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1. Fontos biztonsági utasítások

Ha a terméket helyesen akarja használni, fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha 
a készüléket újabb személynek adja el, a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve. 

A jel arra fi gyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség található, ami áramütést okozhat.

A jel fontos üzemeltetési és javítási utasításokra fi gyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.

FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET

Általános biztonsági utasítások
•   Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be az utasításokat. 
•  Ügyeljen minden fi gyelmeztetésre.
•  Tartsa be az összes utasítást.
•  Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
•  A készülékre tilos nyílt láng, pl. égő gyertya helyezése.
•  A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
•   A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási 

utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
•  Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
•   Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a lejátszó 

helyes és biztonságos használatáról.

Telepítés, kezelés
•  A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse. 
•  A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működtetésnél keletkező hő így 

el van vezetve. A készülék nyílásainak betakarásával túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. 
Biztosítani kell, hogy a szellőztetőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az 
útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.

•  A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék 
(beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőfok miatt jelentősen csökken a készülék elektronikus 
részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében. 

•  A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. 
váza. Védje a készüléket a megázástól, bármilyen folyadékkal történő leszöktelléstől vagy leöntéstől, ne hagyja és ne 
használja a készüléket a helyiségen kívül. A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartásával 
áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.

•  A készüléket ne használja víz közelében.
•  Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó biztonsági funkcióját. Ha a dugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy 

szakképzett villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot.
•  A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén 

vagy a tápadapteren jelzett feszültséggel. 
•  Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, 

ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és 
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

•  Ügyeljen rá, hogy a tápkábel lecsatlakoztatása előtt előbb mindig húzza ki a hálózati csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.
•  A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
•  Kerülje a készülék áthelyezését hideg helyről meleg helyre vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen használatát. 

A készülék belső részein a levegőben levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné 
válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és 
a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó megvétel utáni első használatánál hideg évszakban.

•  A készülékbe épített akkumulátor blokk feltöltéséhez tegye a készüléket jó szellőzésű helyre, a könnyen gyulladó 
anyagoktól távol. 

•  A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási 
utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért. 

•  Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól. 

Szerviz és karbantartás
•  Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, 
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amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készüléket javítani vagy összeállítani 
kell, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

•  Bármilyen szokatlan működésnél a készülék használata közben mint pl. a szigetelés jellemző égett szagának vagy füst 
jelentkezése esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi 
dolgozó általi ellenőrzés eredményét.

•  Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. a tápkábel 
sérülése, a készülék vízzel leöntése, idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék esőnek vagy nedvességnek 
kitettsége esetén, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik vagy leesett.

•  Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból. 
•  A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa. 
•  A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, se ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.  

Távirányító és elem
•   A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha 

vagy más készülékek (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng 
közelében. 

•   A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat 
tenni, mint pl. váza. Óvja a megázástól, bármilyen folyadékkal történő lespricceléstől vagy leöntéstől. Ne használja 
a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének veszélye fenyeget.

•  A készüléket ne használja víz közelében.
•  Az elemek megsemmisítésénél fi gyelemmel kell lenni az élőkörnyezetre.
•   Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. A távirányító helyes működése érdekében az 

alábbiak szerint járjon el:
 ‒ Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
 ‒ Az elemeket ne töltse, ne szedje szét, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
 ‒ Az elemeket ne dobja tűzbe.
 ‒ Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban.
 ‒ Ne használjon különböző típusú vagy öreg és új elemeket együtt.
 ‒  Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
 ‒ Ha a távirányító helytelenül működik vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki az elemeket újakra.
 ‒ Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót adja le tisztításra szakszervizben.

Figyelem: Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
Figyelem: Az elemeket nem szabad túl nagy melegnek kitenni, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek és hsn.

Kiegészítés az LCD TV használati útmutatójához
Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn.
Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét

 • Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több mint 
2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. Ez 
a károsodás a képernyő "kiégéseként" ismert.

 • Az LCD panel hasonló károsodását okozhatja 
a tévécsatorna logójának statikus elhelyezése.

 • Ha hosszú ideig nézi a televíziót 4:3, 16:9 vagy hasonló (a képernyő teljes felületét nem befedő) formátumban, 
a fénysugárzás eltérései nyomokat hagyhatnak a kép jobb vagy bal szélén, esetleg a közepén. Hasonló károsodás 
következhet be DVD-lejátszás vagy játékok játszása esetén. 

 • Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb időn át történő megjelenítése "maradandó kép" részleges jelenségét 
okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében statikus kép megjelenítésekor csökkentse a fényerőt és a kontrasztot. 

 •  A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg
 • Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD képernyők rendkívül precíz 

technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép fi nom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként 
megjelenhet néhány nem aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 0,001%-át 
elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy teljesítményét.

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:
Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy 
ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen zavarás. Az elektrostatikus kisülések a készülék működésképtelenségét 
okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani. 
USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet. 
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A maximum sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltnak megőrizni. Használjon FAT32 fájlrendszert, 
egy megosztást, védelem nélkül. Ha a memóriaszköz beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, 
mint pl. képkiesés (kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A csatlakoztatott eszköz váratlan 
viselkedése ill. vírus és más kártékony szoftver jelenléte a készülék leállását okozhatja, ami miatt újra kell indítani azt.

Az USB csatlakozás standard típusú és nem képes nagyfogyasztású USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. 
Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját tápellátóján.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás fi gyelembe vételével tervezték. Az USB eszközök 
eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB berendezéssel. Gond esetén a memóriaeszközt 
próbálja meg formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más memóriaeszközt.

Az SD/MMC/MS kártyák / USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és SD/
MMC/MS kártyák / USB eszközök minden típusa között.

Ez a termék másolás-védelmi technológiával van ellátva, amit USA szabadalmak és más, a ROVI cég szerzői jogai 
védik. Tilos a műszaki visszafejtés és szétszerelés.
Megjegyzések a lemezekhez

Lemezek kezelése
•  Ne érjen a lemezek írott feléhez, ahol a felvétel található. A lemezeket a szélüknél, vagy a középső lyuknál fogja meg. 

A lemezre ne ragasszon címkéket – a lemezek megjelölésére használjon erre a célra gyártott fi lctollat, amivel a lemez 
címkés oldalára írhat.

•  Lejátszás után tegye vissza a tokba, ahol karcolástól védve van a lemez. Ne tegye a lemezt közvetlen napfényre vagy 
hőforrás közelébe, bezárt gépjárműben közvetlen napfényen. Lemez-deformálódás veszélye.

Lemezek tisztítása
•  Az ujjlenyomatok és por befolyásolják a kép minőségét a lemez lejátszásánál. Eltávolításukra lágy rongyot használjon, 

amiből nem fejtődnek le szálak. A lemez tisztításánál középtől a szélek felé haladjon (soha se körkörös mozdulatokkal).

•  A lemezek tisztításához ne használjon antistatikus spréket bakelitlemezekhez, benzint, szeszt vagy más hígítót ill. oldószert.

  Ez az adat tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a lejátszó lehetővé teszi VR (Video Recording) 
formátumú DVD-RW lejátszását.

Megjegyzés:
1  A használt felvételi médiától, felvétel módszertől (a lemez készítésére használt PC program) és véglegesítésétől függően 

lehetséges, hogy a lejátszó néhány CD-R ill. DVD+/-RW/R lemezt nem fog tudni lejátszani.

2.  A lemez egyik oldalára se (se a címkés, se az írt) ragasszon semmilyen címkét.

3.  lejátszót ne használja köralakútól eltérő lemezek lejátszására – a szokatlan alakú lemezek lejátszásánál károsodhat 
a lemez vagy a lejátszó.

4.  Néhány DVD és Video CD lejátszási művelet a szoftvergyártó által előre programozva lehet. Ez a készülék DVD és 
Video CD lemezeket a gyártó által kialakított szoftver szerint játsza le és ezért néhány lejátszási funkció nem elérhető 
lehet vagy ellenkezőleg, néhány funkcióval több lehet.
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Támogatott lemezek

Lemez típusa Jelölés Tartalom Méret Játékidő

DVD DVD Audio + video 
(mozgókép)

12CM

kb. 2 óra 
(SS-SL: egyoldalú vagy egyrétegű lemezek)

kb. 4 óra 
(SS-SL: kétoldalú vagy kétrétegű lemezek)

8CM

kb. 80 perc 
(SS-SL: kétoldalú vagy kétrétegű lemezek)

kb. 160 perc 
(DS-SL: kétoldalú vagy kétrétegű lemezek)

SuperVCD SuperVCD Audio + video 
(mozgókép) 12CM kb. 74 perc

VCD VCD1.0/2.0 Audio + video 
(mozgókép) 8CM kb. 20 perc

CD CD Audio 12CM
8CM

kb. 74 perc
kb. 20 perc

MP3 MP3 Audio 12CM kb. 74 perc

Megjegyzés:
A DVD, VCD, Super VCD lemezek széles választéka miatt az itt jelzett játékidők eltérőek lehetnek a valós játékidőktől.
A Dolby Laboratories licenszében gyártva, az Inc. „Dolby“, „Pro Logic“ és a kettős D ikon a Dolby Laboratories, Inc. cég 
védjegyei.

