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Návod k obsluze pro zařízení:
DVD-018
DVD-019
DVD-020
DVD-021
DVD-023
DVD-017 Emperor III USB

Pro správné používání tohoto
přístroje je nutné tento návod
pečlivě přečíst a zachovat pro
další využití.
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Používaní disků

Návod k obsluze

Používání disků

Úvod

•

Vždy disk chytejte lehce, a to na okrajích a
v jejich středu, tak jak je zobrazeno na
obrázku. Nedotýkejte se datové strany disku.

•

Na disky nelepte žádné štítky, snažte se je
nepoškrábat ani jinak poškodit.

•

Disk se během přehrávání točí velmi vysokou
rychlostí, proto nepoužívejte disky jakkoli
zničené, zlomené, nebo naprasklé, protože by
mohly jednotku poškodit.

Prosíme přečtěte si následující návod pozorně,
aby jste dosáhli největšího a nejbezpečnějšího
výkonu DVD přehrávače.

Napájeni
Ujistěte se, že přehrávač připojujte ke správnému napětí.(AC 100-120V AC 220-240V).

Napájecí kabel
•
•

Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty,
vyhnete se tak poškození kabelu, které by
mohlo způsobit požár nebo úraz el. proudem.
Nebudete-li přehrávač déle používat, vypojte
jej ze zásuvky.

Použití a uskladnění
•
•

Nikdy sami neodstraňujte horní kryt přehrávače, vyhnete se tak úrazu el. proudem.
Nepokládejte na přehrávač těžké předměty.

Umístění přehrávače
•

•
•

Nevystavujte přehrávač těmto prostředím:
-Vibracím
-Vysoké vlhkosti
-Nízké ventilaci
-Přímému slunečnímu záření
-Extrémně nízkým a vysokým teplotám
Přehrávač by měl být umístěn horizontálně.
Neumisťujte přehrávač blízko TV, rádiu, počítačům a reproduktorům, vyhnete se tak
magnetickým interferencím.

Čištění disků
•

Kondenzace
Při vystavení velkým teplotním rozdílům může
v jednotce kondenzovat voda. Nechte jednotku
vypnutou 1 až 2 hodiny, než se voda odpaří.

Otisky prstů nebo špína na datové straně
disku může ovlivnit odrážení světla od disku
do čtečky, působí tedy negativně na kvalitu
signálu. Slabý signál může způsobit chyby
v přehrávání. Udržujte proto disky čisté.
Pomocí měkkého suchého hadříku otírejte
disk vždy směrem od středu ke kraji.

Čištění
Přední panel přehrávače čistěte vždy jen
suchým a měkkým hadříkem. Ostatní části
přehrávače lze čistit navlhčeným hadříkem.
Nikdy nepoužívejte odpařující se prostředky, ty
by mohly přehrávač poškodit.
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Přední panel
…se zavřenými dvířky
•
•

Pokud je disk velmi znečištěn, otřete ho nejdříve vlhkým a poté ještě suchým hadříkem.
Nepoužívejte žádné čistící spreje, benzín,
antistatické tekutiny, nebo jiná rozpouštědla.
To by mohlo poškodit povrch disku.
…s otevřenými dvířky

Uchovávání disků
•

•

Uchovávejte disky v originálních obalech
(krabičkách), vyvarujete se tak jejich ohnutí.
Nezanechávejte disky v místech s vysokou
teplotou, vysokou vlhkostí, nebo na přímém
slunci. Disk se může těmito vlivy poškodit.
Pečlivě si projděte všechny instrukce na jeho
přebalu.

Kompatibilita disků
Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávat tyto
typy disků:
Typ
disku
DVD
video
disk
VIDEO
CD
Audio
CD
CD-ROM
(ISO)
CD-ROM
(ISO)
CD-ROM
(ISO)

Značka

Obsah
disku
Audio
+
Video

Velikost
12cm

Audio+
Video
Audio

12cm
8cm
12cm
8cm
12cm
8cm
12cm
8cm
12cm
8cm

Audio
Audio+
Video
Audio+
Video

8cm

Maximální doba
přehrávání
cca 4 hod.(jednovrstvý)
cca 8 hod.(dvouvrstvý)
cca 4 hod.(jednovrstvý)
cca 8 hod.(dvouvrstvý)
cca 74 minut
cca 20 minut
cca 74 minut
cca 20 minut
závisle
na kompresi
závisle
na kompresi
závisle
na kompresi

DVD a VCD disky obsahují video i audio a podporují vícenásobné audio
nahrávky.
CD disk obsahuje pouze audio.
Tato jednotka podporuje VCD ver.1.0, ver.2.0, MPEG-4/DivXTMVideo,
Xvid.
Tato jednotka podporuje CD-R a CD-RW.
Obrazové CD(JPEG).

DVD a VCD disky obsahují video i audio a
podporují vícenásobné audio nahrávky.
-CD:Pouze audio disky
-Tento přehrávač podporuje VCD ver.1.0,2.0.
-Tento přehrávač podporuje CD-R a CD-RW.
-Obrazové CD(JPEG).

