Technosonic-N9801
Návod k obsluze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tovární nastavení kódu přístroje je „1369“!! (viz.strana 11)
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“. (viz.strana 11)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO
VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu laseru.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
Abyste předešli přímému vystavení laserovým paprskům, nepokoušejte se o otevírání skříňky přístroje. Při otevření skříňky
přístroje a odjištění zajišťovacích pomůcek hrozí viditelné laserové záření.
NEVYSTAVUJTE SE PŘÍMÉMU PAPRSKU.
NESNÍMEJTE ZAKRYTOVÁNÍ PŘÍSTROJE – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BYSTE MOHLI BÝT VYSTAVENI NEBEZPEČNÉMU
NAPĚTÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI

Poznámky, týkající se správného zacházení
Po vybalení přehrávače DVD si ponechejte veškerý obalový materiál pro případné další použití v budoucnu. Pro zajištění
maximální ochrany při přepravě přístroje zabalte přístroj zpět do původního obalového materiálu tak, jak byl zabalen z výroby.
V blízkosti přehrávače DVD nepoužívejte žádné těkavé látky, jako je například postřik na hmyz. Nenechávejte pryžové nebo
plastové předměty v dlouhodobém kontaktu s povrchem skříňky přístroje. Tyto předměty zanechávají stopy na povrchové
úpravě skříňky přístroje.
Horní a zadní panel přehrávače DVD se může při delším používání přístroje zahřívat. To však nepředstavuje žádnou poruchu
funkce přístroje.
Pokud nebudete přehrávač DVD používat, nezapomeňte z něj vyjmout disk, a poté vypněte napájení přístroje.
Pokud nebudete přehrávač DVD po delší dobu používat, může se stát, že přístroj nebude v budoucnu pracovat správně.
Z tohoto důvodu přístroj čas od času zapněte a používejte.
Poznámky, týkající se umístění přehrávače
Pokud umístíte tento přehrávač DVD do blízkosti televizoru, radiopřijímače nebo videorekordéru, může být přehrávaný obraz
zhoršený a zvuk zkreslený. V takovém případě zvětšete vzdálenost mezi přehrávačem DVD a televizorem, radiopřijímačem
nebo videorekordérem.
Poznámky, týkající se čištění přehrávače
Pro čištění povrchu přístroje používejte suchý měkký hadřík.
Pro odstranění ulpěných nečistot použijte vyždímaný hadřík, namočený v roztoku jemného čisticího prostředku, který důkladně
vyždímejte a setřete povrch přístroje. Pak použijte suchý hadřík pro setření povrchu do sucha.
Nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je například ředidlo nebo benzín, protože by mohlo dojít k poškození povrchu
skříňky přehrávače DVD.
Budete-li pro čištění přístroje používat chemicky upravenou utěrku, řiďte se pokyny pro její používání.
Pro docílení čistého obrazu
Tento přehrávač DVD představuje velmi přesné zařízení, vyrobené na základě nejmodernější technologie. Jestliže jsou součásti
optického snímacího mechanismu a součásti pohonného mechanismu znečištěné nebo opotřebené, dojde ke zhoršení kvality
obrazu. Pro docílení a udržení čistého kvalitního obrazu doporučujeme pravidelnou prohlídku a údržbu přístroje (čištění nebo
výměnu součástí) každých 1.000 provozních hodin v závislosti na provozním prostředí. Podrobnosti Vám sdělí Váš nejbližší
autorizovaný prodejce.
Poznámky, týkající se kondenzace vlhkosti
Kondenzace vlhkosti může přehrávač DVD poškodit.
Následující poznámky si prosím pozorně přečtěte.
Kondenzace vlhkosti vzniká například tehdy, jestliže je horký den, a vy si nalijete chladný nápoj do sklenice. Na vnějším povrchu
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sklenice se vytvoří kapičky vody. Stejným způsobem se může vytvořit kondenzace na optickém snímacím mechanismu uvnitř
přístroje, který představuje klíčovou vnitřní součást přehrávače DVD.
Příklady kondenzace vlhkosti
Optický snímací mechanismus
Ke kondenzaci vlhkosti dochází v následujících případech.
Jakmile přenesete přehrávač DVD z chladné místnosti do vyhřáté místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat v místnosti, v níž jste právě zapnuli topení, nebo na místě, kde na přístroj bezprostředně
fouká výstup z klimatizačního zařízení.
Pokud budete přehrávač DVD používat v létě na horkém a vlhkém místě poté, co jste jej přinesli z klimatizované místnosti.
Pokud budete přehrávač DVD používat na vlhkém místě.
Je příliš velké horko!
Nezapínejte a nepoužívejte přehrávač DVD, pokud by mohlo dojít k výskytu kondenzace vlhkosti.
Pokud byste přehrávač DVD za těchto okolností používali, mohlo by dojít k poškození disků, a vnitřních součástí přístroje.
Vyjměte z přehrávače disk, zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi, zapněte přehrávač DVD, a nechejte přístroj v tomto stavu
dvě až tři hodiny.
Po uplynutí dvou až třech hodin se přehrávač DVD zahřeje, a veškerá vlhkost se odpaří. Ponechejte přehrávač DVD zapojený
do zásuvky ve zdi, a k výskytu vlhkosti dojde jen zřídkakdy.
Chvíli počkejte!

Body, na které je třeba upozornit
Varování:
Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
Uvnitř přístroje se vyskytuje nebezpečné vysoké napětí a laser. Neotevírejte skříňku přístroje.
Servis přístroje svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Předběžná upozornění, týkající se používání:
Přehrávače disků DVD představují "high-end" elektrické spotřebiče, obsahující nejmodernější integrované obvody a přesná
laserová zařízení. Aby se prodloužila provozní životnost zařízení, nezapínejte a opět nevypínejte tento přístroj v časovém
intervalu, který je kratší než 10 sekund. Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte vypnout napájení přístroje před připojováním
jakýchkoli kabelů.
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1. ROZHRANÍ PRO OVLÁDÁNÍ
ČELNÍ PANEL:
1. Šuplík na disk
2. Tlačítko pro otevření/zavření šuplíku (OPEN/CLOSE)
3. Tlačítko přehrávání (PLAY)
4. Tlačítko STOP
5. Tlačítko MENU (nabídka)
6. Tlačítko zapnutí napájení (POWER)
7. Display
8. Senzor pro signál dálkového ovládání

2. PODPOROVANÉ FORMÁTY DISKŮ
3. REFERENČNÍ PRŮVODCE
4. PŘÍPRAVA PŘED UVEDENÍM PŘEHRÁVAČE DO PROVOZU
4.1 INSTALACE BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte dovnitř dvě baterie (velikost AAA) v souladu s vyznačenou polaritou.
Při používání dálkového ovladače prosím nasměrujte ovladač na senzor dálkového ovládání na přehrávači.
4.2 ZAPOJENÍ SYSTÉMU
1. Před zahájením zapojování vypněte napájení přístroje.
2. Po ukončení veškerého zapojování zapněte napájení přístroje.
*Vodiče musejí být připojeny pevně - zejména síťová zástrčka musí být pevně zasunuta ve správné poloze.

