
RO

GHID DE UTILIZARE



RO 2

Măsuri importante de siguranță ................................................................................................. 3

1. Descrierea DVD playerului .................................................................................................... 7
1.1 Panoul frontal de control ...............................................................................................7

1.2 Panoul din spate ...........................................................................................................7

 
2.  Telecomanda.......................................................................................................................... 8

3.  Conectarea DVD playerului.................................................................................................... 10

4.  Configurarea sistemului ......................................................................................................... 11

4.1 Meniul configurare .......................................................................................................11

4.1.1 Configurare limbă.................................................................................................11
4.1.2 Video ...................................................................................................................12
4.1.3 Audio ...................................................................................................................13
4.1.4 Rating (restricționarea accesului) ........................................................................13
4.1.5 Configurări diverse ...............................................................................................14

4.2 Redarea fișierelor MP3/ WMA/ JPEG/ MPEG4............................................................15
4.3 Redarea compact discurilor care conțin fotografii........................................................16

5. Ghid depanare.......................................................................................................................... 17
6. Specificații tehnice ....................................................................................................................19

UPRINS



3 RO

Măsuri importante privind siguranța

Măsuri importante de siguranță
Dacă doriți  să utilizați  produsul corect și în 
parametrii  optimi,  citiți  cu  atenți  prezentul 
manual  de  utilizare  și  păstrați-l  pentru 
referințe ulterioare. 
Măsuri de siguranță cu caracter general

Citiți integral ghidul de utilizare               
    și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Dacă  dați  (vindeți)  aparatul  unei  părți 
terțe,  vă  rugăm  să  includeți  
documentația  completă  împreună  cu 
aparatul, inclusiv manualul de utilizare . 
Respectați toate instrucțiunile cuprinse  

     în prezentul ghid de utilizare.
Acordați atenție tuturor avertismentelor.

Utilizați numai accesorii recomandate de
    producător. 

Nu  expuneți  niciodată  aparatul la         
    flacără deschisă, e.g. lumânări aprinse.

 Utilizați  aparatul  într-un  mediu  cu  o   
   temperatură moderată. 

 Producătorul și distribuitorul nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice vătămări sau 
prejudicii, directe sau indirecte, rezultate din
 nerespectarea  instrucțiunilor  suprinse  în 
acest  manual  referitoare  la  instalare, 
configurare,  utilizare,  mentenanță  și 
curățare.  

 Nu  supuneți  aparatul  la  șocuri,  vibrații, 
umiditate  și  praf;  nu  îl  loviți,  scăpați  din 
mînă sau scuturați.

 Înainte  de  a  le  permite  copiilor  să  
utilizeze  aparatul,  aceștia  trebuie  să  fie 
informați corespunzător referitor la utilizarea
 corectă  și  în  condiții  de  siguranță  a 
aparatului.  Asigurați-vă  că  aceștia  au  o 
vârstă corespunzătoare.
Punerea în funcțiune, utilizarea

Puneți  în  funcțiune  aparatul  în 
concordanță  cu  instrucțiunile  cuprinse  în 
prezentul ghid de utilizare.

Lăsați  spațiu  liber  pe  toate  laturile  
aparatului,  necesar  pentru  o  bună  
circulație  a  aerului  în  jurul  acestuia. 
Aceasta  permite  dispersarea  căldurii 
emanate  din  timpul  funcționării.  Nu 
acoperiți  gurile  de  ventilație  din  carcasa 
aparatului  pentru  ca  acesta  să  nu  se  
supraîncălzească  sau  să  apară  
defecțiuni.  Asigurați-vă  că  gurile  de 
ventilație  nu  sunt  blocate  accidental  de 
 ziare,  față  de  masă,  perdele  etc.  
Urmați  instrucțiunile  de  manipulare  din 
manualul de utilizare. 

Nu  utilizați  aparatul  sub  acțiunea  directă 
 a  razelor  solare  sau  lângă  surse  de 
căldură  (calorifere,  invertoare,  cuptoare)  
sau  alte  aparate  care  emit  căldură 
(amplificatori).  Temperaturile   ridicate   pot 
  reduce   durata   de   viață   a  
componentelor   electronice  aflate  în  
interiorul  tabletei.  Nu  utilizați  și  nu  lăsați 
tableta în vecinătatea unui aparat cu flacără
 deschisă.

Aparatul trebuie ferit de lichide. Nu 
puneți  recipiente pline pe aparat,  de.  ex. 
vază.  Feriți  aparatul  de  ploaie  și  nu  îl 
aduceți în contact cu orice tip de lichid. Nu
 îl  utilizați  și  nu  îl  lăsați  afară.  Nu  
utilizați  aparatul  în  aer  liber.  
Nerespectarea  acestor  instrucțiuni  vă 
supune  riscului  de  electrocutare  sau  de 
incendiu.

Nu utilizați aparatul în apropierea 
apei.

Nu încercați să înlăturați sistemul
 de  siguranță  dacă  aveți  un  ștecăr 
polarizat. Dacă ștecărul încărcătorului
 nu  se  potrivește  la  priza  dvs. 
adresați-vă  unui  electrician  calificat 
pentru a vă înlocui modelul mai vechi 
de priză.

