického konektora.  

 



Nastavenie Videa  
BRIGHTNESS(JAS)  
Pomocou šípky nahor a dole nastavte jas.  
CONTRAST(KONTRAST)  
Pomocou šípky nahor a dole nastavte kontrast.  
HUE(ODTIEŇ)  
Pomocou šípky nahor a dole nastavte odtieň.  
SATURATION(NASÝTENIE)  
Pomocou šípky nahor a dole nastavte 

nasýtenie.  

Nastavenie reproduktorov 

DOWNMIX  
Pomocou šípok je možné nastaviť:  
 • STEREO: Vybraním tejto možnosť, ak je 

prehrávaný zvuk 5.1 bude z neho použitá 
iba ľavá a pravá stopa ak je výstupom 
dvojkanálový zosiľovač. Ak je prehrávaný 
dvojkanálový zvuk potom zvukový výstup 
je stereo.  

 • VSS: Túto možnosť vyberte ak je disk 
nahratý v 5.1 zvuku. Fiktívne surroundové 
efekty budú pridané do hlavnej stopy.  

 • OFF(Vypnuté):Túto možnosť zvoľte ak 
bude výstupom zvuk 5.1.  

 
SUBWOOFER(BASOVÝ 
REPREDUKTOR)  
Sú dve možnosti: ON/OFF(Zapnutý/Vypnutý)  

Pokiaľ prehrávač zistí na disku túto stopu, pustí 
ju do daného výstupu.  

CENTER DELAY(ONESKORENIE 
STREDNÉHO REPRODUKTORU)  
Tu je možné nastaviť oneskorenie stredného 

reproduktoru.  
REAR DELAY(ONESKORENIE 
ZADNÝCH REPRODUKTOROV)  
Tu je možné nastaviť oneskorenie zadných 

reproduktorov.  

Digitálne nastavenie  
DYNAMIC RANGE   
 • Pokiaľ používate “Line Out“, použite 

nasledujúce nastavenie týkajúce sa úrovne 
výstupného signálu. Nastavením na FULL 
bude signál minimálny, nastavením na OFF 
bude maximálny  

 
POZNÁMKA: Toto nastavenie je možné ak 

nie je zapnutý DOWN-MIX  
  
DUAL MONO(LEFT+RIGHT)  
Túto možnosť zvoľte pre mono L a mono R 

výstup. Je možné nastaviť celkom 4 možnosti: 
STEREO, MONO L, MONO R, a MIX MONO. 

Väčšinou sa využíva pre karaoke.  
Tento model je vybavený funkciou DivX a môže 

prehrávať MPEG4 disky.  

ProLogic II  
Dolby ® ProLogic ® II technológia prevedie s 

vysokou kvalitou akýkoľvek stereo (2 kanály) film 
alebo hudobný súbor na 5-kanálové prehrávanie s 
plne širokopásmovým surroundom. Je ideálny pre 
domáci 5.1 systém.  

ProLogic II má dva režimy:  
 • MOVIE(FILM) - tento režim slúži na 

prehrávanie filmov.  
 • MUSIC(HUDBA) – tento režim slúži na 

prehrávanie hudby.  
  

 

USB Port  
(Iba zariadenie DVD-017 Emperor III USB, 
DVD-020 Emperor IV Card Reader, DVD-021 
Emperor IV USB Card Reader Pre Logic II a 
DVD-023 Emperor IV USB Card Reader Pro 
Logic II.)  

USB port číta akékoľvek zariadenie typu 
USB1.1, napr. MP3 prehrávač. Zapojením MP3 
priamo do prehrávača je možné prehrávať MP3 
uložené v MP3 prehrávači.  

Čítačka kariet  
(Iba zariadenie DVD-020 Emperor IV Card 
Reader a DVD-021 Emperor IV USB Card 
Reader Pro Logic II.)  

Pomocou čítačky kariet je možné načítať 
pamäťové karty ako sú MMC, SD, MS. Napríklad 
SD kartu z Vášho fotoaparátu je možné 
jednoducho zasunúť do čítačky, prehrávač zobrazí 
JPEG obrázky na nej. Pokiaľ chcete kartu vybrať, 
jednoducho na ňu zatlačte, čítačka kartu vysunie.  

ODVOLÁNÍ  
 • Aby ste ochránili Váš DVD prehrávač, dve 

po sebe idúce stlačenia vypínača by mali byť 
vo väčšom časovom intervale ako 30 sekúnd.  

 • Pokiaľ nebudete prehrávač dlhšie využívať, 
odpojte ho zo siete (zo zásuvky).  

 • Používajte prehrávač len v podmienkach a 
prostrediach, ktoré určuje norma podľa údajov 
na štítku prístroja.  

 • Prehrávač nemusí byť kompatibilní s 
niektorými šifrovanými diskami.  

 • Pokiaľ sa náhodou prehrávač počas 
prehrávania zastaví, vypnite ho a  zapnite.  

 • Niektoré médiá alebo filmy nemusia byť 
korektne prehrané vzhľadom na ich formát.  



 • Funkcie a nastavenie sa môžu líšiť od tohto 
návodu.  

 • Zmena údajov vyhradená.  

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

 • Skôr než budete kontaktovať zákaznícky 
servis, prečítajte si nasledujúce Problémy a 
ich riešenie  

  
NEFUNGUJE NAPÁJANIE 
 • Zapojte opatrne vidlicu do funkčnej 

zásuvky. Skontrolujte či je prehrávač 
zapnutý.  

 
  
ŽIADNY OBRAZ  
 • Skontrolujte prepojenie medzi výstupom 

videa z DVD a vstupom do TV. Potom 
prepnite TV do správneho módu.  

 • Konektory je treba zastrkovať opatrne.  
  
ŽIADNY ZVUK  
 • Opatrne zastrčte konektory.  
 • Skontrolujte prepojenie medzi výstupom 

zvuku z DVD a vstupom do TV. Potom 
prepnite TV do správneho módu, skontrolujte 
príručku k TV.  

 
ČERNOBIELY OBRAZ  
 • Skontrolujte či nie sú v S-Video konektore 

ohnuté nožičky.  
 • Je možné že sú drobné chyby tohto typu 

spôsobené nízkou kvalitou signálu z média, 
týka sa to predovšetkým médií vyrobených v 
rokoch 1997-1998.  

 
POŠKRIABANÝ DISK  
  
 • Pri prehrávaní je obraz nekľudný, kolíše 

jas.  
 • Prepojujte DVD s TV priamo, nie cez 
ďalšie zariadenia.  

 • Pokiaľ Vaše TV nemá video vstup, je nutné 
aby ste si zakúpili RF adaptér.  

 
PREHRÁVAČ NEPREHRÁVA  
 • Vložte disk popisom nahor.  
 • Vkladajte disk opatrne. 
 • Uistite sa, že na disku nie sú škrabance 

alebo odtlačky prstov.  
 • Stlačte SATUP, vypnete tím obrazovku 

menu.  
 • Odstráňte rodičovský zámok alebo zmeňte 

jeho úroveň. (Prednastavený kód je 3308).  
 • Vypnete prehrávač, odpojte jej od síte, po 

chvíli jej pripojte a zkuste to znovu.  

ŠPECIFIKÁCIA  
Napájací zdroj:~230V/50Hz  
Príkon:15W  
Hmotnosť prehrávača:2.2kg  
Hmotnosť diaľkového ovládania:60g  
Rozmery:430x260x58mm (DxŠxV)  
Systém: AUTO/PAL/NTSC  
Laser: Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650nm  
  
  
  
  

   
  
  
   

   