Připojení k televizoru
1. Normální zapojení
Pro připojení přehrávače k odpovídajícím zdířkám na televizoru použijte kabely YUV (viz obrázek vpravo).
2. Připojení pomocí zdířky S-Video
Připojte jeden konec vodiče S-Video do zdířky S-Video na zadním panelu přehrávače DVD, a druhý vodič S-Video zapojte do
vstupní zdířky S-Video na vašem televizoru, a pak zapojte ke svému televizoru kabel zvukového doprovodu.
3. Připojení pomocí zdířky YUV (Y Cb Cr)
Zapojte jeden konec kabelu YUV do zdířky Y, Pb/Cb, Pr/Cr na přehrávači disků, a druhý konec do odpovídající zdířky Y, Pb/Cb,
Pr/Cr na televizoru.
Pak zapojte ke svému televizoru kabel zvukového doprovodu. Viz obrázek vpravo.
Budete-li k přehrávači připojovat televizor s progresivním snímkováním, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko PROGRESSIVE
(může se stát, že se po vložení disku do přehrávače neobjeví žádný obraz) - pokud se tak stane, přepněte video režim
televizoru do stavu progresivního snímkování, až se obraz objeví.
Pokud je váš přehrávač vybaven konektorem "SCART AV OUT“, připojte ho ke svému televizoru následovně:
SCART AV OUT (výstup)
TV (televizor)
SCART TV IN (vstup)
Kabel A/V EUROCONNECTOR
* Pokud váš přehrávač není vybaven výstupem SCART, nenastavujte videovýstup do stavu "SCART AV OUT“.
Připojení k televizoru pomocí zdířky A/V Euroconnector.
1. Pomocí přiloženého kabelu propojte konektor A/V Euro na zadním panelu přehrávače s odpovídajícím konektorem na
televizoru.
2. Budete-li chtít, můžete navíc připojit linky levého a pravého kanálu zvukového výstupu (na zadním panelu přehrávače)
k odpovídajícím zdířkám na svém stereosystému.
Poznámka:
Pokud použijete tento způsob připojení, musí být výstup SCART OUT nastaven do stavu "RGB“ (viz obrázek vpravo).
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Připojení k výkonovému AV zesilovači
1. Normální zapojení
Způsob zapojení je vyobrazen na obrázku.
2. Připojte pomocí optické-digitální audio zdířky nebo koaxiální zdířky.
Proveďte přímé zapojení optického nebo koaxiálního kabelu zesilovače s optickou nebo koaxiální zdířkou na tomto přehrávači
(továrně nastavený režim je SPDIF-PCM), a poté zapojte video zdířku přehrávače k video rozhraní televizoru.
Budete-li používat funkci optického nebo koaxiálního výstupu tohoto přehrávače, viz část 7.2 "Nastavení zvukového doprovodu",
kde je uveden podrobný postup nastavení.
4.3 NASTAVENÍ SYSTÉMU TELEVIZNÍHO SIGNÁLU
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku nebo pokud má obraz okraje, nebo pokud se vyskytne "černobílý úkaz“, stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítko NTSC/PAL, a nastavte výstupní systém přehrávače v souladu s televizorem.
Poznámka:
Může se stát, že obraz nebude vyplňovat celou obrazovku nebo bude částečně překrytý, protože disky DVD mohou podporovat
odlišné proporce obrazu.

5. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ
Po ukončení zapojování musíte před uvedením tohoto přehrávače do provozu provést následující kroky.
1. Zapněte televizor a zvolte na něm "video-vstup“.
2. Síťovou napájecí šňůru přehrávače zasuňte do zásuvky ve zdi.
Poznámky:
Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí ikona "", znamená to, že je aktuální operace neplatná, pravděpodobně v důsledku
chybné obsluhy nebo omezení ze strany disku.
Zapnutí přehrávače
1. Stiskněte tlačítko "POWER", aby se zapnulo napájení přehrávače, a poté vložte do přístroje disk tak, jak vidíte na obrázku
vpravo.
Poznámka:
Pokud máte přehrávač připojen k zesilovači, nastavte hlasitost na minimum, poté zapněte napájení zesilovače, a přepněte vstup
na DVD.
Poznámka:
Pokud se po zapnutí přehrávače neobjeví žádní úvodní obrázek, nebo pokud je obraz černobílý, stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko "NTSC/PAL", a nastavte výstupní systém přehrávače v souladu s televizorem. Nebo stiskněte tlačítko PROGRESSIVE
nebo VGA pro nastavení video výstupu do správného režimu - viz část 4.3, kde najdete podrobnosti.
Spouštění disku
Není vložen žádný disk
2. Stiskněte tlačítko "OPEN/CLOSE“ na dálkovém ovladači nebo na přehrávači.
OPEN/CLOSE (OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ)
OPEN/CLOSE (OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ)
3. Položte do šuplíku disk, a pak stiskněte tlačítko "CLOSE“ na dálkovém ovladači nebo na přehrávači, aby se šuplík zavřel.
Tento přehrávač je schopen pracovat s různými druhy disků, přičemž informace o disku se mohou zobrazovat v levém horním
rohu obrazovky televizoru.
Typ disku
OPEN/CLOSE (OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ)
OPEN/CLOSE (OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ)
Poznámka:
Šuplík na disk je možno otevřít/zavřít stisknutím tlačítka "OPEN/CLOSE“ po zapnutí přehrávače. Netlačte ani netahejte za šuplík
na disk silou, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
4. Po vložení disku do přehrávače se automaticky zahájí jeho přehrávání (nebo stiskněte tlačítka pro další obsluhu).