Înainte  de  a  conecta  aparatul  la 
priză,  asigurați-vă  că  voltajul  de  la 
priza dvs. corespunde aceluia înscris 
pe eticheta tehnică a aparatului.  

Asigurați-vă că firul încărcătorului
 este poziționat în așa fel încât să nu 
călcați pe el sau să puneți alte obiecte
 pe el în special în zona ștecărului, a 
conectorilor  care  intră  în  priză  
precum  și  a  locului  unde  este  
atașat  de  încărcător.  În  caz  de  
urgență,  încărcătorul  servește  ca  
un  punct  de  deconectare  rapidă  și 
 este  deci  necesar  să  fie  ușor 
accesibil.

Deconectați  întotdeauna  mai  
întâi  ștecărul  de  la  priză  înainte  de
 a  scoate  cablul  de  alimentare  din 
partea din spate a aparatului.  

Deconectați  aparatul  de  la  
priză  dacă  nu  îl  veți  utiliza  pe  o  
perioadă  mai  îndelungată  sau  dacă 
afară este furtună. 

Evitați  să  supuneți  aparatul  la 
variații  bruște de temperatură sau să 
îl folosiți într-un mediu   cu   umiditate 
  crescută   pentru   a   preveni   
formarea   de   condens   în  interiorul 
acestuia.   În   cazul   în   care   se   
produce   condens,   este   posibil   ca
  aparatul  să  nu  mai  funcționeze 
temporar.
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În acest caz, lăsați-l într-un loc cald și bine 
ventilat  pentru  1-2  ore   până   când   
umiditatea   se   evaporă.   Puteți   utiliza  
ulterior   aparatul   din   nou   în  condiții  
normale.  Aveți  grijă  în  special  la  prima 
utilizare: în sezonul rece nu îl puneți imediat
 în stare de funcționare. 

eparații și mentenanță
Pentru  a  nu  vă  supune  

riscurilor  de  electrocutare  și  incendiu,
  nu  desfaceți  carcasa  aparatului 
deoarece aceasta nu conține elemente 
care  pot  fi  reparate  sau  ajustate  de 
utilizator  fără  a  avea  calificări  și 
echipament specializat. În cazul în care 
 aparatul  nu  funcționează  în  
parametrii  normali,  contactați  un  
centru  de service specializat.

 În eventualitatea funcționării improprii
 în  timpul  utilizării,  de  ex.  dacă  simțiți 
miros  de  ars  sau  fum,  opriți  imediat 
aparatul,  deconectați-l  de  pe  priză  și 
încetați  să  mai  utilizați  aparatul. 
Adresați-vă  unui  centru  de  service 
specializat  pentru  constatare  și 
reparații.

 Adresați-vă  unui  centru  de  service  
cu  personal  specializat  pentru orice  
tip  de  reparații,  de  exemplu  dacă firul 
electric este deteriorat, dacă aparatul a 
venit  în contact cu lichide, a fost expus 
la  ploaie  sau  umiditate,  dacă  obiecte 
străine au pătruns în interiorul acestuia 
sau dacă a căzut. 

 Ștergeți suprafața aparatului numai 
cu o lavetă uscată. 

Telecomanda și bateriile
 Nu  lăsați  telecomanda  sau  bateriile 

sub  acțiunea  directă  a  razelor  solare 
sau a oricără alte surse de căldură, ca 
de ex. calorifere, invertoare, aragazuri 
sau  amplificatoare.  Nu  utilizați  șu  nu 
lăsați  telecomanda  în  apropierea  unui 
aparat cu flacără deschisă.

 Nu  aduceți  telecomanda  și  bateriile 
în  contact  cu niciun fel  de lichide.  Nu 
puneți recipiente care conțin lichide pe 
acestea, ca de ex. vaze. Aveți grijă ca 
acestea să nu vină în contact cu ploaia.
 Nu le utilizați în exterior. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni 
poate duce la deteriorarea telecomenzii
 și a bateriilor.  

 Nu utilizați telecomanda și bateriile în 
apropierea apei.

 Respectați  modul  de  casare 
ecologică  a  bateriilor  uzate.  Nu  le 
aruncați  împreună cu gunoiul  menajer. 
Duceți-le  la  un  centru  de  colectare 
baterii uzate.

Utilizarea incorectă a bateriilor poate duce 
la scurgerea electrolitului din acestea ceea 
ce  va  coroda  terminalele  metalice  din 
interiorul  compartimentului  baterii.  Pentru 
asigurarea  unei  funcționări  optime  a 
telecomenzii,  urmați  următoarele 
instrucțiuni:

Respectați polaritatea atunci când 
introduceți bateriile în compartimentul 
dedicat.

Nu  reîncărcați  bateriile,  nu  le 
încălziți,  dezasamblați  sau 
scurtcircuitați.

Nu aruncați bateriile în foc.

 Nu utilizați tipuri diferite de baterii și nu 
introduceți în telecomandă o baterie nouă 
împreună cu una consumată.

 Nu lăsați bateriile montate în 
telecomandă după descărcarea acestora.