*
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1. Dvířka
-Skrývají tlačítka a vstup.
2. Disková mechanika
-Sem se vkládají disky
3. USB port
-Pro připojení USB paměti
4. Vypínač
-Tímto tlačítkem přehrávač zapínáte/
vypínáte.
5. Displej
6. Dálkové ovládání
-Přijímač dálkového ovládání
7. Tlačítko OPEN/CLOSE
-Otvírá a zavírá diskovou mechaniku
-Lze ovládat pomocí dálkového ovládání.
-Její stav se zobrazuje na displeji
8. Tlačítko PLAY/PAUSE
-Spustí/pozastaví
přehrávání
disku,
opětovným stiskem pokračujete v přehrávání.
9. Tlačítko STOP
-Zastaví přehrávání.
10. Tlačítko REV
-Přetáčení rychle vzad.
11. Tlačítko FWD
-Přetáčení rychle vpřed.
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A-B –Slouží k označení začátku a konce úseku,
který se bude opakovaně přehrávat.
REPEAT-Opakování titulu nebo kapitoly.
OSD-Zobrazí OSD menu.
SLOW-Zpomalené přehrávání.
| NEXT-Skok na další kapitolu.
PREV |-Skok na předešlou kapitolu.
PLAY-Spustí přehrávání disku.
KEY+ -Změní hudbu na #.
KEY- -Změní hudbu na bmol.
VIDEO-Změní video mód na NTSC, PAL,
PAL60, iAUTO.
3D-Zobrazí ekvalizér.

Dálkové ovládání

Pro použití dálkového ovládání namiřte
dálkový ovladač na přijímač na DVD přehrávači.
Poznámka!
• Nepoužívejte jiné typy baterií než uvedený.
• Jestliže nefunguje dálkové ovládání správně,
nebo má již pouze malý dosah, vyměňte
prosím obě baterie.
• Nenechávejte ovládání v extrémně horkém
nebo vlhkém prostředí.
• Jestliže nebudete dálkové ovládání dlouho
používat, vyjměte z ovladače obě baterie.
Přejedete tak možnému poškození, látkami
unikajícími z baterií.
• Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.
POWER-Toto tlačítko zapne/vypne přehrávač.
LANGUAGE-Volba jazyka.
ANGLE-Volba úhlu záběru scény u DVD disků.
SUBTITLE-Volba titulků.
RETURN-Návrat k předešlému menu.
GOTO-Vyhledávání podle času.
SETUP-Zobrazí menu Nastavení přehrávače.
(0-10+)-Čís1icová tlačítka.
PROG-Zobrazí Program menu.
VOL+/- -Hlasitost
MUTE-Ztlumí zvuk během přehrávání.
AUDIO-Volba jazyka audia.
REV-Přetáčení rychle vzad.
FWD-Přetáčení rychle vpřed.
STOP-Zastaví přehrávání.
PAUSE-Pozastaví přehrávání, dalším stiskem
přehrávání pokračuje.
OPEN/CLOSE-Otevře/zavře diskovou mechaniku
TITLE-Zobrazí seznam titulů
ENTER-Potvrzovací tlačítko
ZOOM-Zvětšení obrazu
RAN-Náhodné přehrávání
PBC-Volba S-VIDEO, Interlaced-YUV, PSCAN YPBPR, PC-VGA video výstupu.

*
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signálu (jas, barvy). Díky tomu dokáže
komponentní video poskytnout přesnější a
jasnější obraz než jiné složené signály jako je SVideo nebo kompozitní video.

Zadní panel

Optický a koaxiální výstup zvuku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analogový výstup zvuku 5.1.
Komponentní video.
Video výstup.
SCART výstup.
VGA výstup.
STEREO výstup.
Koaxiální digitální audio výstup.
S-Video výstup.
Optický digitální audio výstup.

Optický výstup přenáší signál pomocí světla
v optickém kabelu. Nedochází k žádným
zkreslením magnetickými poly.
Tyto výstupy propojujte pokud používáte Dolby ® Digital nebo DTS ® dekodér. Pro použití
Koaxiálního výstupu bude nutné zakoupit
koaxiální kabel pro propojení s Koaxiálním
vstupem terminálu na AV zesilovači. (S
přehrávačem není digitální kabel dodáván).

Zadní panel - zapojení
Analogový výstup zvuku 5.1

Kompozitní video výstup

Tento video výstup patří v dnešní době
k nejpoužívanějším a nejpodporovanějším video
propojením TV a jiných A/V zařízení.
Kompozitní vidomá předefinované nastavení
zobrazování.

Zde můžete připojit Vaše domácí 5.1 kino se
zesilovačem.

Komponentní video

SCART

SCART
umožňuje
propojit
zařízení
s televizorem vybaveným tímto
SCART
konektorem. Když chcete SCART používat,

(Y,Cb i Cr)-Komponentní video -video signál
ve kterém jsou odděleně zpracovávány části
*
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musíte nastavit v DVD přehrávači v “PREFERENCES PAGE“ / “VIDEO OUTPUT“ na
“SCART“.
POZNÁMKA:S-Video a SCART nemohou
být zapojený současně.

*

Přehrávání disků
Typ menu určitého disku závisí na autorovi a
na tom jak byl disk vyroben. Pokud stlačíte
tlačítko Menu zobrazí se menu disku. Disk lze
přehrávat stlačením tlačítka Play/Pause na
dálkovém ovládači.. Navíc lze přehrávat menu,
titul, sekvenci, všechny tyto režimy přehrávání
jsou k dispozici.