Vypnutí přehrávače
5.1. PŘEHRÁVÁNÍ DISKU
1. PŘEHRÁVÁNÍ
Stiskněte tlačítko "OPEN/CLOSE“, na dálkovém ovladači nebo na přehrávači, aby se otevřel šuplík pro disk, vyjměte disk,
zavřete šuplík pro disk, a stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí přehrávače.
PŘEHRÁVÁNÍ
PŘEHRÁVÁNÍ
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2. STOP
Stiskněte jednou tlačítko "STOP" chcete-li, aby se přehrávač přepnul do stavu zastavení paměti - po dalším stisknutí se
přehrávač úplně zastaví.
STOP
Stav zastavení paměti
STOP
3. PREV (předchozí stopa nebo stránka)
PREVIOUS (PŘEDCHOZÍ)
4. NEXT (následující stopa nebo stránka)
NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ)
Poznámka:
Některé disky nepodporují funkce, popsané ve výše uvedených položkách 3 a 4.
5. MENU (NABÍDKA)
MENU (NABÍDKA)
MENU (NABÍDKA)
6. RETURN (NÁVRAT)
RETURN (NÁVRAT)
5.2 TELEVIZNÍ SYSTÉM NTSC/PAL
Stiskněte opakovaně na dálkovém ovladači tlačítko NTSC/PAL, aby se přepínaly následující systémy. Nastavte výstupní režim
přehrávače tak, aby odpovídal televiznímu systému.
MULTI
NTSC
PAL
Poznámka:
1. Tento přehrávač je vybaven funkcí pro automatické rozpoznávání formátu disku, přičemž je implicitně nastaven televizní
systém PAL.
Pokud budete přehrávat disk ve formátu NTSC, přepne se přehrávač automaticky do televizního systému NTSC. V tomto
okamžiku se může stát, že obraz na okamžik zabliká.
2. Pokud se stane, že obraz není plně barevný, nebo barvy nejsou normální, nebo pokud dochází k občasnému přerušování
zvuku a obrazu (což může být způsobeno nesouladem mezi formátem disku a televizním systémem), měli byste v této situaci
nastavit televizní systém nebo výstupní režim obrazu celého přehrávače disků tímto parametrem tak, aby byly tyto složky
vzájemně kompatibilní. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko NTSC/PAL, aby se televizní systém změnil.
N/P
5.3 UTLUMENÍ ZVUKU A OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Stisknutím tlačítka "" na dálkovém ovladači můžete vypnout zvuk, a jeho dalším stisknutím můžete obnovit původní hlasitou
reprodukci zvuku. Tlačítko "-" představuje prvek pro ovládání hlasitosti, přičemž stisknutím tlačítka "+" se hlasitost zvyšuje, a
stisknutím tlačítka "-" se hlasitost snižuje.
MUTE (UTLUMENÍ HLASITOSTI)
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
Poznámka:
Prvek pro ovládání hlasitosti nemá vliv na koaxiální a optický výstup.
5.4 VOLBA STOPY/SKLADBY
Na discích DVD VIDEO je řada různých titulů, zahrnujících kapitoly, zatímco disky Super VCD, VCD a CD jsou rozděleny pouze
na stopy/skladby. Pro získání požadovaného programu tak můžete používat nejen jeho titul, kapitolu a seznam stop/skladeb, ale
můžete také používat funkci "nastavení času“. Viz část 9 "Jak používat funkci vyhledávání", kde najdete podrobnosti.
DVD disk
Titul 1
Titul 2
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Stopa/skladba 1
Stopa/skladba 2
Stopa/skladba 3
Stopa/skladba 4
Stopa/skladba 5
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5.5 ZVUKOVÝ (AUDIO) KANÁL (L/R)
Stiskněte tlačítko "AUDIO“ na dálkovém ovladači pro volbu různých jazyků dabingu.
(K dispozici je maximálně 8 druhů jazyků pro disky DVD a 4 druhy jazyků pro disky Super VCD, přičemž tato funkce pracuje
pouze u disků s několika jazyky.)
Pro disk VCD stiskněte toto tlačítko pro volbu z několika různých zvukových kanálů, a to následovně:
STEREO
LEVÁ
PRAVÁ
SMÍCHANÝ ZVUK
PARTNER LEVÝ KANÁL
PARTNER PRAVÝ KANÁL
Při přehrávání disků VCD v režimu KARAOKE‚ stiskněte tlačítko LEFT nebo RIGHT pro zrušení nebo obnovení původního
zvukového doprovodu. Při volbě režimu PARTNER LEFT nebo PARTNER RIGHT se bude aktivovat funkce AUTO REPLACE
(pokud zpíváte, nebude se z přístroje ozývat zpěv, a pokud nezpíváte, bude se z přístroje opět ozývat zpěv) a funkce AUTO
FOLLOW (pokud zpíváte, bude se z přístroje rovněž ozývat zpěv, a pokud nezpíváte, nebude se z přístroje ozývat rovněž žádný
zpěv).
5.6 VOLBA TITULKŮ
Pro volbu různých titulků stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SUBTITLE.
(K dispozici jsou maximálně 4 druhy pro disky Super VCD, přičemž tato funkce pracuje pouze u disků s několika jazyky titulků.)

6. TLAČÍTKA DALŠÍCH FUNKCÍ
6.1 STOP
Přehrávač bude automaticky ve stavu "zastavení z paměti“, stisknete-li tlačítko "STOP". V takovém případě, jestliže stisknete
tlačítko "PLAY“, spustí přehrávač funkci "přehrávání z paměti“ (memory play). Pokud je přehrávač ve stavu "zastavení
přehrávání z paměti“, pak, stisknete-li opět tlačítko STOP, přehrávač se úplně zastaví, a funkce "přehrávání z paměti“ se vypne.
STOP
6.2 PAUZA
Pokud v režimu přehrávání stisknete toto tlačítko poprvé, přepne se přehrávač do stavu pauzy. Pokud opět stisknete toto
tlačítko, přepne se přehrávač do stavu "krok“ (STEP). Po každém stisknutí tlačítka se obraz na obrazovce posune o jeden
snímek. Při nepřetržitém stisknutí tohoto tlačítka se bude obraz na obrazovce posunovat stále dopředu.
Dalším stisknutím tlačítka "PLAY“ se provede návrat do režimu normálního přehrávání.
PAUZA
Poznámka:
Funkce "krok" (step) nepracuje u disků HDCD, CD, MP3, WMA a obrazových CD.
6.3 RYCHLÝ POSUN VPŘED A VZAD
RYCHLÝ POSUN VPŘED:
V režimu přehrávání se po prvním stisknutí tlačítka "FF“ na dálkovém ovladači se rychlost přehrávání zvýší 2x, dalším
stisknutím se rychlost přehrávání zvýší 4x, třetím stisknutím se rychlost přehrávání zvýší 8x, a po čtvrtém stisknutí se rychlost
přehrávání zvýší 16x, a konečně po pátém stisknutí se rychlost přehrávání zvýší 32x. Šestým stisknutím tlačítka se provede
návrat do stavu normálního přehrávání, nebo stiskněte tlačítko "PLAY" pro přímý návrat do režimu normálního přehrávání.
RYCHLÝ POSUN VPŘED
RYCHLÝ POSUN VZAD:
V režimu přehrávání se po prvním stisknutí tlačítka "FR“ na dálkovém ovladači se rychlost posunu zvýší 2x, dalším stisknutím se
rychlost posunu zvýší 4x, třetím stisknutím se rychlost posunu zvýší 8x, a po čtvrtém stisknutí se rychlost posunu zvýší 16x, a
konečně po pátém stisknutí se rychlost posunu zvýší 32x. Šestým stisknutím tlačítka "FR" se přehrávač vrátí do stavu
normálního přehrávání, nebo stiskněte tlačítko "PLAY" pro přímý návrat do režimu normálního přehrávání.
RYCHLÝ POSUN VZAD
6.4 ZPOMALENÝ POHYB
Stisknete-li v režimu přehrávání tlačítko “SLOW MOTION“, objeví se na obrazovce postupně tento stav a informace: pomalý
posun vpřed 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
POMALÝ POSUN
Poznámky:
1) Tato funkce nepracuje u disků HDCD, CD, MP3, WMA a obrazových CD.
2) Disk DVD je kompatibilní s funkcí zpomaleného pohybu.
6.5 OPAKOVÁNÍ MEZI BODY A-B
V režimu přehrávání (v místě, kde chcete zahájit opakování) stiskněte jednou tlačítko "A-B“ (označené jako A), a pak stiskněte
opět tlačítko "A-B“, tentokrát v místě, kde chcete ukončit úsek opakování (označené jako B). Poté přehrávač zahájí automatické
opakování úseku mezi bodem A a B. Dalším stisknutím tlačítka "A-B“ se funkce opakování mezi body "A-B“ zruší.
OPAKOVÁNÍ MEZI BODY A-B
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6.6 OPAKOVÁNÍ
V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ DVD
Stiskněte toto tlačítko jedenkrát pro zopakování právě přehrávané kapitoly.
Při ukončení přehrávání bude tato kapitola automaticky zopakována.
Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro opakování právě přehrávaného titulu.
Při ukončení přehrávání bude tento titul automaticky zopakován.
Stiskněte toto tlačítko třikrát pro zopakování celého disku.
Po dokončení přehrání disku začne přehrávač automaticky opakovaně přehrávat celý disk.
V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ SVCD, VCD A CD:
Stiskněte jedenkrát tlačítko “REPEAT“ pro zopakování jedné stopy/skladby.
Po přehrání stopy/skladby dojde k jejímu automatickému zopakování. Stiskněte dvakrát tlačítko “REPEAT“ pro zopakování
celého disku. Po přehrání celého disku dojde k jeho automatickému zopakování.
Poznámka:
Pro disky SVCD, DVCD a VCD platí, že funkce opakování může být používána ve chvíli, kdy je vypnutá nabídka přehrávání
disku (PBC).
OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ
V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ WMA A MP3:
V průběhu přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko “REPEAT“ pro zopakování jedné stopy/skladby. Po přehrání stopy/skladby
dojde k jejímu automatickému zopakování. Stiskněte dvakrát tlačítko “REPEAT“ pro zopakování právě přehrávaného adresáře.
Po přehrání celého adresáře dojde k jeho automatickému zopakování.
6.7 ZVĚTŠENÍ
Postupným stisknutím tlačítka ZOOM můžete obraz zvětšovat podle potřeby. Ve stavu přehrávání se zvětšením můžete
stisknutím tlačítek "" posunovat obraz příslušným směrem.
Poznámka:
Mezi různými typy disků mohou být při zvětšování určité rozdíly.
6.8 RETURN
Při přehrávání disků DVD stiskněte tlačítko RETURN pro návrat do hlavní nabídky.
Při přehrávání disků VCD, SVCD se můžete po stisknutí tlačítka RETURN (ve chvíli, kdy je zapnutá nabídka přehrávání disku
PBC On) vrátit do nabídky.
6.9 NABÍDKA
Pro disky DVD platí, že se po stisknutí tohoto tlačítka budou přehrávat požadované stopy (v závislosti na přehrávaných discích).
Pro disky SVCD a VCD 2.0 platí, že po stisknutí tlačítka se bude přehrávač přepínat mezi dvěma režimy přehrávání PBC ON a
PBC OFF.
* Tato funkce nepracuje u disků VCD 1.1 a CD.
ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ
NÁVRAT
NABÍDKA
6.10 Titul (používá se pouze u disků DVD)
Stiskněte toto tlačítko, aby se začal přehrávat požadovaný titul.
(Závisí na tom, zda jsou přehrávané disky touto funkcí vybaveny)
TITUL
6.11 SMĚR A VOLBA
Toto tlačítko se používá pro posunutí zvýrazněného pruhu nebo kurzoru na požadované položky. Stiskněte tlačítko "SELECT"
pro potvrzení.
NAHORU
DOLŮ
VLEVO
VPRAVO
6.12 ÚHEL ZÁBĚRU KAMERY
Stiskněte toto tlačítko pro volbu požadovaného úhlu, z něhož chcete sledovat tutéž scénu (například pro vychutnání sportu,
nebo hudebních či dramatických programů).
ÚHEL ZÁBĚRU KAMERY
Poznámka:
Závisí na tom, zda jsou přehrávané disky touto funkcí vybaveny.
6.13 ZVUKOVÝ EFEKT 3.D SURROUND
Stiskněte tlačítko 3D pro aktivování funkce 3D surround.
Výstupní zvuk bude obsahovat 3D stereofonní efekt.
Stiskněte toto tlačítko podruhé pro zrušení této funkce. Pokud tlačítko 3D stiskněte několikrát, budete mít na výběr 8 voleb: rock
and roll, popular song (populární skladby), site, dance (taneční hudba), electronic music (elektronická hudba), classical music
(klasická hudba), light music (lehká hudba) a vypnuto (Off).
3D
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6.14 DISPLEJ NA OBRAZOVCE
Ve chvíli, kdy probíhá přehrávání disku DVD, můžete opakovaným stisknutím tlačítka "OSD“ zobrazit postupně tyto položky:
dobu přehrávání, zbývající čas pro titul, dobu trvání kapitoly, zbývající čas pro kapitolu, a vypnuté zobrazování.
Při přehrávání disků SVCD, VCD, CD nebo HDCD můžete opakovaným stisknutím tlačítka "OSD“ zobrazit postupně tyto
položky: dobu stopy, zbývající dobu stopy, dobu celého disku, zbývající dobu celého disku, a vypnuté zobrazování.
Displej na obrazovce
6.15 CLEAR (smazání)
Při zadávání čísel můžete stisknout tlačítko "CLEAR“, a smazat zadaná čísla.
SMAZÁNÍ