Dacă nu veți  folosi telecomanda pentru 
o  perioadă  îndelungată,  scoateți  bateriile 
din  aceasta  pentru  a  evita  riscul  ca 
acestea să curgă.

Dacă telecomanda nu mai funcționează 
corect  sau  dacă  aria  de  acoperire  a 
acesteia  este  redusă,  înlocuiți  bateriile 
vechi cu unele noi.

Dacă  electrolitul  s-a  scurs  în  interiorul 
compartimentului  din  telecomandă, 
duceți-o la un centru de service autorizat 
pentru a fi curățată.
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ATENȚIE
PERICOL DE ELECTROCUTARE!

NU DESCHIDEȚI!

Acest  simbol  (fulger într-un triunghi 
echilateral)  avertizează  utilizatorul 
asupra  existenței  unei  sarcini  
electrice  periculoase  neizolate  în 
interiorul  aparatului  și  care  are  o 
intensitate  suficientă  de  a  constitui 
un  risc  crescut  de  electrocutare 
pentru organismul uman. 
Acest  simbol  (semn de exclamare 
într-un  triunghi  echilateral)  vă  
atrage atenția asupra unor indicații 
importante  în  utilizarea  și 
mentenanța produsului  marcate  în
 manualul de utilizare. 

Acest  simbol  vă  indică  faptul  că 
anumite  componente  ale  aparatului 
sunt  prevăzute  cu  izolație  dublă 
pentru ca utilizatorul să nu fie expus 
tensiunii  electrice  periculoase  de  la 
priză.  În  cazul  în  care  anumite 
componente  din  interiorul  aparatului 
sunt  înlocuite,  este  necesar  să  se 
utilizeze numai componente identice.
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 referitoare  la  conexiunea  USB
Aparatul  poate  reda  fișierele  compatibile 
aflate pe un disc amovibil USB în același fel 
în care redă fișierele stocate pe un CD. 

Înainte de a utiliza un disc amovibil USB, 
testați-i compatibilitatea cu aparatul precum 
și viteza de scriere și citire. 
Este necesar să aveți în vedere că citirea 
datelor realizată prin conectorul extern USB 
poate fi mai lentă decât aceea realizată de 
pe CD. Astfel redarea fișierelor codate cu o 
rată mare de biți se poate realiza mai lent 
sau cu întreruperi.
Pentru  a  obține  cea  mai  bună  viteză  de 
 citire  a  datelor  vă  recomandăm  să  
mențineți  discul  defragmentat.  Utilizați 
sistemul de fișiere FAT32, o singură partiție,
 fără  protecție.  Este  necesar  să  aveți  în 
vedere  că  viteza  de  scriere  pe  mediile  de 
memorie  externe  poate  fi  semnificativ  mai 
redusă față de  viteza de citire.

Dacă citirea / scrierea de pe / pe mediul de 
memorie utilizat este întreruptă sau procesul 
se realizează cu dificultate, pot apărea efecte 
nedorite precum imagini pixelate, zgomote 
sau absența sunetului iar în cazuri extreme 
chiar blocarea procesului de citire / scriere.

Erorile apărute în procesul de citire / scriere 
a datelor, prezența virușilor sau a altor tipuri 
de  malware  pe  discul  USB  pot  duce  la 
blocarea  aparatului.  Dacă  aparatul  se 
blochează, este necesar să îl reinițializați.
Portul USB este unul standard iar prin acesta
 nu se poate alimenta un dispozitiv USB  care
  necesită  un  consum  mare  de  energie  
(de  ex.  HDD-uri  externe).  Utilizați 
dispozitive cu surse proprii de alimentare. 

Aparatul  a  fost  conceput  pentru  a  asigura  
o  compatibilitate  optimă  cu  majoritatea 
dispozitivelor  de  memorie.  Totuși,  luând  în  
calcul  varietatea  dispozitivelor  de  memorie 
existente  pe  piață,  nu  este  posibil  să  se 
garanteze  compatibilitatea  cu  fiecare 
dispozitiv  USB.  Dacă  întâmpinați  dificultăți, 
încercați să formatați dispozitivul de memorie 
direct  în  aparat.  Dacă  problema  persistă, 
utilizați un disc de memorie diferit. 

Funcția 
CitireaDVD-urilor se face prin intermediul unei
 raze laser. Pentru a utiliza această funcție în 
siguranță.  vă  rugăm  să  citiți  acest  ghis  de 
utilizare  și  să  îl  păstrați  pentru  referențe 
ulterioare. Compartimentul dedicat DVD-urilor
 este  poziționat  pe  lateral  din  motive  de 
siguranță,  pentru  a  preveni  expunerea 
accidentală la radiația laser. Nu interveniți în 
niciun  fel  asupra  compartimentului  DVD. 
Atunci  când  introduceți  un  disc  în 
compartimentul DVD, nu vă uitați în interiorul 
acestuia. Aparatul emite radiații laser vizibile. 
Nu vă uitați la acestea.
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ATENȚIE
ACEST  ESTE  UN  PRODUS 
LASER  DE  CLASĂ  1.  UTILIZAREA 
COMENZILOR,  A  CONFIGURĂRILOR SAU 
A  PROCEDURILOR  CARE  NU  SUNT 
EXPRES  MANȚIONATE  ÎN  PREZENTUL 
GHID  DE  UTILIZARE  POATE  AVEA  CA 
REZULTAT EXPUNEREA ACCIDENTALĂ A 
UTILIZATORILOR  LA  RADIAȚII  LASER 
PERICULOASE. DEOARECE UNDA LASER 
UTILIZATĂ DE PRODUS PENTRU CITIREA 
DISCURILOR  ESTE  NOCIVĂ  PENTRU 
VEDEREA  UMANĂ,  NU  ÎNCERCAȚI  SĂ 
DEZASAMBLAȚI  APARATUL.  ORICE 
OPERAȚIE  DE  SERVICE  TREBUIE 
FĂCUTĂ DE PERSONAL CALIFICAT.

