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Tovární nastavení kódu přístroje je „0000“!! (viz.strana 3)
Pokud chcete mít trvale přednastaven u všech v budoucnu přehrávaných DVD titulů
český jazyk titulků, popřípadě český zvuk,
nastavte v menu u těchto položek kód oblasti „6783“.
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1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač
Gratulujeme!Nyní si můžete vychutnat radost,díky spoustě funkcí vašeho nového přehrávače.
Přehrávač je kompatibilní s formáty NTSC a PAL,dále pak s formáty komprimovaného videa
DivX 5 , DivX 4 a některých DivX 3.Mezi další funkce patří přehrávání DVD,VCD, SVCD,
CD-DA, MPEG 4,MP3 soubory uložené v ISO 9660 formátu, Picture CD (JPEG soubory
uložené v ISO 9660 formátu), což znamená, že si můžete prohlížet své fotografie na televizní
obrazovce!

2. Bezpečnostní upozornění
Ø Nevystavujte přehrávač dešti nebo vlkému prostředí
Ø Neumisťujte přehrávač v blízkosti zařízení,produkující teplo(přímotopy,radiátory,atd)
Ø Veškeré opravy na zařízení smí provádět jen autorizovaný servis a pracovníci
s potřebnou kvalifikací

3. Zapojení
3.1 VIDEO zapojení
Pro připojení obrazu si můžete vybrat z následujících VIDEO výstupů :
1.
2.
3.
4.
5.

Composite Video
S-Video
RGB přes SCART
YpbPr přes SCART (balení neobsahuje tento kabel)
DVI (balení neobsahuje tento kabel)

3.2 AUDIO zapojení
Pro připojení zvuku si můžete zvolit jeden z následujících AUDIO výstupů :
1. Optický výstup
2. Koaxiální výstup
3. Stereo CINCH výstup
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4. Nastavení
Nastavení přehrávače můžete měnit v menu “Player Setup“.Před vstoupením do tohoto menu
nejprve vyjměte disk z přehrávače.Nyní vypněte a zapněte přehrávač a ve chvíli,kdy na
obrazovce uvidíte logo “DVD“, zmáčkněte tlačítko SETUP na dálkovém ovládači.Pro pohyb
v menu slouží šipky a pro zvolení vybrané nabídky použijte tlačítko ENTER.

4.1 Nastavení audia
V záložce “AUDIO SETTING“ můžete měnit nastavení audio výstupu.Máte na výběr PCM
(analogový výstup) nebo RAW (digitální výstup).

4.2 Nastavení videa
V záložce “VIDEO SETTING“ můžete měnit nastavení video výstupu.Standardně je
nastaven výstup PAL (norma používaná v ČR), ale můžete také zvolit normu NTSC.Další
možnosti výstupů jsou RGB přes SCART, YPbPr přes SCART nebo S-Video.Před tím než
zvolíte některou z voleb,zkontrolujte si prosím,kterou normu váš televizor podporuje.
Pokud se Vám stane,že při změně video výstupu obrazovka černá,můžete měnit
nastavení videa tlačítkem V-mode.

4.3 Počáteční nastavení
V záložce “INITIAL SETTING“ můžete měnit nastavení rodičovského zámku u VCD a
DVD, rozměry TV obrazovky nebo bezpečnostní kód přehrávače.
Možnosti volby VCD PBC jsou zapnuto (ON) nebo vypnuto (OFF).
Volby DVD Control Parental Level (rodičovský zámek) Vám umožní nastavit úroveň
chráněných filmů,které je možno na přehrávači spustit bez zadání kódu rodičovského zámku
přístroje.Některé DVD filmy tuto informaci obsahují (rodiče títmo způsobem mohou zamezit
dětem přehrávání filmů,které jso pro ně nevhodné). Možnosti této vlolby jsou 1-8 nebo
vypnuto (OFF).
Volba TV TYPE umožňuje změnit rozměr televizní obrazovky mezi 4:3 Letter box, 4:3 Pan
Scan a 16:9.
Volba Change Password umožňuje změnit nastavení kódu Control Parental Level.
Standardní nastavení je 0000.
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5. Obsluha přístroje
5.1 Přední a zadní panel

(1)Zapnutí/Vypnutí přístroje
(2)Otevřít/Zavřít
(3)Přehrávání

(4)STOP
(5)Pauza
(6)Předchozí kapitola
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(7)Další kapitola
(8)Posun zpět
(9)Posun vpřed
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5.2 Dálkové ovládání

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Zapnutí/Vypnutí
Otevření/Zavření
OSD
Titulky
Setup
Návrat (k předchozí volbě)
Zrušení (volby)
Hledání
Titul
Nepoužito
Menu
A-B
Opakování
Šipka nahoru
Šipka dolů
Enter (potvrzení)
Šipka doprava
Šipka doleva
Pauza
Zesílení
Zeslabení
Posun zpět
Posun vpřed
Přehrávání
Stop
Předchozí kapitola
Následující kapitola
Pomalé přehrávání
V-Mode
Mute (ztišení zvuku)
Zoom (přiblížení)
Program
PBC
Angel (úhel pohledu)
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5.3 Display

5.4 Přehrávání diků
Přehrávač podporuje následující média:
1)DVD Video
2)DVD Audio
3)VCD a SVCD
4)Audio CD
5)ISO
I.Audio
§ Mp3
II.Video
§ Kopmatibilní s DivX Video (verze 5, 4 a některé verze 3.x)
§ Mpeg 1, Mpeg 2, Mpeg 4 (bez QPEL)
III.Jpg