7. JAK NASTAVIT SYSTÉM
Díky vyspělým funkcím, jimiž je přehrávač vybaven, můžete docílit dokonalého audiovizuálního zážitku prostřednictvím
následujících operací.
Základní ovládání
* Stiskněte tlačítko "SETUP" na dálkovém ovladači, abyste se dostali na výchozí stránku nabídky SETUP pro nastavení. Na
televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na obrázku vpravo.
* Stiskněte tlačítka šipky "", "", "<", ">" pro volbu nebo nastavení, a pak stiskněte tlačítko "SELECT" pro potvrzení.
* Zvolte položku "EXIT THE SETUP MENU", nebo opět stiskněte tlačítko "SETUP" pro opuštění nabídky pro nastavení.
7.1 UNIVERZÁLNÍ NASTAVENÍ
Zvolte tuto položku pro vstup do režimu nabídky, a na televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na obrázku vpravo:
7.1.1 System (Systém)
Zvolte tuto položku pro volbu výstupního systému přehrávače tak, aby byl v souladu s televizním systémem televizoru.
[PAL]
[MULTI]
[NTSC]
7.1.2 Screen (Obrazovka)
Prostřednictvím této položky může uživatel nastavovat normální/panoramatickou scénu, normální/letterbox obraz nebo
širokoúhlý obraz v souladu s diskem a televizorem, aby byl docílen co nejlepší obrazový dojem.
7.1.3 Display language (Jazyk displeje)
Pokud je zvolena angličtina (English), budou nápisy a slova na obrazovce zobrazována v angličtině. Pokud je zvolena čínština
(Chinese), budou nápisy a slova na obrazovce zobrazována v čínštině.
7.1.4 Screensaver (Ochrana obrazovky)
Zvolíte-li možnost "ON", zapne se funkce ochrany obrazovky. Funkci ochrany obrazovky můžete vypnout, zvolíte-li možnost
"OFF". Podrobnosti najdete v části 13. "Inteligentní ochrana obrazovky a funkce Standby".
7.1.5 Menu type (Typ nabídky)
Položky "Type 1" a "Type 2" představují dva odlišné typy zobrazování nabídek, z nichž si můžete vybrat podle svých preferencí.
7.1.6 Homepage (Výchozí stránka)
Pokud je zvolena tato položka, vrátí se nabídka na výchozí stránku nabídky SETUP.
7.2 AUDIO SETUP (NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO DOPROVODU)
Pomocí tlačítek šipek zvolte položku "AUDIO SETUP", a stiskněte tlačítko "SELECT" pro vstup do režimu nabídky - na televizní
obrazovce se zobrazí to, co vidíte na Obrázku 1 vpravo:
7.2.1 Loudspeaker setup (Nastavení reproduktorové soustavy)
Zvolte tuto položku pro vstup do vnořené nabídky, a na televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na Obrázku 2 vpravo:
OBRÁZEK 1
OBRÁZEK 2
7.2.1.1 Channel mode (Režim kanálu)
Stiskněte tlačítka šipky pro vstup do této položky pro nastavení. Položka "LT/RT" označuje výstup audio signálu levého/pravého
kanálu; "Stereo" znamená výstup stereo audio signálu; položka "5.1 CH" označuje audio výstup 5.1 kanálů.
7.2.1.2 Return (Návrat)
Zvolte tuto položku pro návrat k vyšší nabídce.
7.2.2 SPDIF setup (Nastavení SPDIF)
Pokud je tato položka zvolena, zobrazí se na televizní obrazovce to, co vidíte na obrázku vpravo:
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7.2.2.1 SPDIF output (Výstup SPDIF)
Pokud je připojený výkonový zesilovač vybaven dekódováním Dolby AC-3 a DTS, je nejvhodnější, jestliže zvolíte SPDIF Direct.
Pokud připojený výkonový zesilovač není vybaven dekódováním, má však koaxiální nebo optický vstup, je nejvhodnější, zvolíteli
možnost SPDIF-PCM.
7.2.2.2 LPCM output (Výstup LPCM)
Pokud je výstup SPDIF nastaven jako SPDIF-PCM, je použit pro nastavení vzorkovací frekvence výstupního signálu zdířky
optického a koaxiálního kabelu.
Poznámka:
Tato položka by měla být nastavena tak, aby spolupracovala s diskem a výkonovým zesilovačem, protože v opačném případě
nemusí být k dispozici žádný výstupní signál.
7.2.2.3 Return (Návrat)
Zvolte tuto položku pro návrat k vyšší nabídce.