S-Video výstup

Přehrávání menu (platné pro DVD,
SVCD disky)
1. Stlačte tlačítko Menu.
- zobrazí se DVD kořenové menu pokud jste
vložili DVD disk.
- pokud jste vložili SVCD, zobrazí se SVCD
menu (pokud je PBC vypnuté) (V tento
moment stlačte jednou tlačítko PBC, zjistíte
tak jeho stav.)
- PBC je inicializováno po vložení SVCD
disku.
2. Je-li vložen DVD disk, v jeho menu se lze
pohybovat pomocí šipek, zvýrazňují se tak
jednotlivé volbu. Na SVCD disku
lze
spouštět stopy užitím numerických tlačítek.
3. Stlačte tlačítko Play nebo Enter, spustí se
zvýrazněná volba.
4. Návrat do menu během přehrávání:
V případě DVD disku stlačte tlačítko
Menu/PBC a navrátíte se tak do kořenového
menu. V případě SVCD disku stlačte tlačítko
Menu/PBC a navrátíte se tak do menu.
5. Stop
- Po prvním stlačení Stop tlačítka se přehrávač
zastaví do tzv. kvazistop stavu, zároveň se
zobrazí “Quasi Stop“. Pro přehrávání titulu
od začátku stlačte Stop dvakrát.
- V kvazi stop stavu si přehrávač pamatuje
místo, kde jste přehrávání zastavili. Při
dalším přehrávání se bude pokračovat od
tohoto místa.
- Ve stop stavu stlačením tlačítka Play
přehrávač přehrává v přímém sledu.
- Aby jste ochránili disk, dříve než stlačíte
Open/Close tlačítko během přehrávání pro
otevření mechaniky, prosím stlačte nejdříve
tlačítko Stop. Po vyjmutí disku zavřete
mechaniku
opět
stlačením
tlačítka
Open/Close.

Jestliže budete chtít použít S-Video výstup pro
zapojení do televizoru nebo do monitoru vybaveným S-Video vstupem (každá TV nebo monitor
nemá tento vstup), aktivujte S-Video výstup ve
Vašem přehrávači v “PREFERENCES PAGE“ /
“VIDEO OUTPUT“ nastavit na “S-VIDEO.

VGA

Zapněte Váš DVD přehrávač
Stlačte vypínač na přehrávači nebo tlačítko
POWER na dálkovém ovládání, na obrazovce se
objeví “READ“. Pokud není do přehrávače
vložen žádný disk, zobrazí se na obrazovce a na
displeji “No disc“.

Vložte do diskové mechaniky disk
Stlačte tlačítko Open/Close na dálkovém ovladači nebo na přehrávači, na obrazovce se objeví
“Open“. Poté opatrně vložte do mechaniky disk
popisem nahoru. Opět stlačte tlačítko Open/
Close, dvířka se zavřou a zobrazí se nápis
“Close“. Přehrávač načte disk a automaticky ho
spustí. (Poznámka: Některé typy disků je třeba
po načtení spustit stlačením tlačítka Play nebo
Enter).

*
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Program upravíte vysvícením určité kapitoly
nebo stopy pomocí šipek a následným vložením
nové kapitoly nebo stopy.
Během upravování bude editovaná kapitola
nebo stopa společně s indikátorem na displeji
vysvícena.

Přehrávání titulu (Platné pro DVD
disky)
1. Během přehrávání DVD disku zobrazíte jeho
obsah stlačením tlačítka Title/Menu.
2. Pomocí šipek zvýrazněte požadovanou volbu
a stiskněte Enter. Výběr lze provést i pomocí
numerických tlačítek.
3. DVD přehrávač začne přehrávat zvolený titul
od první kapitoly.

Volba stopy (Platné pro DVD, SVCD,
CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)
1. Během přehrávání DVD disku v menu
stiskněte na numerické klávesnici číslo
kapitoly. Během přehrávání lze zvolit číslo
kapitoly i přímo z numerické klávesnice.
2. U SVCD během přehrávání v přímém sledu
se lze pohybovat mezi stopami pomocí
numerické klávesnice. (Během programu a
při zapnutém PCB se lze pohybovat jen o
jednu stopu vpřed/zad pomocí tlačíte
Prev/Next).
3. Na CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD discích lze
zvolit číslo stopy přímo pomocí numerických
tlačítek.
4. Při přehrávání JPEG-disku lze zvolit číslo
stopy
v přehrávané
složce
stlačením
numerické klávesnice.
Poznámka: Čísla od 1 do 10 zvolíte jednoduše
stiskem daného (1-9,10).
Čísla větší jak 10 zvolíte stiskem tlačítka 10+.
Např. číslo 25 zvolíte dvojím stikem tlačítka 10+
a stiskem tlačítka 5.
Pokud zvolená stopa neexistuje, vstup se
neprovede.

Přehrávání v přímém sledu (Platné pro
DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG
disky)
1. Pokud je vložen SVCD disk a je zapnuté
PBC, jedním stiskem PBC vypnete. Poté
přehrávač může přehrávat obsah v přímé
sledu. Pokud zmáčknete PBC dvakrát, tak jej
zapnete.
2. Kromě SVCD, ve stavu Stop po stisku Play
bude přehrávač přehrávat v přímém sledu.