Régiókód
  Ez a lejátszó 2 vagy ALL régiókódú video DVD lejátszására szolgál (az ALL jelzésű lemez minden DVD lejátszón 

lejátszható). A régiókódot a lemez címkéjén vagy csomagolásán találja, a lejátszó régiókódja a hátodalán vagy 
alsó részén van jelölve. Más régiókódú DVD berakása után a képernyőn a Check region Code üzenet jelenik 
meg és a DVD ne játszható le.

A készülék gyártási száma
A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja a lejátszóját. 
A készülék gyártási számát kérjük jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz 
a következő sorokba.

Gyártási szám: _______________________________________________________________________________________

A vásárlás dátuma: ____________________________________________________________________________________
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2. A készülék leírása

SPV 8012M4 modell

1. LCD kijelző
2. Lemeztér
3.  OPEN gomb a lemeztálca kinyitásához és a lemez 

behelyezéséhez
4. SOURCE gomb
5. STOP gomb
6. Lejátszás / szünet gomb
7. Előző/felfelé/CH+ gomb
8. SETUP beállítás gomb
9. Balra/ hátratekerés gomb
10. Jobbra/ előretekerés gomb
11. OK gomb
12. MENU gomb
13. Következő/lefelé/CH- gomb

14. VOL+ hangerő-növelés gomb
15. MUTE elnémítás gomb
16. VOL- hangerő-csökkentés gomb
17. USB rés
18. SD/MMC kártyarés
19. PHONE csatlakozás fülhallgató csatlakoztatásához.
20. AV OUT kimenet csatlakozás
21. AV IN bemenet csatlakozás
22. Főkapcsoló 
23. DC IN tápellátás csatlakozás
24. ANT csatlakozás antennához csatlakoztatásához
25.  GAME1, GAME2 csatlakozás játékvezérlő 

csatlakoztatásáshoz

Megjegyzés:
Ha a tápellátás jelző zölden világít, a készülék működésben van. Ha pirosan világít, a készülék készenléti módban van.
Ha a tápellátás jelző pirosan villog, az elem töltve van. Ha pirosan világítódik ki, az elem töltve van. 
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SPV 8013M4 modell

1. LCD kijelző
2. Lemeztér
3.  OPEN tológomb a lemeztálca kinyitásához és a lemez 

behelyezéséhez
4. MENU gomb
5. SETUP gomb
6. MUTE gomb
7. OK gomb
8. Előző/felfelé/CH+ gomb
9. Hátratekerés gomb
10. Előretekerés gomb
11. Következő/lefelé/CH- gomb
12. Lejátszás / szünet gomb
13. STOP gomb

14. VOL- hangerő-csökkentés gomb
15. SOURCE jelforrás gomb
16. VOL+ hangerő-növelés gomb
17. USB rés
18. SD/MMC kártyarés
19. PHONE csatlakozás fülhallgató csatlakoztatásához.
20. AV OUT kimenet csatlakozás
21. AV IN bemenet csatlakozás
22. Főkapcsoló 
23. DC IN tápellátás csatlakozás
24. ANT csatlakozás antennához csatlakoztatásához
25.  GAME1, GAME2 csatlakozás játékvezérlő 

csatlakoztatásához

Megjegyzés:
Ha a tápellátás jelző zölden világít, a készülék működésben van. Ha pirosan világít, a készülék készenléti módban van.
Ha a tápellátás jelző pirosan villog, az elem töltve van. Ha pirosan világítódik ki, az elem töltve van.
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3. Távirányító

 

1. TV/Radio / Menu/PBC gomb
2. PVR List gomb
3. SOURCE (Jelforrás) gomb
4. Balra, jobbra, felfelé/CH+, lefelé/CH- gomb
5. Enter/OK (Jóváhagyás) gomb
6. Mute (Elnémítás) gomb
7. Számgombok
8. Title/TTX (Címműsor/teletext) gomb
9. Return (vissza) gomb
10. Sub-Title (Felirat) gomb
11. Audio (Hang) gomb
12. STEP (Léptetés) gomb
13. Slow (Lassú lejátszás) gomb
14. EPG / Pro-gram gomb
15. OSD / Info gomb
16. Lejátszás/szünet, TMS gomb