7.2.3 Dolby digital setup (Nastavení Dolby digital)
7.2.3.1 Dynamic scope compression (Komprese dynamického rozsahu)
Nastavením této položky můžete zesílit efekty komprese signálu. Například: můžete nastavit vyšší lineární kompresní poměr,
budete-li přehrávat disk v denních hodinách, abyste docílili lepšího akustického účinku, zatímco v nočních hodinách můžete
nastavit nižší poměr.
7.2.3.2 Return (Návrat)
Zvolte tuto položku pro návrat k vyšší nabídce.
7.2.4 Equalizer setup (Nastavení ekvalizéru)
Pokud je tato položka zvolena, zobrazí se na televizní obrazovce to, co vidíte na obrázku vpravo:
7.2.4.1 Types of equalizers (Typy ekvalizérů)
Stiskněte tlačítka šipky pro volbu efektu zvukového pole z 8 hlavních druhů, to znamená Off (vypnuto), concert (koncert), living
room (obývací pokoj), hall (sál), bathroom (koupelna), cave (jeskyně), amphitheater (amfiteátr) a church (kostel), a pak stiskněte
tlačítko "SELLECT" pro potvrzení.
7.2.4.2 Bass enhancement (Zdůraznění hloubek)
Zvolíte-li možnost "ON", budou hluboké tóny zdůrazněny. Zvolíte-li možnost "OFF", bude funkce zdůraznění hlubokých tónů
vypnuta.
7.2.4.3 Super bass (Super hluboké tóny)
Zvolíte-li možnost "ON", bude funkce "super" hluboké tóny zapnuta.
Zvolíte-li možnost "OFF", bude funkce "super" hlubokých tónů vypnuta.
7.2.4.4 Treble enhancement (Zdůraznění vysokých tónů)
Zvolíte-li možnost "ON", budou vysoké tóny zdůrazněny. Zvolíte-li možnost "OFF", bude funkce zdůraznění vysokých tónů
vypnuta.
7.2.4.5 Back (Návrat)
Zvolte položku "BACK" pro návrat k nabídce pro nastavení zvukového doprovodu.

7.2.5 3D processing setup page (Nabídka pro nastavení zpracování 3D signálu)
7.2.5.2 Surround mode (Režim Surround)
Stiskněte tlaítka šipky pro volbu efektu zvukového pole z 8 hlavních druh, to znamená rock and roll, popular (populární
skladby), site, dance (tanení hudba), electronic music (elektronická hudba), classical music (klasická hudba) a light music
(lehká hudba).

7.3 VIDEO SETUP (Nastavení obrazu)
Po vstupu do režimu se na televizní obrazovce zobrazí toto:
7.3.1 Picture quality setup (Nastavení kvality obrazu)
Po vstupu do tohoto režimu se na televizní obrazovce zobrazí to, co vidíte na obrázku vpravo:
7.3.2 Setup of brightness, contrast, chroma, and saturation (Nastavení jasu, kontrastu, barevnosti a nasycení barev)
Stiskněte tlačítka šipky pro volbu nastavení požadované položky, a pak stiskněte tlačítko šipky "" pro vstup do nabídky pro
nastavení, a pak stiskněte tlačítko "" nebo "" pro nastavení položky, až docílíte uspokojivý video efekt. Po dokončení nastavení
stiskněte tlačítko šipky "" pro návrat k nabídce pro nastavení kvality obrazu.
7.3.1.3 Return (Návrat)
Zvolte položku "Return" pro návrat k nabídce pro nastavení kvality obrazu.
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7.4 Password SETUP PAGE (Nabídka pro nastavení kódu)
7.4.1 Password (Kód)
Zvolíte-li možnost "CHANGE", objeví se na televizní obrazovce výzva, kterou vidíte na obrázku vpravo, a poté mohou uživatelé
změnit kód podle své potřeby.
7.4.2 Age control (Ovládání podle věku)
Pokud v bodě 7.4.1 nastavíte kódy, budete muset při potvrzování volby ovládání podle věku zadávat kód.
7.4.3 Homepage (Výchozí stránka)
Zvolte položku HOMEPAGE pro návrat k výchozí nabídce.

7.5 INITIAL SETUP PAGE (STRÁNKA VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ)
Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko "OPEN/CLOSE", aby se otevřel šuplík na disk, nebo dvakrát stiskněte tlačítko "STOP", a
pak stiskněte tlačítko "SETUP" pro vstup na stránku "Initial setup page", a opět stiskněte tlačítko "SETUP" pro vstup na výchozí
stránku nabídky pro nastavení. Pak pomocí tlačítek šipek zvolte položku "Initial setup page", a stiskněte tlačítko "SELECT" pro
vstup na stránku pro počáteční nastavení - na televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na obrázku vpravo.
7.5.1 Disc menu language (Jazyk nabídky disku) (Je nutné, aby tuto funkci podporoval disk.)
7.5.2 Default value (Implicitní hodnota)
Zvolíte-li při tomto nastavení položku "RESET", vrátí se každá položka/funkce na výchozí hodnotu, která byla nastavena při
dodání přístroje z továrny.
7.5.3 Homepage (Výchozí stránka)
Zvolte tuto položku pro návrat k výchozí stránce/nabídce.

8. JAK POUŽÍVAT PROGRAMOVACÍ FUNKCE
8.1 PŘEHRÁVÁNÍ PROGRAMU PRO DISKY SVCD, VCD A CD
Stiskněte tlačítko "PROG" pro vstup do nabídky (viz níže uvedený obrázek), a pak stiskněte číselné tlačítko pro zadání čísla
stopy/skladby. Tak například, chcete-li přehrát stopy/skladby 2, 6 a 22, můžete při zadávání postupovat následovně:
1 [02] ---------------- zadejte 2
2 [06] ---------------- zadejte 6
3 [22] ---------------- stiskněte dvakrát tlačítko "+10", a pak jednou stiskněte tlačítko "2"
Posuňte zvýrazněný pruh na sloupec START, a pak stiskněte tlačítko PLAY nebo SELECT pro zahájení přehrávání programu.
Pokud nechcete přehrávat program, můžete vstoupit do nabídky pro programování, posuňte zvýrazněný pruh na sloupec STOP,
potvrďte a zvolte položku "EXIT", čímž se přehrávání programu eliminuje.
Poznámky:
1. Pokud je číslo stopy/skladby vyšší, než je celkový počet stop/skladeb na disku, smaže přehrávač automaticky číslo zadané
stopy/skladby.
2. Pro disky DVD, obsahující pouze jediný titul platí, že postup při programování je stejný, jako pro disky SVCD a VCD.
8.2 PŘEHRÁVÁNÍ PROGRAMU PRO DISKY DVD
Stiskněte tlačítko "PROG“ na dálkovém ovladači - na televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na obrázku vpravo.
První dvě číslice označují titul, a poslední dvě číslice označují kapitolu.
Uživatelé mohou zadávat čísla v souladu s pořadím Titul-Kapitola-Titul-Kapitola, přičemž další operace jsou stejné, jako v bodě
8.1.
Poznámka:
Zadané číslo titulu nesmí být vyšší, než celkový počet titulů na disku, a zadané číslo kapitoly nesmí být vyšší, než celkový počet
kapitol zvoleného titulu, protože v opačném případě přehrávač zadané číslo automaticky smaže.