Přehrávání programu (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG
disky)
Pomocí programu lze přehrát kapitoly nebo
stopy ve zvoleném pořadí, maximálně však 16.
Programové menu:
- Je-li PBC zapnuté, tak jej program vypne.
- Pomocí numerických tlačítek vyberte čísla
kapitol nebo stop v pořadí v jakém mají být
přehrávány. Poté stiskněte Play, anebo
pomocí šipek zvýrazněte “Play“ a stiskněte
Enter. Kapitoly či stopy se začnou ve
zvoleném pořadí přehrávat.
- Lze naprogramovat maximálně 16 kapitol či
stop.
- Pomocí šipek lze vysvícenou položku
v závislosti na indikátoru směru přesunout na
zvolené místo.
- Pokud během přehrávání programu stisknete
tlačítko program, přehrávání se pozastaví a
zobrazí se seznam programu. Přehrávání
programu lze pozastavit také stiskem Stop a
stiskem
Play
pokračovat
v běžném
přehrávání.
Poznámka: Program smažete vysvícením
položky “CLEAR “ pomocí šipek a stlačením
tlačítka Enter.
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Přeskakování stop (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG
disky)
1. Na začátek další kapitoly nebo stopy se
přesunete stiskem tlačítka Next na dálkovém
ovládání anebo na přehrávači.
2. Na začátek předešlé kapitoly nebo stopy se
přesunete stiskem tlačítka Prev na dálkovém
ovládání anebo na přehrávači.
3. Pokud se přehrává poslední kapitola nebo
stopa na SVCD disku při vypnutém PBC,
stlačení Next způsobí zastavení přehrávání,
stejně tak se stane při stisku Prev při
přehrávání první kapitoly nebo stopy.
Následný stisk Next nebo Prev nebude již
akceptován.
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4. Pokud je vložen DVD disk, přeskakování
záleží na tom jak je vytvořen.

Rychlé přetáčení (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, JPEG disky)
Během přehrávání lze zrychleně prohlížet
záznam ve směru vpřed i vzad.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko FWD na
dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání
směrem vpřed. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vpřed má čtyři
rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě
jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po
sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na
normální rychlost přehrávání.
Při přehrávání DVD, pokud při rychlém
vyhledáváním dojedete na začátek další kapitoly,
přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.
Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud
při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek
další složky, přehrávač se přepne do režimu
normálního přehrávání.
- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
- Při přehrávání CD, HD-CD playbacku
rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje
audio.
2. Během přehrávání stiskněte tlačítko REV na
dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání
směrem vzad. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vzad má čtyři
rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě
jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po
sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na
normální rychlost přehrávání.
Při přehrávání DVD, pokud při rychlém
vyhledáváním dojedete na začátek kapitoly, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.
Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud
při rychlém vyhledáváním dojedete na začátek
složky, přehrávač se přepne do režimu
normálního přehrávání.
- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
- Při přehrávání CD, HD-CD playbacku
rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje
audio.

*

*

Zpomalené přehrávání (Platné pro
DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD,
JPEG disky)
Zpomalené přehrávání aktivujete během
přehrávání stiskem tlačítka Slow na dálkovém
ovladači. Opětovným stiskem se mění rychlost
zpomaleného přehrávání. Je k dispozici šest
rychlostí: 1/2, 1/3,1/4,1/5,1/6,1/7. S každým po
sobě jdoucím stiskem se rychlost sníží. Sedm po
sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální
rychlost přehrávání. Stiskem Play se vrátíte
k normálnímu přehrávání.

Opakování (Platné pro DVD, SVCD,CD,
DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)
Během přehrávání stiskem tlačítka Repeat na
dálkovém ovládání dojde k zapnutí opakování a
zobrazení jeho symbolu.
1. Při přehrávání sekvence z SVCD, CD, HDCD, DTS-CD, nebo JPEG-disku stiskněte
znovu Repeat pro její opakování.
Dalším stiskem Repeat přepnete režim
opakování. Režim opakování má tři možnosti:
Off, Track Repeat, a Disc Repeat (Vypnuto,
Opakování stopy, Opakování disku). S každým
po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim
opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se
cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.
2. Při přehrávání DVD stiskněte Repeat pro
opakování.
Dalším stiskem Repeat přepnete režim
opakování. Režim opakování má tři možnosti:
Off, Chapture Repeat, a Title Repeat (Vypnuto,
Opakování kapitoly, Opakování titulu).
S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná
režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky
se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.
3. Při přehrávání JPEG-disku stiskněte Repeat
pro opakování.
Režim opakování má čtyři možnosti: Off,
Track Repeat, direktory repeat, a Disc Repeat
(Vypnuto, Opakování stopy, Opakování adresáře,
a Opakování disku).
S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná
režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky
se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.
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Používání funkce zobrazení (Platné
pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD,
JPEG disky)
1. Pro DVD disky (dvě stránky).
- Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první
stránka: tip disku, titul */* (právě hrající
/celkový počet), kapitola */* (právě hrající
/celkový počet), již odehraný čas.
- Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka:
jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka
/celkový počet jazykových mutací) nebo
vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */*
(pořadové číslo zobrazovaných titulků
/celkový počet jazykových mutací titulků)
nebo vypnuto, úhel */* (pořadové číslo
zobrazovaného úhlu /celkový počet úhlů
zobrazení) nebo vypnuto.
- Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
2. Pro SVCD disky (dvě stránky).
- Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první
stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající
/celkový počet), mute(ztlumení), PBC, režim
opakování, odehrátá doba z právě hrající
stopy.
- Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka:
jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka
/celkový počet jazykových mutací) nebo
vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */*
(pořadové číslo zobrazovaných titulků
/celkový počet jazykových mutací titulků)
nebo vypnuto.
- Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
3. Pro CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG –disk:
- Stlačte tlačítko OSD jednou a zobrazí se
stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající
/celkový počet), mute(ztlumení), režim
opakování, odehrátá doba z právě hrající
stopy.
- Stiskněte tlačítko znovu a menu zmizí.