17. Setup (Beállítás) gomb
18. Leállítás / Exit (Kilépés) gomb
19. Következő gomb
20. ZOOM (ráközelítés) gomb
21. Előző gomb
22. Előretekerés gomb
23. Hátratekerés gomb
24. Angle / PVR (Nézőszög / PVR) gomb
25. Go To (Oda) gomb
26. Clear / Recall (Törlés/Előhívás) gomb
27. FAV (Kedvenc) gomb
28. VOL + gomb
29. VOL- gomb
30. A-B gomb
31. Repeat (Ismételt lejátszás) gomb
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A távirányító használata
A készülék működtetéséhez a távirányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja le a bekapcsolni kívánt funkció gombját. 
A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter max. +/- 30° szögben az előlapon levő távvezérlés-érzékelő merőleges tengelyétől. Az 
elem kapacitásának csökkenésével a távirányító hatótávja fokozatosan csökken.
• A távirányító használatának pillanatában nem lehet semmilyen akadály a távirányító és a lejátszó közötti térben.
•  A távirányító szokványos használata mellett az elemek élettartama kb. 1 év. Jelentős hatótáv-csökkenésnél vagy 

a készülék működési gondjai esetén cserélje ki mindkét elemet.
•  Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki mindkét elemet – elejét veszi így a távirányító károsodásának 

az elemek esetleges szivárgása miatt.

Az elemeket nem szabad túlzott hőnek kitenni, mint pl. napsugárzás, tűz és hsn.
Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. A távirányító helyes működése érdekében az 
alábbiak szerint járjon el:
- Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
- Az elemeket ne töltse, ne melegítse, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
 Ne dobja az elemet tűzbe.
- Ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban.
- Ne használjon különböző típusú vagy öreg és új elemeket együtt.
-  Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
- Ha a távirányító nem működik jól vagy csökkent a hatótávolsága, cserélje ki az összes elemet újra.
- Ha elektrolit-szivárgás következik be, adja le a távirányítót tisztítás végett szakszervizben. 

Megjegyzés:
Vegye ki az elemet, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.
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4. Alapműveletek

4.1. A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

4.1.1. A készülék bekapcsolása
A tápadapter dugóját szúrja a hálózati aljzatba, a csatlakozót szúrja a készülék tápellátás csatlakozásába és a főkapcsolót 
tolja ON helyzetbe. A készülék bekapcsol és megjelenik a DVD logó. 

4.1.2. A készülék kikapcsolása
A főkapcsolót tolja OFF helyzetbe és a készülék kikapcsol. 

4.1.3. Az elem feltöltése
A tápadapter dugóját szúrja a hálózati aljzatba, a csatlakozót szúrja a készülék tápellátás csatlakozásába és a beépített elem 
töltődni fog. A feltöltés alatt a feltöltés kontrollfény pirosan világít. A kijelző jobb alsó sarkában megjelenik és villog az elem 
feltöltés jel. Amint az elem fel van töltve, a kontrollfény kialszik. 

Megjegyzés:
A készüléket két módon töltheti:
 1. Feltöltés kikapcsolt állapotban. Ha a készülék ki van kapcsolva, a feltöltés gyorsabb (kb. 2 – 3 óra).
 2. Feltöltés bekapcsolt állapotban. Ha a készülék be van kapcsolva, a feltöltés lassabb (kb. 6 – 8 óra). 

Megjegyzés:
A készüléket hálózati adapter nélkül is használhatja. Ilyen esetben a feltöltés kontrollfény nem világít. 
Azonban rendszeresen ellenőrizni kell az elem feltöltés állapotát. Ha majdnem le van merülve, a készülék automatikusan 
kikapcsol és nem lehet újra bekapcsolni. Ilyen esetben csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati aljzatba, a csatlakozót 
szúrja a készülék tápellátás csatlakozásába és a készüléket újra bekapcsolhatja és használhatja. 

4.2. DVD lemez-lejátszás
 1.  Kapcsolja be a készüléket a fentebbi leírás szerint. A modelltől függően vagy az OPEN gombot nyomja meg vagy 

az OPEN kapcsolót tolja a nyíl irányába. A lemeztérbe tegyen megfelelő lemezt. Ha a lejátszóban már van lemez, 
vegye ki és azután tegyen be megfelelő lemezt. 