AVERTIZARE
SUB  INCIDENȚA  PREVEDERILOR  , 
ORICE  SCHIMBARE  ADUSĂ  PRODUSULUI 
CARE  NU  ESTE  EXPRES  APROBATĂ  DE 
PRODUCĂTOR SAU DE REPREZENTATUL 
LEGAL  AL  ACESTUIA,  POATE  DUCE  LA 
ANULAREA  DREPTULUI  UTILIZATORULUI 
DE A UTILIZA PRODUSUL.

Produsul  incorporează  tehnologie 
protejată  prin  legea  dreptului  de  autor, 
protejată  de  patente  din  SUA  și  alte 
drepturi de protrietate intelectuală ale Rovi
 Corporation.  Ingineria  inversă  și 
dezasamblarea sunt interzise.
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D erea DVD playerului

P oul frontal de control

Compartimentul DVD
S z  telecomandă
Buton POWER (pornire/ oprire). După ce porniți aparatul, îl puteți controla prin 

intermediul telecomenzii.
Buton O (deschidere/ închidere) pentru deschiderea / închiderea 

compartimentului de introducere a discului.
Buton P u pentru începerea redării fișierelor  Apăsați încă o dată pentru 

a opri temporar redarea.
Port pentru conectarea unui mediu de memorie cu interfață USB, ca de ex. disc 

amovibil USB sau MP3 player.

P oul din spate

Conexiune ieșire coaxială
Conexiune ieșire HDMI pentru redarea digitală a fișierelor video și audio pe un televizor 
echipat cu mufă de intrare semnal HDMI.
Conexiune ieșire SCART pentru redarea analogică a fișierelor video și audio pe un 
televizor compatibil echipat cu conexiune de intrare SCART.



Telecomanda

Buton  pentru  a  porni  aparatul 
sau pentru a îl comuta în mod așteptare. 

 Buton pentru deschiderea/
 închiderea  compartimentului disc.

Butoane numerice pentru 
introducerea numerelor.
Buton pentru a mări 
imaginea afișată pentru afișarea meniului 
DVD-ului.
Buton pentru 
selectarea limbii de afișare a subtitrărilor 
( pentru a reveni la meniul titlu 
al DVD-ului.
Buton  pentru afișarea 
meniului de configurare a DVD playerului.
Buton  v penntru  a  naviga  în  sus  în  cardul 

meniului.

Buton b pentru a naviga la stânga în 

10.  Buton  m pentru  derulare 
rapidă înapoi.

cadrul meniului.
9 Buton V - pentru a naviga în jos în cadrul 
meniului. 

11. Buton u pentru a 
înițializa opri temporar redarea.
12. Buton . pentru a sări 
la începutul fișierului/ capitolului redat.
13. Buton x - pentru a opri redarea.
14. Buton pentru a dezactiva 
sonorul pentru a restabili nivelul original al 
volumului.
15. Buton  pentru a selecta ca sursă 
de redare dipozitivul conectat la portul USB 
aflat pe panoul frontal.
16.  Buton  pentru  a  naviga  rapid  la 
fișierul,  dosarul,  capitolul,  titlul  sau 
semnul  de  carte  dorit  în  ordine 
cronologică.  Opțiunile  disponibile  sunt 
determinate  de  existența  unui  index  pe 
discul sursă.
17.  Buton  pentru  a 
schimba  limba  în  care  sunt  redate 
dialogurile  sau  a  revizualiza  o  scenă 
dintr-un  alt  unghi  de  filare  în  cazul 
discurilor  care  dispun  de  aceste 
caracteristici.
18.  Buton  pentru  a  crește 
nivelul volumului.
19.  Buton  VOL  -  pentru  a  reduce  nivelul 
volumului.
20.  Buton  REPEAT/  PROGRAM  -  pentru  a 
selecta aria de repetare a fișierelor/ pentru a 
stabili  o  ordine  personalizată  de  redare  a 
fișierelor
21. Buton B pentru a naviga spre 
dreapta în cardul meniului.
22. Buton pentru a confirma 
selecția sau configurarea aleasă din 
meniu.
23.  Buton  M pentru  derulare  rapidă 
înainte
24. Buton > pentru a sări la 
începutul următorului fișișer/ capitol.
25.  Buton  pentru  a  afișa 
informații  despre  modul  de  redare 
curentă pe ecranul televizorului.