Použití vyhledání (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD disky)
Pomocí funkce vyhledávání-tlačítko Goto lze
vyhledat titul/kapitolu/stopu podle jejich čísla,
anebo je možné přímo vyhledat určité místo v
titulu. Nejdříve stlačte tlačítko Goto, zobrazí se
menu vyhledávání. Poté pomocí šipek, chcete-li
vyhledávat titul/kapitolu/stopu nebo místo v
titulu podle času. Po stisku tlačítka Enter se
započne přehrávání. Např. vložením časového
*

*

údaje 1:23:56 bude přehrávač přehrávat daný
titul od jedné hodiny, dvaceti tří minut a padesáti
šesti sekund. Pokud vložíte nepravdivý časový
údaj zobrazí se chybové hlášení(“INVALID
KEY“).
Poznámka:
• Pokud přehráváte program, nelze tuto
funkci použít.
• Pokud je zapnuté PBC, tak použitím funkce
vyhledávání při začátku přehrávání se samo
vypne.
• Během přehrávání JPEG disků tuto funkci
nelze použít.

Volba zvukové stopy (Platné pro
SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky)
Stlačte klávesu Audio, zobrazí se aktuálně
přehrávaná stopa.
1. Dalšími stisky se mění zvuková stopa.
2. Stlačením tlačítka Audio se posunete vždy o
jednu zvukovou stopu dál.
- Při přehrávání SVCD disku je možno zvolit
pět zvukových stop: Stereo(L/R), L/L, R/R,
L/L Auto A/D Detect, a R/R Auto A/V
Detect.
Šesti po sobě jdoucími stisky se zvuková
stopa nastaví zpět na Stereo
- Na discích CD, CD-G, DTS-CD, DTS-CD, a
HD-CD jsou stopy tři: Stereo(L/R), L/L, a
R/R.

Změna jazyku Audia (Platné pro DVD a
SVCD disky)
Během přehrávání, stlačte tlačítko Language na
dálkovém ovládání, zobrazí se informační
rámeček.
Pokud je na DVD nebo na SVCD více
jazykový záznam lze pomocí této funkce volit
jednotlivé jazyky.

Titulky (Platné pro DVD a SVCD disky)
Stlačte tlačítko Subtitle na dálkovém ovládání,
zobrazí se informační rámeček.
Pokud je na DVD nebo na SVCD více
jazykový verzí titulků lze pomocí této funkce
volit jednotlivé verze titulků. Standardně jsou
titulky vypnuty. Informační rámeček zobrazí
Subtitles off (“Titulky vypnuto“).
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Titulky zobrazíte dalším stiskem. Nastaví se
odpovídající jazyk titulku danému disku, to se
zobrazí v info rámečku, a titulky se počnou
zobrazovat.

Změna úhlu záběru scény (Platné pro
DVD disky)
Během přehrávání, stlačte tlačítko Angel na
dálkovém ovládání, zobrazí se ikona úhlu záběru
scény.
Na DVD může být více úhlů záběru scény.
Pomocí této funkce volit jednotlivé úhly.
Stlačením tlačítka Angle se posunete vždy o
jeden úhel záběru scény dál. Pokud je k dispozici
více úhlů, vedle ikony úhlu se zobrazí číslo
přehrávaného z celkového počtu úhlů. Např.
“Ikona úhlu: [*/*] nebo [Off(Vypnuto)]”; 1/4
značí, že úhel číslo 1 je přehráván a jsou zaznamenány celkem 4 úhly. (Tato funkce je závislá
disk od disku, pokud nejsou na disku další úhly
záběru zobrazí se chybové hlášení(“INVALID
KEY“).

Změna TV systému (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG
disky)
Stlačte tlačítko Setup na dálkovém ovládání.
- Pomocí šipek se přesuňte do Systém Setup
/TV Systém. V nabídce jsou tyto systémy:
NTSC, PAL60, PAL, a AUTO.

Zvuk a ztlumení (Platné pro DVD,
SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG
disky)
Stlačením tlačítka Mute dojde k redukci úrovně
hlasitosti zvuku na nulu, zobrazí se Mute. Stlačte
stejnou klávesu znovu, anebo stlačte Vol +/- pro
návrat na původní úroveň hlasitosti.
Poznámka:Pokud přehrávač přehrává disk a
není slyšet žádný zvuk, zkuste zmáčknout
tlačítko Mute.

Zoom obrazu (Platné pro DVD, SVCD,
JPEG disky)
1. Funkce
Zoom
Vám
umožňuje
zvětšit(zmenšit) určitou část obrazovky.
Stlačujte
tlačítko
Zoom
opakovaně,
dosáhnete tak všech možných úrovní

*

*

zvětšení(zmenšení): Zoom 1, Zoom 2, Zoom
3, Zoom 1/2, Zoom 1/3,
Zoom 1/4, Zoom Off(Vypnuto).
Poznámka:Tato funkce se nevztahuje na menu
disku.
2. Pomocí šipek při zvětšení 1, 2 a 3 se lze
pohybovat po obrazovce a určovat tak, která
její část má být zvětšena.

Opakování Vámi určené smyčky
(Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD,
HD-CD, JPEG disky)
1. Během normálního anebo zrychleného
přehrá-vání lze označit počátek smyčky
stlačením tlačítka “A-B“ na dálkovém
ovládání, zobrazí se “REPEAT A-“.
2. Dále jen určíte konec smyčky opětovným
stlačením “A-B“ , zobrazí se “REPEAT AB“.
- Smyčka se bude opakovat od bodu A do
bodu B dokud opakování nevypnete.
3. Stlačením tlačítka “A-B“ opakování A-B
vypnete.
- Na disku SVCD a CD, lze zvolit smyčku jen
v rámci jedné stopy(písničky). Pokud se
začne přehrávat další stopa, je opakování AB samovolně zrušeno.
- To stejné platí pro disky DVD, týká se
smyčky v rámci jedné kapitoly.