9. JAK POUŽÍVAT FUNKCI VYHLEDÁVÁNÍ
Stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu vyhledávání.
PRO DISKY DVD
1) Vyhledávání v titulu/kapitole
Stiskněte tlačítko "SEARCH“, a na televizní obrazovce se zobrazí to, co vidíte na Obrázku 1 vpravo. Pro volbu titulu použijte
tlačítko šipku "" (tak, jak je patrno z Obrázku 2). Pro specifikování požadovaného titulu použijte číselná tlačítka.
Poté zadejte požadovanou kapitolu, a pak stiskněte tlačítko "SELECT" pro její přehrání.
Poznámka:
Zadané číslo titulu nesmí být vyšší, než celkový počet titulů na disku, a zadané číslo kapitoly nesmí být vyšší, než celkový počet
kapitol aktuálního titulu, protože v opačném případě bude operace neplatná.
VYHLEDÁVÁNÍ
Celkový počet titulů na disku
OBRÁZEK 1
OBRÁZEK 2
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2) Vyhledávání podle času v rámci titulu
Stiskněte dvakrát tlačítko "SEARCH“ (na obrazovce se zobrazí displej, který je na Obrázku 3), poté stiskněte tlačítko "" pro
volbu sloupce "Title Search", a stiskněte přímo číselná tlačítka pro specifikaci titulu - nakonec zadejte čas. Tak například, po
zadání čísel 1, 0, 6, 0, 8 se na obrazovce zobrazí "1: 06: 08" (hodina, minuta, sekunda).
Stiskněte tlačítko "SELECT" pro zahájení přehrávání od specifikovaného času.
Poznámka:
Zadaná hodnota času nesmí být vyšší, než celkový čas aktuální kapitoly, protože v opačném případě bude operace neplatná.
Poznámka:
Zadaná hodnota času nesmí být vyšší, než celkový čas aktuálního titulu, protože v opačném případě bude operace neplatná.
3) Vyhledávání podle času v rámci kapitoly
Stiskněte třikrát tlačítko "SEARCH“ (na obrazovce se zobrazí displej, který je na Obrázku 4), poté stiskněte tlačítko "" pro volbu
sloupce "Chapter Search", a stiskněte přímo číselná tlačítka pro specifikaci kapitoly - nakonec zadejte čas. Tak například, po
zadání čísel 1, 0, 6, 0, 8 se na obrazovce zobrazí "1: 06: 08" (hodina, minuta, sekunda). Stiskněte tlačítko "SELECT" pro
zahájení přehrávání od specifikovaného času.
OBRÁZEK 3
OBRÁZEK 4
Pro disky SVCD/VCD/CD
VYHLEDÁVÁNÍ
ENTER
Podržíte-li tlačítko SEARCH nepřetržitě stisknuté, můžete provádět vyhledávání podle času na disku, vyhledávání podle času v
rámci stopy a vyhledávání v rámci stopy na celém disku.
1) Vyhledávání podle času na celém disku (prohledávání celého disku)
Stiskněte tlačítko "SEARCH“, abyste vstoupili do rozhraní, které je vyobrazeno na Obrázku 1 vpravo.
Zadejte přímo čísla, například zadejte čísla 2, 2, 1, 8, a poté stiskněte tlačítko "SELECT" pro přehrávání od specifikovaného
času, to znamená, například 22:18 (minuta, sekunda).
2) Vyhledávání podle času ve stopě (prohledávání aktuální stopy)
Stiskněte dvakrát tlačítko "SEARCH“ na dálkovém ovladači, abyste vstoupili do rozhraní, které je vyobrazeno na Obrázku 2
vpravo. Stisknutím číselných tlačítek zadejte požadovaný čas.
Tak například, zadejte čísla 0 1, 0, 8, a poté stiskněte tlačítko "SELECT" pro zahájení přehrávání od specifikovaného času, to
znamená, například 01:08 (minuta, sekunda).
3) Vyhledávání ve stopě (prohledávání celého disku)
3.1 Stiskněte třikrát tlačítko "SEARCH“ (na obrazovce se zobrazí displej, který je na Obrázku 3), a pak stiskněte číselná tlačítka
pro specifikaci stopy. Tak například, pokud chcete zvolit stopu 22, stiskněte přímo dvakrát tlačítko "+10", a pak stiskněte tlačítko
"2", a nakonec stiskněte tlačítko "SELECT" pro potvrzení, aby přehrávač mohl přehrát stopu 22.
OBRÁZEK 1
OBRÁZEK 2
OBRÁZEK 3
3.2 Ve chvíli, kdy je vypnuta funkce PBC, stiskněte přímo tlačítka pro vstup specifikované stopy. Tak například, pokud chcete
zvolit stopu 22, stiskněte dvakrát tlačítko "+10", a pak stiskněte tlačítko "2", aby přehrávač mohl přehrát stopu 22.
Poznámka:
1. V režimu Stop můžete používat pouze funkci vyhledávání podle času na celém disku a prohledávání stopy.
2. Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce PBC, není možno volit stopy přímým stisknutím číselných tlačítek, ale musíte se vrátit do
nabídky, a poté můžete zadávat čísla pro přímou volbu stop.

10. JAK PŘEHRÁVAT DISKY MP3/WMA
10.1 STRUKTURA DISKŮ MP3/WMA
Na disku MP3/WMA je několik adresářů, a v každém z těchto adresářů je několik stop/skladeb.
10.2 STRUKTURA ADRESÁŘE DISKU MP3/WMA, ZOBRAZOVANÁ PŘEHRÁVAČEM
U disků MP3/WMA bude přehrávač zobrazovat po načtení obsahu disku celkový počet adresářů (viz Obrázek 1). Stiskněte
tlačítko šipku pro volbu adresáře, stiskněte tlačítko "SELECT" pro vstup do vnořeného adresáře (viz Obrázek 2), stiskněte
tlačítko "" pro posun kurzoru do pravé části nabídky, a pak stiskněte tlačítko "A" nebo "V" pro volbu stopy/skladby, a nakonec
stiskněte tlačítko "PLAY" pro zahájení přehrávání.
Poznámka:
1. Přehrávač nepodporuje zobrazování stopy/skladby a adresáře v čínštině. Pokud je název stopy/skladby a adresáře uveden v
čínštině, zobrazí přehrávač tento název jako "-".
2. Označení "Track No." znamená číslo stopy/skladby v aktuálním adresáři.
OBRÁZEK 1
OBRÁZEK 2

