
DVD EMPEROR 4

Najnowszy firmware do DVD Emperor 4 można zawsze 
znaleźć na stronie www.manta.com.pl

UWAGA!
Każde uaktualnienie jest dokonywane na odpo-

wiedzialność klienta. Jest to bardzo delikatna ope-
racja. Nawet najmniejszy spadek napięcia w sieci 
lub odstępstwo od opisu może spowodować uszko-
dzenie pamięci w DVD, nie objęte gwarancją. Nale-
ży również pamiętać, aby wersja oprogramowania 
była zgodna z wersją odtwarzacza. Jeśli decydują 
się Państwo dokonać uaktualnienia, prosimy postę-
pować w podanej niżej kolejności:

 1. Po „ściągnięciu” i rozpakowaniu aktualizacji, należy 
na czystą płytę CD-R lub pamięć typu flash nagrać 
dwa pliki z rozszerzeniem .bin (nie zmieniając ich 
nazwy).

 2. Dodatkowo w wypadku płyty CD-R należy dograć na 
tę samą płytę minimum 100 MB dowolnych plików 
umieszczonych w dowolnie nazwanym katalogu (w 
celu poprawnego wypalenia płyty przez nagrywarkę 
komputerową).

 3. Po nagraniu płyty lub pamięci typu flash, należy włą-
czyć odtwarzacz DVD i wysunąć tackę (wyjąć płytę, 
jeżeli jakaś tam jest).

 4. Przełączyć telewizor na kanał, na którym odbiera 
DVD (na ekranie powinno być widoczne logo Manty).

 5. Na tackę należy położyć nagraną płytę z uaktualnie-
niem i zamknąć tackę. W przypadku pamięci typu 
flash wsunąć pustą tackę i podłączyć pamięć do 
portu USB odtwarzacza (jeśli odtwarzacz posiada 
port USB).

 6. Po przeczytaniu przez odtwarzacz płyty lub pamięci 
pojawi się plansza aktualizacji, następnie wybrać kó-
łeczko. Rozpocznie się proces aktualizacji. 

 7. Na ekranie telewizora wyświetli się napis AKTUALI-
ZACJA – Aktualizuje nie wyłączać urządzenia. 
Teraz trzeba cierpliwie poczekać, aż odtwarzacz do-
kończy aktualizacje i wysunie tackę z płytą lub pustą 
tackę w przypadku pamięci typu flash.

UWAGA!
Nie należy wyłączyć odtwarzacza podczas aktu-

alizacji - spowoduje to uszkodzenie odtwarzacza.

 8. Dla pewności trzeba odczekać jeszcze 3 minuty  
i wyjąć płytę z odtwarzacza. Następnie wyłączyć  
go przyciskiem POWER na panelu przednim,  
odczekać 3 sekundy by włączyć ponownie.

 9. Teraz odtwarzacz jest gotowy do pracy z nowym, 
zaktualizowanym systemem.

UWAGA!
Jeżeli podczas procesu aktualizacji odtwarzacz  

ulegnie uszkodzeniu, naprawa jest odpłatna. 

Aktualizacja oprogramowania  
do DVD Emperor 4