Přehrávání DVD:
Po vložení DVD disku se spustí menu DVD, vek kterém se můžete pohybovat za pomocí
kurzorů.Každý DVD titul má svoji vlastní podobu menu.
Přehrávání VCD:
Po vložení VCD se automaticky spustí přehrávání. Pokud je to VCD verze 2.0 objeví se
menu,ve kterém si můžete vybrat stopu (track) ke spuštění. Pomocí čísel 0-9 zvolte stopu a
tlačítkem “Enter“ potvrďte volbu nebo tlačítkem “Cancel“ volbu zrušte. I u tohoto media
může mít menu pokaždé jinou podobu.
Přehrávání CD-DA:
Po vložení CD-DA se automaticky spustí přehrávání audia.
Přehrávání ISO:
Po vložení disku ve formátu ISO, přehrávač sám rozpozná tento formát a “skočí“ do
obrazovky “Media screen“. V této obrazovce najdete 4 podobrazovky s názvy – Audio,
Video, Photo a Playlist.
Pokud se vám na obrazovce zobrazí nápis “No files found“, není tento disk přehrávačem
podporován.
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a)Přehrávání audia (v ISO formátu):
Pokud vložíte disk s MP3 hudbou (soubory s příponou .mp3), přehrávač sám rozpozná ISO
formát a zobrazí obrazovku “Media Screen“. Nyní zvolte “Audio“ a objeví se Vám
podobrazovka se seznamem MP3 souborů.Buďto si zvolte za pomocí šipek a potvrzením
tlačítka “Enter“ skladbu,kterou chcete přehrát nebo tlačítkem “Play“ přehrajte celý seznam.
b)Přehrávání Videa (v ISO formátu):
Pokud vložíte disk s video soubory ve formátu Mpeg (přípona souboru .mpg) nebo Video
soubory ve formátu DivX (přípona souboru .avi), přehrávač sám rozpozná ISO formát a
zobrazí obrazovku “Media Screen“.Nyní zvolte “Video“ a objeví se Vám podobrazovka se
seznamem Video souborů.Buďto si zvolte za pomocí šipek a potvrzením tlačítka “Enter“
Video soubor, který chcete přehrát nebo tlačítkem “Play“ přehrajte celý seznam.
c)Zobrazování fotek (v ISO formátu):
Pokud vložíte disk s JPEG soubory (přípona souboru .jpg) , přehrávač sám rozpozná ISO
formát a zobrazí obrazovku “Media Screen“.Nyní zvolte “Photo Pictures“ a objeví se Vám
podobrazovka se seznamem JPEG souborů.Buďto si zvolte za pomocí šipek a potvrzením
tlačítka “Enter“ soubor, který chcete zobrazit nebo tlačítkem “Play“ přehrajte celý seznam
souborů.
d)Multi-mediální přehrávání (v ISO formátu):
Pokud vložíte disk s MP3/Video/JPEG soubory , přehrávač sám rozpozná ISO formát a
zobrazí obrazovku “Media Screen“.Nyní zvolte “Playlist“ a můžete si vytvořit váš vlastní
playlist.Zvolte si za pomocí šipek a potvrzením tlačítka “Enter“ soubor, který chcete umístit
do playlistu.Zmáčknutím „Display“ se Vám zobrazí seznam souborů v playlistu.Úpravu
playlistu ukončíte potvrzením volby “Program“.

5.5 Další funkce
Následující funkce jsou umístěny na dálkovém ovladači.
Funkce OSD:
Tato funkce umožňuje zobrazit všechny dostupné informace o právě přehrávaném mediu.
Funkce ZOOM:
a)Při přehrávání DVD/VCD:
Po zmáčknutí tlačítka “Zoom“ dojde k přiblížení zvolené části obrazovky.Opakovaným
mačkáním tohoto tlačítka dochází k dalšímu přibližování.Pokud již nelze obraz více
přiblížit, vrátí se následným zmáčknutím tlačítka obraz do původní velikosti.V přiblíženém
obraze se můžete pohybovat za pomocí kurzorů, umístěných na dálkovém ovladači.
b)Při přehrávání ISO formátů:
Po zmáčknutí tlačítka “Zoom“ dojde při přehrávání MPEG/JPG souborů k přiblížení
zvolené části obrazovky. Opakovaným mačkáním tohoto tlačítka dochází k dalšímu
přibližování.Pokud již nelze obraz více přiblížit, vrátí se následným zmáčknutím tlačítka
obraz do původní velikosti.V přiblíženém obraze se můžete pohybovat za pomocí kurzorů,
umístěných na dálkovém ovladači.
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Funkce REPEAT:
Při přehrávání DVD zmáčkněte tlačítko “Repeat“ a rozhodněte se, zda chcete aby se celý film
opakoval stále dokola anebo aby se opakovala je Vámi zvolená část filmu.
Tlačítko “A-B“
Při přehrávání DVD zmáčkněte toto tlačítko a zvolte startovní a konečnou část sekvence,
která se Vám bude opakovat.
Tlačítko “Cancel“
Slouží ke zrušení předchozích voleb.
Tlačítko “Search“
Slouží k nalezení určité části filmu.Hledá se podle času nebo kapitoly.
Tlačítko “V-Mode“
Slouží k přepínání výstupního Video módu (PAL/NTSC/HDTV)
Tlačítko “Angle“
Při přehrávání DVD se dá pomocí tohoto tlačítka změnit úhel pohledu na přehrávanou
scénu.(POZOR!Tuto funkci umožňují jen vybraná DVD media)
Při prohlížení JPEG souborů slouží toto tlačítko k rotaci obrázku.
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