12

10.3 JAK PŘEPÍNAT ADRESÁŘE DISKŮ MP3/WMA
10.3.1 Stiskněte tlačítko šipku "" pro posun kurzoru na položku "PREV DIR" v levé části obrazovky, a stiskněte tlačítko
"SELECT" na dálkovém ovladači pro návrat k celkovému adresáři. Stiskněte tlačítka šipky pro posun kurzoru pro volbu jiného
adresáře. Výše uvedený postup zopakujte pro všechny adresáře na celém disku MP3/WMA.
OBRÁZEK 3
10.4 JAK ZVOLIT SKLADBU/STOPU PRO PŘEHRÁVÁNÍ:
Existují dva způsoby, jak zvolit stopu/skladbu.
10.4.1 Zvolte sériové číslo stopy/skladby pro celý disk:
Stisknutím některého z číselných tlačítek 1 až 9 na dálkovém ovladači můžete přímo zvolit odpovídající stopu/skladbu pro
přehrávání. Tak například, chcete-li přehrát stopu/skladbu 122, můžete při zadávání stisknout přímo tlačítka 1, 2, 2.
Poznámky:
Nejprve je třeba přehrávač přepnout do stavu Stop, pak stiskněte tlačítko "PROG“ na dálkovém ovladači pro přepnutí přehrávání
do režimu "Document", a poté je možno provádět výše uvedenou funkci volby stopy/skladby na celém disku pro přehrávání. V
režimu přehrávání (Play) režimu "Normal" je možno stopy/skladby volit pouze v aktuálním adresáři.
10.4.2 Jak zvolit stopy/skladby pro přehrávání v režimu "normal" (struktura adresáře) a v režimu "document" disků
MP3/WMA.
1. V režimu "normal" je možno stisknutím tlačítek " W ", " I" přímo zvolit stopy/skladby v adresáři.
V režimu "document" je možno volit stopy/skladby na celém disku.
2. Stiskněte tlačítka šipky "", "", "<", ">" pro posun kurzoru mezi stopy/skladby na stránce, a pak stiskněte tlačítko SELECT pro
přehrání specifikované stopy/skladby.
3. V režimu "normal" je možno stisknutím číselných tlačítek přímo zvolit stopu/skladbu v adresáři. V režimu "document" je
možno stisknutím číselných tlačítek přímo zvolit stopu/skladbu na celém disku.
Poznámky:
1) Přehrávač disponuje dvěma způsoby přehrávání: režimem "normal" a režimem "document". Ve stavu Stop je možno
stisknutím tlačítka "PROG" přepínat způsoby přehrávání mezi režimem "normal" a režimem "document".
Režim "Document": Všechny dokumenty na disku budou zobrazeny pro vaši volbu.
Režim "Normal": Dokumenty na disku budou zobrazeny prostřednictvím adresářové struktury.
2) Budete-li chtít přehrávat postupně celý obsah disku MP3/WMA, můžete přepnout přehrávač do režimu "Document".

11. JAK ZOBRAZOVAT DIGITÁLNÍ ALBUM OBRÁZKOVÉHO DISKU CD
11.1 PLAY MODE (REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ)
Přehrávač bude po rozpoznání formátu obrázkového disku CD zobrazovat všechny adresáře na disku - pak stiskněte tlačítko
"PROG" pro volbu režimu "Document Mode" nebo "Normal Mode" pro přehrávání disku. Viz Obrázek 1 vpravo:
OBRÁZEK 1
11.1.1 Digitální přímé přehrávání
Stiskněte tlačítka "0-9" a "+10" na dálkovém ovladači pro volbu a přehrávání. Stiskněte tlačítka 6, 8, jestliže chcete zvolit
obrázek 68, a poté stiskněte tlačítko "SELECT" pro potvrzení. Pokud je přehrávání přepnuto do stavu "Normal", není možno
zadávat čísla, která jsou vyšší, než celkový počet souborů v adresáři.
Pokud je přehrávání přepnuto do stavu "Document", není možno zadávat čísla, která jsou vyšší, než celkový počet souborů na
disku.
OBRÁZEK 2
SMĚR
11.1.2 Procházení mezi více obrázky a přehrávání
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko Stop pro vstup do režimu procházení po dvanácti obrázcích (jak je patrno z Obrázku 2
vpravo).
Stiskněte tlačítka šipky ">", "<", "" nebo "" pro posun kurzoru na položku "PREV" nebo "NEXT", a pak stiskněte tlačítko
"SELECT" pro procházení, nebo přímo stiskněte tlačítko "PREV", "NEXT" pro procházení.
Pokud si chcete přehrát jeden konkrétní obrázek, může přímo stisknout číselné tlačítko pro jeho přehrání nebo tlačítka šipky pro
posun kurzoru na tento obrázek, a pak stiskněte tlačítko "SELECT". Při procházení mezi obrázky můžete rovněž zvolit možnost
"RANDOM", a poté se budou obrázky přehrávat v náhodném pořadí. Chcete-li získat vysvětlení k tlačítku, stiskněte tlačítka
šipky po posun kurzoru na možnost "EXPLANATION", a pak stiskněte tlačítko "SELECT", aby se zobrazila stránka "Function
Button Explanation" (jak je patrno z Obrázku 3 vpravo). Stiskněte tlačítko "SELECT" pro pokračování, a stiskněte toto tlačítko
ještě jednou pro opuštění stránky "Function Button Explanation".
OBRÁZEK 3
11.1.3 Procházení a přehrávání adresáře
Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do nabídky disku; pokud je nastaven režim "Document Mode", stiskněte tlačítko "PROG"
pro přepnutí do režimu "Normal Mode".
11.1.3.1 Struktura obrázkového disku CD
Jeden obrázkový disk CD sestává z řady adresářů, a každý adresář obsahuje určitý počet obrázků.
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11.1.3.2 Zobrazení struktury adresáře obrázkového disku CD na přehrávači
Struktura adresáře je vyobrazena na Obrázku 1 na předchozí stránce.
Poznámka 1:
Tento přehrávač nebude podporovat zobrazování názvů obrázku a adresáře, jsou-li uvedeny v čínštině. Pokud je název obrázku
nebo adresáře uveden v čínštině, zobrazí se "-".
Poznámka 2:
Číslo obrázku představuje sériové číslo obrázku v aktuálním adresáři.
11.1.3.3 Jak změnit adresář obrázkového disku CD
1. Ve chvíli, kdy je zobrazen adresář, stiskněte tlačítko " 4 " pro posun kurzoru do levé části, a pak stiskněte tlačítko " A " nebo "
v " pro posunutí kurzoru. Stiskněte tlačítko "SELECT" pro vstup do vnořené nabídky, stiskněte tlačítko "" pro posun kurzoru do
pravé části nabídky, a pak stiskněte tlačítko "A", "V" nebo "SELECT" pro zobrazení obrázku 2. V režimu přehrávání stiskněte
tlačítko "PBC" pro vstup do vnořené nabídky, stiskněte tlačítko " 4 " pro předchozí nabídku, a pak stiskněte tlačítko "SELECT"
pro kořenový adresář. Ovládání je shodné, jako u bodu 1.
11.2 PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA/NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA
Stiskněte tlačítko "" pro posun na předcházející obrázek, nebo stiskněte tlačítko "" pro posun na následující obrázek.
11.3 PAUZA
Stiskněte tlačítko "PAUSE" pro zastavení na aktuálním obrázku.
Stiskněte tlačítko "PLAY" pro obnovení přehrávání.
11.4 PŘEPÍNAČ REŽIMU PROHLEDÁVÁNÍ
V průběhu sekvenčního přehrávání stiskněte tlačítko "PROG" pro přepnutí režimu zobrazení obrázku. Tak například, obrázek je
v režimu 1 zobrazen odshora dolů, zatímco v režimu 2 je zobrazen zespodu nahoru.
Poznámka:
Tento přehrávač disponuje 15 druhy zobrazovacích režimů.
11.5 ZOOM (Zvětšení/zmenšení)
Stiskněte tlačítko "ZOOM", aby se obrazovka zvětšila na 100%, a pak stiskněte tlačítka "FAST FORWARD" a "FAST REWIND"
pro zvětšení nebo zmenšení obrazu, aby se obraz příslušným způsobem změnil.
11.6 FUNKCE OTOČENÍ
Při nepřetržitém stisknutí tlačítek šipek se obraz bude otáčet o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
11.7 Stiskněte tlačítko “šipku“ aby se obraz zrcadlově změnil podle vodorovné, respektive svislé osy.
Poznámka:
Při použití funkce otočení a zvětšení/zmenšení obrazu dojde ke zrušení sekvenčního přehrávání. Stiskněte prosím tlačítko
"PLAY", aby se automaticky začalo přehrávat směrem vpřed.