RO 8



9 RO

Telecomanda

Pentru a activa funcțiile corespunzătoare butoanelor 4, 5, 17 și 20 (MENU, TITLE, ANGLE, 
PROG) apăsați și țineți apăsat aceste butoane pentru cel puțin 1,5 secunde. 

Pentru  a  activa  funcțiile  secundare corespunzătoare acelorași butoane  (ZOOM,  
SUBTITLE,  AUDIO  și REPEAT), apăsați butonul corespunzător pentru mai puțin de 1 
secundă. 

ă
Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o veți utiliza pentru o perioadă îndelungată

Pentru a utiliza telecomanda orientați-o spre senzorul aflat pe panoul frontal de control al 
aparatului  și  apăsați  butonul  corespunzător  funcției  dorite.  Aria  de acoperire  efectivă a 
telecomenzii  este  de  aproximativ  5  metri  cu  o  deviație  de  +  /  -  30  de  grade de la  axa 
imaginară perpendiculară pe senzorul aflat pe panoul frontal. Aria de acoperire efectivă a
 telecomenzii scade pe măsură ce bateriile se descarcă. 

Asigurați-vă că între telecomandă și aparat nu se interpun obstacole.

 Durata medie de utilizare a bateriilor este de aproximativ 1 an în condiții de utilizare 
normală.  Atunci  când  observați  o  scădere  semnificativă  în  aria  de  acoperire  a 
telecomenzii  sau dacă constatați  anomalii  în funcționarea aparatului,  înlocuiți  bateriile 
cu unele noi.

Dacă  nu  utilizați  telecomanda  pe  o  perioadă  îndelungată,  scoateți  ambele  baterii  din 
compartimentul  dedicat  pentru  a  preveni  deteriorarea  acesteia  prin  scurgerea  lichidului 
electrolitic din baterii.

Caracteristici
Formate de disc și caracteristici suportate de DVD playerul dvs.

Fișiere MP3 stocate pe CD-R/ CD- RW

Fișiere DVD

Funcție subtitrări
Dolby Digital

Fișiere MPEG4 stocate pe CD
Vizualizare multi-unghi

Opțiuni audio

Selectare mod vizualizare

Restricții parentale
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tarea DVD ului

ECTAREA DVD PLAYERULUI LA TELEVIZOR PRIN CABLU HDMI
Dacă televizorul dvs. dispune de o conexiune de intrare HDMI, conectați un capăt al cablului
 HDMI la portul de ieșire HDMI aflat pe panoul din spate al DVD playerului și celălalt capăt la
 conexiunea de intrare HDMI de pe televizor. Selectați conexiunea HDMI în configurările 
Video OUT ale DVD playerului pentru a transfera semnalul video și audio pe televizor.

ECTAREA DVD PLAYERULUI LA TELEVIZOR PRIN CABLU SCART
Dacă  televizorul  dvs.  este  echipat  cu  o  conexiune  de  intrare  SCART,  utilizați  un  cablu 
SCART  pentru  a  transfera  semnalul  DVD  pe  televizor  în  mod  analogic.  Selectați 
conexiunea Composite sau RGB în configurările Video Out ale DVD playerului. Nu există o
 diferență majoră de calitate a imaginii între Composite și RGB dar este posibil să obțineți o
 calitate a imaginii mai bună dacă selectați RGB în cazul în care televozorul dvs. dispune 
de o conexiune de intrare SCART RGB.  

 Conexiunea Coaxial OUT vă permite să transferați semnalul digital audio într-un amplificator 
extern echipat cu decodoare digitale compatibile. 
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tilizarea meniului
După ce ați conectat DVD playerul la televizor, selectați din configurările televizorului DVD 
playerul ca sursă de semnal - consultați manualul de utilizare al televizorului. 
Apăsați  butonul  MENU  de  pe  telecomanda  DVD  playerului  pentru  a  afișa  opțiunile 
disponibile pe ecranul televizorului.
Pentru a accesa submeniul dorit, apăsați butoanele v V. Confirmați selecția făcută de la 
butonul OK.
Pentru a reveni la maniul anterior apăsați butonul b
Pentru a ieși din meniu apăsați butonul 
Apăsarea butonului vă oferă acces la următoarele configurări:

imbă

 (Limba de afișare a meniului pe ecran)
Pentru a selecta limba de meniului și a mesajelor afișate pe ecranul televizorului. 

itrări
Pentru s area limbii de afișare a subtitrărilor DVDurilor
Subtitrări trări pentru fișiere în format ț
Pentru selectarea limbii de afișare a subtitrărilor pentru fișierele MPEG4.

ă
Această opțiune este disponibilă numai pe anumite DVDuri. Puteți crea sau modifica fișierele
 subtitrări în funcție de necesități.

Pentru a selecta limba dialogurilor DVDului. Limbile disponibile depind de producătorul 
DVDului. 

Pentru a selecta limba de afișare a meniului DVDului. Limbile disponibile depind de 
producătorul DVDului. 