Hlasitost (Platné pro DVD, SVCD,CD,
DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)
- Hlasitost lze nastavovat na TV anebo na
zesilovači.
- Stejně tak lze hlasitost regulovat pomocí
tlačítek Vol- a Vol + na dálkovém ovládání.
Poznámka:Během přehrávání DVD přes
zvukový výstup PCM nelze regulovat hlasitost
tlačítky na dálkovém ovládání.

Přehrávání JPEG disků
Do mechaniky vložte JPEG disk a počkejte než
přehrávač zobrazí adresářovou strukturu s
uloženými JPEG soubory. Poté, pokud disk obsahuje jak Audio tak JPEG soubory se spustí první
složka s audio soubory. Pokud disk obsahuje
pouze jeden typ souborů, začne se přehrávat
první složka v pořadí. Na obrazovce se zobrazí
následující:
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Mezi jednotlivými stránkami se pohybujete
pomocí Next a Prev. Pokud chcete některý
z obrázků vidět přes celou obrazovku,
zvolte jeho číslo na numerických tlačítcích.

Systém nastavení Setup Menu
Základní kroky Setup Menu

Aktuální adresář
Aktuální jméno JPEG souboru. JPEG
soubory mají koncovku .jpg
Přehrávaný soubor je audio.
Přehrávaný soubor je obrázek JPEG.
O úroveň výš/ spustit přehrávání/ video:

1. Přehrávání pouze hudebních souborů.
2. Přehrávání pouze obrázkových JPEG
souborů.
3. Přehrávání pouze video souborů.
Pomocí šipek lze zvolit adresář. Po jeho výběru
se začne přehrávat první soubor v něm. Lze také
zvolit přímo soubor, který chcete přehrát..
Poznámka:
• Šipkami vlevo a vpravo lze určit budete-li
volit adresář anebo soubor.
• Adresář a soubor je zobrazen v obrázku
nahoře, položka která je právě editována je
transparentní.
• Pokud přehráváte právě JPEGy z JPEG
disku, do seznamu souborů a adresářů se
dostanete zpět stiskem tlačítka Enter.
• Pro přehrávání určitého obrázku lze také
použít numerická tlačítka. Např. 15. soubor
v daném adresáři přehrajete stiskem tlačítek
10+ a 5.
• Při přehrávání JPEG souborů lze zvolit
jeden z šestnácti způsobů přehrávání
stlačením tlačítka Program.
• Při přehrávání nebo zapauzování JPEGu lze
pomocí šipek obraz otáčet o devadesát
stupňů vždy ve směru šipky.
• Během přehrávání nebo zapuzování JPEG,
lze zobrazit stiskem tlačítka Menu/PCB
najednou 12 malých JPEG na jedné stránce.
*

1. Stlačte tlačítko Setup, zobrazí se hlavní
stránka, přehrávání se automaticky pozastaví.
2. Pomocí šipek vlevo a vpravo lze vybrat
jednotlivé karty nastavení. Poté stiskněte
šipku dolů nebo vpravo, tím vyberete danou
stránku. Např.: Například nastavení videa
zvolíte tak, že na ikoně videa zmáčknete
šipku vpravo, zobrazí se stránka s nastavením
videa.
3. Šipkou dolů zvolíte požadovanou možnost.
Stlačte Enter nebo stlačte šipku doprava.
Např.: Pomocí šipky dolů dojeďte na
možnost BRIGHTNES(Jas), poté Enter,
napravo se zobrazí volba jasu.
4. Pomocí šipek dojeďte na Exit Setup(Opustit
Setup) a stiskněte Enter nebo stlačte tlačítko
Setup a tak Setup Menu opustíte.
Poznámka:
Jste-li v Setup menu, tak se provedené změny
uloží a setup bude vypnut po stlačení následujících tlačítek: Subtitle, FWD, REV, Vol +/-, PBC,
Title, Return, Play, Stop, Resume, Pause/Step,
Next, Prev, S.F, S.R, Zoom, Preview, Goto,
Program, Repeat, A-B, Angle, Language,
Soundtrack, 3D, Record, Display, Mute, Setup.

Nastavení systému
TV systém
V závislosti na typu Vašeho televizoru lze
zvolit následující TV systém:
• AUTO: Zvolte tuto možnost, je-li Váš
DVD přehrávač připojen k multisystémovému TV.
• NTSC: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD
přehrávač připojen k NTSC TV.
• PAL: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD
přehrávač připojen k PAL TV.
• PAL60: Zvolte tuto možnost, je-li Váš
DVD přehrávač připojen k PAL60 TV.
Standardní nastavení je NTSC.
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Šetřič obrazovky
Pokud je šetřič obrazovky zapnutý, tak pokud
je DVD přehrávač zastavený, otevřený, bez
vloženého disku, obraz se nepohne víc jak 60
sekund, zobrazí se šetřič obrazovky. Tato funkce
chrání obrazovku před poškozením.
• ON: Šetřič obrazovky zapnut.
• OFF: Šetřič obrazovky vypnut.