12. INTELIGENTNÍ OCHRANA OBRAZOVKY A FUNKCE STANDBY
Funkce pro ochranu obrazovky (spořič obrazovky) a funkce Standby, která je stejná, jako u počítače, umožňuje, aby se
přehrávač automaticky přepnul do režimu ochrany obrazovky (spořiče obrazovky), jakmile uplynou tři minuty ve stavu Stop nebo
není-li v přehrávači disk, aby se šetřila obrazovka televizoru. Přehrávač se automaticky přepne do stavu Standby po uplynutí 20
minut od aktivace ochrany obrazovky (spořič obrazovky), přičemž přestane svítit DVD displej, vypne se video výstup, a značně
se sníží spotřeba energie přístroje, čímž se zvýší bezpečnost, a prodlouží se provozní životnost přístroje. Stisknete-li ve stavu
Standby tlačítko "PLAY" nebo "OPEN/CLOSE" na čelním panelu, uvede se přehrávač DVD opět do normálního provozního
stavu.

13. PORUCHY FUNKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Předtím, než se obrátíte na poprodejní servis, zkuste provést některou z uvedených operací pro nápravu vzniklého problému.
Žádný zvuk:
* Ujistěte se, zda je přehrávač správně připojen k ostatním systémům, jako je například výkonový zesilovač nebo televizor.
* Prověřte, zda správně pracuje televizor nebo výkonový zesilovač.
* Zkontrolujte, zda na přehrávači nebo na televizoru není stisknuto tlačítko MUTE.
* Ujistěte se, že prvek pro ovládání hlasitosti na přehrávači nebo na televizoru není nastaven na minimum.
Žádný obraz:
* Ujistěte se, zda je přehrávač správně připojen k ostatním systémům, jako je například televizor.
* Prověřte, zda správně pracuje televizor.
* Zkontrolujte, zda je správně nastaven výstupní video režim (viz část 4.3).
Disk se nepřehrává
* Ujistěte se, zda je disk správně vložen do přístroje. (Strana s potiskem musí směřovat nahoru.)
* Ujistěte se, zda je disk čistý.
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Dálkový ovladač nepracuje:
* Odstraňte překážky mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem.
* Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na čelním panelu přehrávače.
* Zkontrolujte, zda nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité.
Nic se nezobrazuje nebo jen částečně:
* Prověřte, zda není disk poškrábaný, a ujistěte se, že je disk čistý. * Vyskytnou-li se nějaké potíže, vypněte prosím napájení přehrávače, protože přístroj je řízen mikropočítačem, a po několik
sekundách jej opět zapněte. Pokud se tím potíže vyřeší, bude přehrávač pravděpodobně opět pracovat správně.
Žádný výstup po zapnutí přehrávače:
* Ujistěte se, že interval mezi nepřetržitým zapnutím přístroje není příliš krátký.
* Vypněte napájení přehrávače, a po uplynutí 10 sekund jej opět zapněte.
* Zkontrolujte, zda je správně nastaven výstupní video režim. (Viz část 4.3, kde najdete podrobnosti)
Obrazovka není světlá - žádný výstup
* Přehrávač je možná ve stavu Standby.
Stiskněte tlačítko "PLAY" nebo "OPEN/CLOSE" na čelním panelu, aby se přehrávač opět aktivoval.
Vypněte napájení přehrávače, a po uplynutí 10 sekund jej opět zapněte.

SPECIÁLNÍ FUNKCE DISKŮ DVD
PARENTAL LOCK (RODIČOVSKÝ ZÁMEK)
Některé disky DVD mohou být nevhodné pro děti v důsledku jejich obsahu, a z tohoto důvodu jsou dostupné různé úrovně
omezení pro přehrávání (G, PG, PG-13, nebo NC-17), které je možno nastavit podle požadavku uživatele.
Přehrávač rovněž umožňuje zamezit přehrávání některých disků, a to v souladu s vašimi požadavky, aby se zabránilo dětem
ve sledování některých disků, které jsou pro jejich věkovou skupinu nevhodné.
VÍCENÁSOBNÉ JAZYKOVÉ DOPROVODY
Disk DVD může podporovat až 8 nahraných jazykových doprovodů a maximálně 32 druhů titulků, které si můžete zvolit.
FUNKCE VÍCENÁSOBNÝCH ČÁSTÍ
Uživatelé si mohou sami zvolit kteroukoli část příběhu (začátek, vývoj příběhu, vyvrcholení nebo závěrečnou scénu), kterou si
mohou přehrát.
VÍCENÁSOBNÉ ÚHLY ZÁBĚRŮ KAMERY
Pomocí této funkce si uživatelé mohou scénu prohlédnout z více úhlů záběrů kamery, jako je například pohled zblízka, boční
pohled a panorama.
REŽIMY VÍCENÁSOBNÝCH PROPORCÍ OBRAZU
Pro různé typy televizních obrazovek mohou být vhodné různé proporce obrazu.
Obraz na disku
4:3 16:9
TELEVIZNÍ OBRAZOVKA
Panoramatická scéna
Letter box
Širokoúhlá obrazovka
4:3
16:9
ZVUK DOLBY DIGITAL SURROUND (AC-3) 5.1 KANÁLŮ
Uživatel může vychutnávat trojrozměrný prostorový zvuk 3-D ve formátu Dolby Digital Surround (AC-3) 5.1 (obsahuje 6 typů
nezávislých zvukových kanálů), přičemž kanál SUBWOOFER může zdůraznit efekt hlubokých tónů v reprodukci. (Reproduktor
subwoofer můžete umístit libovolně.)
FL - levá přední soustava
SW - subwoofer
C - centrální soustava
FR - pravá přední soustava
SL - levá surround soustava
SR - pravá surround soustava
Upozornění:
Výše uvedená funkce musí být podporována diskem.
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FUNKCE, PODPOROVANÉ DISKY DVD
Disky DVD podporují různé funkce. Disky, produkované různými výrobci mohou podporovat odlišné funkce.
Kód oblasti (regionu) a systém televizního signálu
Dolby digital (AC-3)
Druh jazyka
Jazyky titulků
Rozměry obrazu
Rodičovský zámek
Úhly pro sledování
Titulky CLOSE CAPTION
OCHRANA DISKU:
* Vyvarujte se poškrábání disku. Po použití by měl být disk uložen do ochranného obalu.
* Při čištění držte disk za okraje a stírejte jej suchým měkkým hadříkem od středu směrem k okrajům.
* Pro čištění disků nepoužívejte chemické materiály, jako je například alkohol nebo podobné čističe.
* Vyvarujte se zahřívání disku, protože může dojít k jeho deformaci.
* Na povrch disku nelepte žádné štítky a nálepky, ani na něj nepište.
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