Configurarea sistemului
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Pentru a configura semnalul video, apăsați butonul SETUP de pe telecomandă și selectați 
submeniul Video. Puteți configura semnalul video în funcție de următorii parametri:

 (Aspect vizualizare)
ați aspectul de vizualizare dorit.

Aspectele de vizualizare disponibile depind de formatul discului video redat - pentru anumite 
DVDuri nu aveți opțiunea de a selecta aspectul de vizualizare. Dacă aveți un disc video care 
este pre-codat în aspect de vizualizare 4:3 și doriți să îl redați în aspect de vizualizare 16:9, 
veți observa două bare negre în partea superioară și inferioară a ecranului. Selectați aspectul 
de vizualizare în funcție de televizorul pe care vizualizati filmul.

i ul de decodare a imaginii de către TV
ați sistemul de decodare a imaginii utilizat de televizorul dvs.

ă
lectați sistemul de decodare a imaginii folosit de televizorul dvs. în procesarea semnalului

 emis de DVD player. Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs. pentru mai multe 
informații. Pentru regiunea Europa se recomandă sistemul PAL.

conexiunea utilizată pentru ieșirea semnalului din DVD player 
ați tipul de conexiune utilizată pentru ieșirea semnalului video - audio din DVD player în 

televizor. Puteți alege dintre Composite (semnal audio digital), RGB (semnal audio - video 
analogic) și HD (semnal audio-video digital.) Vă recomandăm să selectați conexiunea digitală 
dacă televizorul dvs. dispune de o conexiune de intrare HDMI.
HD Resolution (Definiție înaltă) (opțional)
Dacă utilizați conexiunea digitală HDMI, puteți alege rezoluția de afișare a imaginii digitale.
Este recomandabil să selectați modul AUTO. 

ă
Opțiunea HD Resolution este disponibilă numai dacă utilizați o conexiune digitală între DVD 
player  și  TV  prin  cablu  HDMI.  Configurările  făcute  în  meniul  HD  resolution  nu  au  afect 
asupra conexiunii analogice Composite sau RGB.   Atunci când doriți  să redați moduri de 
vizualizare progresivă precum 480p / 576p, 720p, 1080p, verificați dinainte dacă televizorul 
dvs. poate procesa astfel de moduri de redare, consultând manualul acestuia.

Configurarea sistemului
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Configurarea sistemului

Pentru a avea acces la configurările din submeniul Audio, selectați Setup și apoi Audio:

procesare digitală a sunetului
Pentru a selecta modul de procesare a semnalului audio emis de aparat selectați una dintre 
următoarele opțiuni:

Prin conexiunea de ieșire audio digitală nu se va emite sunet.
Prin conexiunea de ieșire audio digitală se va emite sunet stereo (2 canale) în format      

          PCM
Prin conexiunea de ieșire audio digitală se va emite același format de sunet prezent pe   

          discul sursă. 

Notă:
Numai prin conexiunea de ieșire Coaxială se poate procesa sunet în format digital.  

 (Eșantionare descensivă)

Prin această caracteristică se reduce numărul de canale de sunet de la o valoare superioară 
la alta inferioară. De obicei se utilizează pentru reducerea numărului de canale de la 5.1 la 2 
atunci când semnalul este trecut printr-un receptor audio/video.  

Activați această funcție
Dezactivați această funcție

R ționare acces

Prin aceasă opțiune se poate limita accesul  copiilor  la materiale cu conținut  necorespunzător 
pentru  vârsta  acestora.  Această  funcție  poate  fi  activată  numai  dacă  producătorul  discului  a 
inclus posibilitatea restricționării accesului pe disc. 



RO 4

Configurarea sistemului

 parental

Dacă doriți să restricționați accesul, vi se va cere să introduceți o parolă validă formată din 4 
cifre. Parola inițială configurată de producător este 6666. Vă recomandăm să o schimbați cu 
alta aleasă de dvs.
Puteți activa sau dezactiva restricționarea accesului selectând ON respectiv OFF.

Configurare parolă
Puteți schimab parola implicită selectând această opțiune. Introduceți combinația dorită formată
 din 4 cifre utilizând tastele numerice ale telecomenzii și confirmați cu OK.

ă

Dacă ați uitat parola, introduceți parola inițială (6666), după care configurați o nouă parolă.

configurări diverse

Aveți acces la următoarele opțiuni dacă navigați până la submeniul Configurări diverse:

reinițializarea  aparatului  prin  aducerea  acestuia  la  configurările  de 
fabrică

Utilizați  această  opțiune  pentru  a  readuce  DVD  playerul  la  configurările  inițiale.  Înainte  de 
reinițializare, vi se va cere să confirmați cu YES. Dacă ați accesat meniul din greșeală, selectați
 NO. 

 (Protecție ecran)

Selectați ON pentru a activa această caracteristică care vă protejează televizorul de apariția 
imaginilor remanente: după câteva minute de inactivitate (de exemplu după terminarea redării 
filmului sau atunci când meniul este activat), un protector de ecran se va activa. După afișarea 
pentru timp îndelungat a unei imagini statice există riscul ca ecranul televizorului să fie afectat 
prematur iar pe acesta să apară efecte de imagine-fantomă.
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Configurarea sistemului

Redarea fișierelor 

ul poate reda CDuri înregistrate de dvs. care conțin fișiere în formatele specificate

 (filtrare)  Vă permite să selectați categoriile de fișiere pe care le doriți afișate în listă.
 (repetare) Pentru selectarea diferitelor moduri de repetare a fișierelor.