 2.  Győződjön meg, hogy a lemez jól van behelyezve. Csukja be a fedelet. 

Megjegyzés:
Első használat előtt vegye le a védőfóliát és a szállítási DVD mechanizmus rögzítést. 
Győződjön meg, hogy DVD lemez-lejátszás módot választotta ki. 

4.3. Lejátszás USB eszközről
 1.  DVD módban csatlakoztasson USB lemezt az USB csatlakozásba a készülék oldalán. 
 2.  Ha nincs lemez behelyezve, a készülék automatikusan beolvassa az USB eszközt és elindítja az első fájl lejátszását 

(általában MP3). A fájltípus kiválasztásához nyomja meg a TITLE gombot és azután válassza ki jobbra/balra 
a típust. 

 3.  Ha a készülékben lemez van, a rendszer automatikusan elindítja a lemez-lejátszást. Nyomja meg az USB/CARD/
DISC gombot, válassza ki az USB funkciót és hagyja jóvá. A készülék USB módba kapcsol és elindítja az első fájl 
lejátszását (általában MP3). 

 4.  Nyomja meg a RETURN gombot a fájlra visszatéréshez a mappában. Az iránygombokkal válassza ki a lejátszani 
kívánt fájlt. 

Megjegyzés: 
Győződjön meg, hogy a lemeztér be van csukva. 
Az USB eszközt a helyes irányban tegye be. Ne fejtsen ki nagy erőt, sérülhetne vagy tönkremehetne az USB eszköz. 
Az USB-n ezeket a fájlokat játszhatja le: MP4, MP3, JPG vagy VCD.
A készülék 4 kiválasztott fájlformátumot támogat, mint a zene, video (AVI, DivX, XviD), játék és kép.
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4.4. Memóriakártya lejátszás
 1.  DVD módban az SD / MMC kártyarésbe tegyen megfelelő SD / MMC kártyát. 
 2.  Ha nincs lemez behelyezve, a készülék automatikusan beolvassa a memóriakártyát és elindítja az első fájl 

lejátszását (általában MP3). A fájltípus kiválasztásához nyomja meg a TITLE gombot és azután válassza ki jobbra/
balra a típust.

 3.  Ha a készülékben lemez van, a rendszer automatikusan elindítja a lemez-lejátszást. Nyomja meg az USB/CARD/
DISC gombot, válassza ki az CARD funkciót és hagyja jóvá. A készülék memóriakártya módba kapcsol és elindítja 
az első fájl lejátszását (általában MP3).

 4.  Nyomja meg a RETURN gombot a fájlra visszatéréshez a mappában. Az iránygombokkal válassza ki a lejátszani 
kívánt fájlt.

Megjegyzés: 
Győződjön meg, hogy a lemeztér be van csukva. 
A kártyát a megfelelő irányban tegye be. Soha se fordítva. Ne fejtsen ki nagy erőt, sérülhetne vagy tönkremehetne az SD/
MMC kártya vagy a készülék. 
A CARD segítségével ezeket a fájlokat játszhatja le: MP4, MP3, JPG vagy VCD.
A készülék 4 kiválasztott fájlformátumot támogat, mint a zene, video (AVI, DivX, XviD), játék és kép.

4.5. Audio/Video kimenet
A készüléket TV-hez csatlakoztathatja az AV kábellel. 
Csatlakoztatás: 
Fehér = Bal audio 
Piros = Jobb audio 
Sárga = Video

 AV kimenet A/V eszköz

4.6. Multimédia funkció vezérlés

4.6.1. Csatorna-kiválasztás
Többcsatornás CD vagy VCD lemezeknél nyomja meg az AUDIO gombot és válassza ki a bal csatornát, a jobb csatornát 
vagy a sztereot. 

4.6.2. Gyorslejátszás
Az előre-/hátratekerés gombokkal keresheti át a lemez tartalmát. 
A gomb minden egyes lenyomásával a sebesség a következőképpen változik:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
A gomb minden egyes lenyomásával a sebesség a következőképpen változik:
2 X → 4 X → 8 X → 20 X
Nyomja meg a lejátszás / szünet gombot a rendes lejátszás folytatásához. 

4.6.3. Ismételt lejátszás
A kiválasztott A/V fájl, zeneszám vagy teljes tartalom ismétlődően játszódik le. Válassza ki az ismétlődő lejátszás következő 
módjainak egyikét:
Egy sáv lejátszása: nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „single repeat“. A vonatkozó sáv 
ismétlően játszódik le. 
Egész lemez ismétlése: nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „repeat disc“. Az egész lemez 
vagy mappa lesz lejátszva. 
Az ismétlődő lejátszás kikapcsolása: nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelző üres nem lesz.
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4.6.4. MENU bezárása
Nyomja meg a MENU gombot a menü bezárásához. Újabb lenyomással újra megjelenik. 