-

Video
•

Interlace-YUV: Zvolte tuto možnost, je-li
Váš DVD přehrávač připojen k TV pomocí
Y,Cb,Cr video kabelů.
• TV-RGB: Zvolte tuto možnost, je-li Váš
DVD přehrávač připojen k TV pomocí SVideo kabelu.
• P-SCAN: Zvolte tuto možnost, je-li Váš
DVD přehrávač připojen k progresive scan
TV pomocí Y,Cb,Cr video kabelů.
Poznámka:Pokud je výstup DVD kompozitní
video, lze toto nastavení vybrat libovolně.
Vyberte TV-RGB/P-SCAN, je-li Váš DVD
pře-hrávač připojen k progresive scan TV.
Standardní nastavení je TV-RGB.

Typ TV

-

16:9 (širokoúhlá obrazovka): Zvolte tuto
možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen
k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte tuto možnost a nemáte širokoúhlou televizor, obraz
se díky vertikální kompresi může objevit
zdeformovaný.

4:3LB(Letter Box):Zvolte tuto možnost, jeli Váš DVD přehrávač připojen k normální
TV. Obraz uvidíte se zachovaným
poměrem stran, nevyužijete však celou
plochu obrazovky.V době přehrávání
širokoúhlého obrazu se zobrazí ve spodní i
horní části obrazovky černé pruhy.

-

4:3(Pan and Scan):Zvolte tuto možnost, jeli Váš DVD přehrávač připojen k normální
TV. Obrazem vyplníte celou plochu obrazovky, napravo a nalevo však bude kus
přečnívat, nebude tedy vidět.
Poznámka:
Poměr stran obrazu je spjat s formátem
nahraného disku. Proto není někdy možné
libovolně volit poměr stran.
Pokud na širokoúhlé TV přehráváte obraz 4:3,
na levém a pravém kraji obrazovky budou černé
pruhy.
Je nutno nastavit obrazovku Vašeho TV, zálež
ovšem jaký typ TV vlastníte.

Default(Standard)
Zvolením této položky se veškerá nastavení
Setup nastaví na standardní.

Nastavení jazyka
•
•

*
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Vyberte šipkami Language(Jazyk) OSD a
vyberte požadovaný jazyk, potvrďte
tlačítkem Enter.
Vyberte šipkami Audio Lang (Jazyk) a
vyberte požadovaný jazyk, potvrďte
tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto
jazykovou mutaci, přehrávač ji přepne.
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Měnit jazyk audia je možné během přehrávání pomocí tlačítka Language.
• Vyberte šipkami Subtitle(Titulky) Lang
(Jazyk) a vyberte požadovaný jazyk,
potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk
obsahuje tuto jazykovou mutaci titulků,
přehrávač ji bude zobrazovat. Měnit jazyk
titulků je možné během přehrávání pomocí
tlačítka Subtitle.
• Vyberte šipkami Menu Lang (Jazyk) a
vyberte požadovaný jazyk, potvrďte
tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto
jazykovou mutaci menu, přehrávač bude
menu zobrazovat zobrazovat.v tomto
jazyce
Poznámka:
Pokud není Vámi požadovaná řeč dostupná,
přehrávač použije řeč standardně nastavenou.

Nastavení Audia
Vyberte AUDIO OUT a pomocí šipek zvolte
Vámi preferovaný mód. Potvrďte tlačítkem
Enter. Zvukové módy jsou tři a to:
• ANALOG: Z koaxiálního výstup nebo z
optického výstupu nejde signál.
• SPDIF/RAW:Tuto možnost zvolte, je-li
Váš DVD připojen k zesilovači pomocí
optické-ho nebo koaxiálního kabelu. Při
přehrávání disku nahraného v Dolby
digital, DTS nebo MPEG formátu jsou
příslušné digitální signály na výstupu
koaxiálního a optického konektoru.
• SPDIF/PCM: Tuto možnost zvolte, je-li
Váš DVD připojen k dvoukanálovému
stereo zesilovači. Při přehrávání disku
nahraného v Dolby digital, DTS nebo
MPEG formátu jsou příslušné digitální
signály vmíchávány do dvoukanálového
signálu PCM a jsou na výstupu koaxiálního
a optického konektoru.

Nastavení Videa
BRIGHTNESS(JAS)
Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte jas.
CONTRAST(KONTRAST)
Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte kontrast.
HUE(ODSTÍN)
Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte odstín.
SATURATION(NASYCENÍ)
Pomocí šipky nahoru a dolů seřiďte nasycení.
*

*

Nastavení reproduktorů
DOWNMIX
Pomocí šipek lze nastavit:
• STEREO:Vybráním této možnost, je-li
přehráván zvuk 5.1 bude z něho použita
pouze levá a pravá stopa je-li výstupem
dvoukanálový zesilovač. Je-li přehráván
dvoukanálový zvuk potom zvukový výstup
je stereo.
• VSS: Tuto možnost vyberte je-li disk
nahrán v 5.1 zvuku. Fiktivní surroundové
efekty budou přidány do hlavní stopy.
• OFF(Vypnuto):Tuto možnost zvolte bude-li
výstupem zvuk 5.1.
SUBWOOFER(BASOVÝ
REPRODUKTOR)
Jsou dvě možnosti:
ON/OFF(Zapnuto/Vypnuto)
Pokud přehrávač zjistí na disku tuto stopu,pustí ji
do daného výstupu.
CENTER DELAY(OPOŽDĚNÍ STŘEDNÍ
HO REPRODUKTORU)
Zde lze nastavit opoždění středního reproduktoru.
REAR DELAY(OPOŽDĚNÍ ZADNÍCH
REPRODUKTORŮ)
Zde lze nastavit opoždění zadních reproduktorů.