 (mod)  Pentru alegerea modului de redare.

 mai sus. 
Imaginea de mai sus prezintă o structură posibilă a modului în care fișierele stocate pe CD 
pot fi afișate pe ecran.
Pentru a accesa directorul de fișiere dorit, navigați până la acesta folosind butoanele 
săgeată și confirmați selecția apăsând OK. 
Pentru a selecta fișierul dorit, navigați până la acesta folosind butoanele săgeată și apăsați 
OK sau PLAY pentru a începe redarea.
Pentru a reveni la directorul anterior navigați cu butoanele săgeată până la pictograma 
și confirmați selecția apăsând OK. 

Pentru a reda fișierele de pe disc în ordinea în care acestea sunt înregistrate.
 (amestecare)  Pentru  a  reda  fișierele  din  directorul  curent  selectat  într-o 

ordine aleatorie. Redarea nu se va opri atunci când toate fișierele din director au fost 
redate în ordine aleatorie ci va continua cu redarea acelorași fișiere dar într-o ordine 
diferită.

b v V

 (modificare)  Folosiți această funcție pentru redarea fișierelor într-o ordine 
aleasă de dvs. Pentru a selecta un director care conține un fișier pe care doriți să îl 
includeți în lista de redare apăsați       și apoi navigați la fișierul respectiv cu         . 
Confirmați cu OK. Apăsați Add to program pentru a începe programul de redare.
V zualizare program redare: Pentru vizualizarea fișierelor incluse în programul de 
redare particularizată
V zualizare manager fișiere Pentru afișarea fișierelor din directoare

 (adăugare la program) Selectați fișierul dorit și apăsați Add to 
program pentru a-l include în lista de redare personalizată
Ștergere p Apăsați este necesar să apăsați Stop de două ori dacă 
aparatul a început redarea listei personalizate), selectați fișierul pe care doriți să îl 
eliminați din listă și selectați 
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Redarea CDurilor care conțin fotografii

Puteți reda fotografiile stocate pe CD în format JPEG în DVD playerul dvs.
Structura modului de afișare a directoarelor și fișierelor este reprezentată mai jos:

Pentru a accesa conținutul CDului introduceți discul în aparat  Pentru a accesa conținutul unui 
director cu fișiere, navigați cu butoanele săgeată și confirmați cu OK.
Pentru a selecta fotografia dorită, navigați cu butoanele săgeată și apăsați OK sau PLAY.
Pentru a reveni la meniul anterior navigați până la pictograma        și apăsați OK. 

irea fotografiei
Pentru a roti fotografia, utilizați butoanele săgeată corespunzătoare direcției în care doriți să se
 facă rotația, în timpul afișării fotografiei

Redarea fișierelor stocate pe un mediu de memorie USB

DVD playerul dvs. poate reda fișiere în format MP3 sau JPEG stocate pe un mediu de memorie 
USB  (disc  amovibil  USB,  MP3  player,  etc)  conectat  la  portul  USB  al  acestuia  de  pe  panoul 
frontal.

Aveți grijă ca dispozitivul de memorie să fie conectat bine la portul USB al DVD playerului - în 
cazul unei conexiuni improprii riscați avarierea mediului de memorie atașat. 

Nu aplicați forță atunci când conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB.
Anumite dispozitive de stocare USB nu sunt compatibile cu DVD playerul dvs.

Pentru a accesa conținutul multi-media aflat pe un mediu de stocare USB, opriți redarea după 
DVD apăsând STOP (în cazul în care aparatul redă deja un disc video), conectați dispozitivul 
de  memorie  la  portul  USB de pe panoul  frontal  și  apăsați  butonul  USB de pe telecomandă 
pentru  a  selecta  ca  sursă  de  semnal  dispozitivul  de  memorie  extern.  Apăsați V pentru  a 
selecta dispozitivul de memorie. 
Pentru redarea fișierelor stocate pe mediul de memorie USB, sunt disponibile aceleași funcții 
ca și pentru redarea fișierelor stocate de CD sau DVD.

ă
Aparatul poate reda prin conexiunea USB aceleași fișiere și formate suportate pentru 

redarea de pe CD sau DVD
ă referitoare la redarea fișierelor audio, foto și video

În ciuda eforturilor de a asigura o compatibilitate universală cu toate fișierele multimedia prin 
incorporarea a cât mai multor codecuri, este posibil ca semnalul video sau audio - câteodată 
ambele - să nu fie recunoscut sau redat corect în timpul redării. Utilizați o metodă diferită de 
codare. Prin conexiunea USB nu poate fi redat conținut HD. 
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În  cazul  în  care  apar  probleme  cu  funcționalitatea  DVD  playerului,  vă  rugăm  să  inițiați 
următoarele  verificări  și  acțiuni  Nu încercați  niciodată  să reparați  dvs.  înșivă  aparatul  -  este 
periculos!

APARATUL ARE SEMNAL VIDEO DAR SEMNALUL AUDIO LIPSEȘTE

APARATUL NU ARE SEMNAL VIDEO ȘI AUDIO
Asigurați-vă că aparatul este pornit
Verificați funcționalitatea prizei prin conectarea unui alt dispozitiv electric la aceasta.
Verificați integritatea cordonului de alimentare cu energie electrică
Asigurați-vă că ștecărul este corect și complet conectat la priză

În cazul în care utilizați conexiunea coaxială de semnal audio digital, verificați dacă ați 
conectat corect cablul coaxial.

Verificați integritatea conectorilor audio.
Asigurați-vă că funcția MUTE nu este activată
Verificați configurările în meniul de configurare audio al DVD playerului.
Verificați dacă ați configurat corect sursa de semnal sunet în meniul televizorului.

APARATUL ARE SEMNAL AUDIO DAR NU ARE SEMNAL 
Verificați conexiunea prin cablu între aparat și televizor/ monitor
Verificați dacă ați configurat corect sursa de semnal video în meniul televizorului.
Verificați integritatea conectorilor video.
Verificați configurările în meniul de configurare video al DVD playerului.

TELECOMANDA NU RĂSPUNDE LA COMENZI
Asigurați-vă că DVD playerul este pornit de la butonul de pe panoul frontal.
Schimbați bateriile în cazul în care acestea sunt consumate.
Atunci când utilizați telecomanda țineți-o orientată direct spre DVD player,  perpendicular pe 

panoul frontal.
Înlăturați orice obstacole aflate între telecomandă și DVD player.
Feriți  senzorul  de  recepție  al  semnalului  telecomenzii  aflat  pe  panoul  central  de  lumina 

puternică emisă de razele solare sau de lămpile fluorescente sau de becurile ecologice.

UL NU FUNCȚIONEAZĂ
Opriți și încercați să reporniți din nou aparatul

SE AFIȘEAZĂ MESAJUL "BAD DISK" (DISC DEFECT) ATUNCI CÂND SE INTRODUCE 
UN DISC ÎN APARAT

Verificați ca discul introdus să nu fie deteriorat (zgâriat, pătat, deformat etc.).
Scoateți discul și ștergeți-l
Verificați dacă discul introdus este înregistrat într-un format compatibil cu DVD playerul 

dvs.

SE AFIȘEAZĂ MESAJUL "NO DISK" (nicioun disc introdus) ATUNCI CÂND SE INTRODUCE
 UN DISC ÎN APARAT

Verificați dacă ați introdus un disc în compartimentul dedicat al aparatului
Asigurați-vă că discul este introdus corect, cu eticheta în sus și nu invers

Verificați dacă starea discului introdus este corespunzătoare  Discul nu trebuie să prezinte 
zgârieturi, pete sau să fie deformat.
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Specificații tehnice

Alimentare
utere de intrare

Sistem decodare imagine TV
Formate disc suportate

Semnal
 compozit ieșire audio            
Semnal ieșire audio                              efect  
Răspuns în frecvență                          
Raport semnal - zgomot                       > 
Distorsiune armonică totală (THD)       < 

ii se telecomandă
ghid de utilizare
cablu video

Producătorul poate aduce modificări parametrilor tehnici și designului fără o notificare prealabilă.
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țiuni privind casarea corespunzătoare a produsului

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJELOR FOLOSITE  
Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri. 

CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE 
Simbolul  reprezentat  pe  produs,  accesorii  sau  ambalaj  vă  indică  faptul  că  produsul 
dvs. nu trebuie tratat  ca  gunoi  menajer.  Vă  rugăm  duceți  produsul  la  centrul  de  
colectare  deșeuri  electronice  sau  electrocasnice  din  aria  dvs.  De  asemenea  în 
anumite  state  ale  Uniunii  Europene  sau  alte  state  din  Europa  este  posibil  să  
returnați  produsele  vechi  la  distribuitorul  dvs.  de  produse  electronice  sau 
electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui 
produs va ajuta la  economisirea  unor  valoroase  resurse  naturale  și  va  preveni  
impactul  potențial  negativ  asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea 
improprie  a  deșeurilor  electrice  și  electrocasnice.  Vă  rugăm  apelați  la  autoritățile 
locale  sau  la  cel  mai  apropiat  centru  de  colectare  a  deșeurilor  pentru  alte  detalii. 
Casarea  improprie  a  acestui  tip  de  deșeuri  poate  face  subiectul  unor  reglementări 
naționale și poate fi sancționată cu amendă.   

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană  
Dacă  doriți  să  casați  un  aparat  electric  sau  electronic,  cereți  informațiile 
necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.  

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene  
Dacă  doriți  să  casați  acest  produs,  cereți  informațiile  necesare  despre  modul 
corect  de  casare  de  la  departamentele  locale  guvernamentale  sau  de  la 
distribuitorul dvs.  

Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene 
și întrunește toate cerințele specificate de acestea. 

Ne  rezervăm  dreptul  de  a  aduce  modificări    textului,  designului  și  specificațiilor  tehnice 
 ale  produsului  fără  o notificare prealabilă. 