Digitální nastavení
DYNAMIC RANGE
• Pokud používáte “Line Out“, použijte
následující nastavení týkajících se úrovně
výstupního signálu. Nastavením na FULL
bude signál minimální, nastavením na OFF
bude maximální
POZNÁMKA: Toto nastavení je možné neníli zapnut DOWN-MIX
DUAL MONO(LEFT+RIGHT)
Tuto možnost zvolte pro mono L a mono R
výstup. Lze nastavit celkem čtyři možnosti:
STEREO, MONO L, MONO R, a MIX MONO.
Většinou se využívá pro karaoke.
Tento model je vybaven funkcí DivX a může
přehrávat MPEG4 disky.
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EMPEROR IV

ProLogic II
Dolby ® ProLogic ® II technologie převede
s vysokou kvalitou jakýkoliv stereo (2 kanály)
film nebo hudební soubor na pěti-kanálové
přehrávání s plně širokopásmovým surroundem.
Je ideální pro domácí 5.1 systém.
ProLogic II může do Vaší DVD/CD vdechnout
nový život. Přehrávejte Vaše filmy a hudbu přes
Váš domácí 5.1 systém a uslyšíte hladký,
přírodní zvuk s novou hloubkou a detaily - je to
jako když slyšíte nově remasterované DVD/CD.
ProLogic II má dva režimy:
• MOVIE(FILM) - tento režim slouží pro
přehrávání filmů.
• MUSIC(HUDBA) – tento režim slouží pro
přehrávání hudby.

USB Port
(Pouze zařízení DVD-017 Emperor III USB,
DVD-020 Emperor IV Card Reader, DVD-021
Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II a
DVD-023 Emperor IV USB Card Reader Pro
Logic II.)
USB port umí číst jakákoliv zařízení typu
USB1.1, např. MP3 přehrávač. Zapojením MP3
přímo do přehrávače lze přehrávat MP3 uložené
v MP3 přehrávači.

Čtečka karet
(Pouze zařízení DVD-020 Emperor IV Card
Reader a DVD-021 Emperor IV USB Card
Reader Pro Logic II.)
Pomocí čtečky karet lze načíst paměťové karty
jako jsou MMC, SD, MS. Například SD kartu
z Vašeho fotoaparátu lze jednoduše zasunout do
čtečky, přehrávač zobrazí JPEG obrázky na ní.
Pokud chcete kartu vyjmout, jednoduše na ni
zatlačte, čtečka kartu vysune.

ODVOLÁNÍ
•
•
•

*

Aby jste ochránily Váš DVD přehrávač, dva
po sobě jdoucí stisky vypínače by měly být
ve větším časovém rozsahu než 30 sekund.
Pokud nebudete přehrávač déle využívat,
odpojte jej ze sítě(od zásuvky).
Provozujte přehrávač jen v podmínkách a
prostředích, které určuje norma dle údaje na
štítku přístroje.

•
•
•
•
•

*

Přehrávač nemusí být kompatibilní s
některými šifrovanými disky.
Pokud se náhodou přehrávač během přehrávání náhodou zastaví, vypněte jej a zapněte.
Některá média nebo filmy nemusí být
korektně přehrány vzhledem k jejich formátu.
Funkce a nastavení se mohou lišit od tohoto
návodu.
Změna údajů vyhrazena

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•

Dříve než budete kontaktovat zákaznický
servis, přečtěte následující, nepomůže-li Vám
problém odstranit.
Symptomy a jejich řešení

NENÍ NAPÁJENÍ
• Zapojte s citem vidlici do funkční zásuvky.
Zkontrolujte je-li přehrávač zapnutý.
ŽÁDNÝ OBRAZ
• Zkontrolujte propojení mezi výstupem videa
z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV
do správného módu.
• Konektory je potřeba zastrkovat s citem.
ŽÁDNÝ ZVUK
• S citem zastrčte konektory.
• Zkontrolujte propojení mezi výstupem zvuku
z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV
do správného módu, zkontrolujte příručku k
Vaší TV.
ČERNOBÍLÝ OBRAZ
• Zkontrolujte nejsou-li v S-Video konektoru
ohnuté nožičky.
• Je možné že jsou drobné chyby tohoto typu
způsobeny nízkou kvalitou signálu z média,
týká se to zejména médií vyrobených v letech
1997-1998.
POŠKRÁBANÝ DISK
•
•
•
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Při přehrávání je obraz neklidný, kolísá jas.
Propojujte DVD s TV přímo, ne přes další
zařízení.
Pokud Vaše TV nemá video vstup, je nutné
aby jste si od Vašeho dealera pořídili RF
adaptér.

*

*

EMPEROR IV

*

PŘEHRÁVAČ NEPŘEHRÁVÁ
• Vložte disk popisem nahoru.
• Vkládejte disk s citem a opatrně jak již bylo
popsáno dříve.
• Ujistěte se, že na disku nejsou škrábance
nebo otisky prstů.
• Stlačte SETUP, vypnete tím obrazovku
menu.
• Odstraňte rodičovský zámek anebo změňte
jeho úroveň. (Přednastavený kód je 3308).
• Vypněte přehrávač, odpojte jej od sítě, po
chvíli jej připojte a zkuste to znovu.

SPECIFFIKACE
Napájecí zdroj:~230V/50Hz
Příkon:15W
Hmotnost přehrávače:2.2kg
Hmotnost dálkového ovládání:60g
Rozměry:430x260x58mm (DxŠxV)
Systém: AUTO/PAL/NTSC
Laser: Polovodičový laser, vlnová délka 650nm

*
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