4.6.5. Lassított lejátszás
Rendes lejátszás közben nyomja meg a SLOW gombot a távirányítón a lassított lejátszás módba lépéshez. A gomb minden 
egyes lenyomásával a sebesség a következőképpen változik:
1/2 → 1/3 → 1/4 → 1/5 → 1/6 → 1/7 → rendes lejátszás

4.6.6. Zene / idő kikeresése
Behelyezett lemeznél nyomja meg a GOTO gombot és az iránygombokkal válassza ki a következő lehetőségek egyikét:
 1. Címműsor: az aktuális címműsor megjelenítése, a kiválasztott műsorszűm lejátszása
 2. Szakasz: szakasz megjelenítése; kiválasztott fejezet lejátszása
 3. Idő: az aktuális játékidő megjelenítése; a kiválasztott időpontra lépés
Kiválasztás után nyomja meg az ENTER gombot a jóváhagyáshoz és a menüből kilépéshez.

4.6.7. ZOOM funkció
Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet a képernyőn. 
Lejátszás közben nyomja meg a b gombot és válassza ki a ZOOM gomb nyomogatásával a vonatkozó módot. 
Zoom 2 → Zoom 3 → Zoom 4 → Zoom 1/2 → Zoom 1/3 → Zoom 1/4 → rendes megjelenítés

4.6.8. Kijelző
Nyomja meg az INFO gombot az információk megjelenítéséhez a lejátszott lemezről, mint pl. téma vagy fejezet idők. 
A megjelenített információk függnek a lemezen tárolt adatoktól. 

4.6.9. Programozott lejátszás
Nyomja meg a PROGRAM gombot a programozott lejátszás menübe lépéshez. Itt saját lejátszási sorrendet állíthat be 
a lemez lejátszásához. 
A befejezés után nyomja meg a lejátszás/szünet vagy ENTER gombot és a lejátszó elkezdi a beállított sorrend szerinti 
lejátszást. 
Ha meg akarja szakítani a programozott lejátszást, lépjen a programozott lejátszás menübe és válassza ki a Cancel 
(Mégse)-t. Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz vagy kétszer nyomja meg a STOP gombot. 
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5. Rendszerbeállítás

Nyomja meg a SETUP gombot a beállítás menübe lépéshez. A beállítás befejezése után nyomja meg a SETUP gombot az 
előző menüre visszatéréshez.

A balra / jobbra gombokkal mozoghat / választhat a menüben.
A fel / le gombok a felfelé / lefelé mozgáshoz és a kiválasztott tételbe lépéshez szolgálnak. 
Nyomja meg az ENTER/OK gombot a jóváhagyáshoz.

5.1. Rendszerbeállítás
Nyelv beállítása (Language)
Válassza ki az OSD nyelvet: angol, cseh, szlovák és mások.

OSD megjelenítési idő (OSD duration)

5.1.1. Képarány
Válassza ki a vonatkozó képarányt a lejátszáshoz.
4:3 panorama – szélesvásznú kép az egész képernyőn, de némelyik rész automatikusan ki lehet kapcsolva.
4:3 mail – szélesvásznú kép az egész képernyőn, de a képernyő alsó és felső részén fekete csík. 
16:9 szélesvásznú – szélesvásznú kép az egész képernyőn korlátozás nélkül.

Reset: a gyári beállítás visszaállítása.

5.1.2. Kép
Kép mód: Standard (Standard), Élénk (Vivid), Felhasználói (User).
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Képélesség
Árnyalat

5.1.3. A lejátszó beállítása
TV rendszer: NTSC, PAL és AUTO (automatikus).
Visszaállítás
Képernyővédő
Jelszó
Besorolás
1. KID SAFE 
2. G
3. PG
4. PG13
5. PG-R
6. R
7. NC-17
8. ADULT (felnőtt, korlátozás nélkül)

Keverés ( AUDIO kimenet): válasszon: LT/RT, STEREO, VSS.
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5.2. Alapfunkciók

Győződjön meg, hogy az antenna és a tápellátás jól van csatlakoztatva. 

5.2.1. A jelforrás kiválasztása
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón. A fel/le gombokkal válassza ki a bemeneti 
jelforrást és nyomja meg az ENTER vagy az OK gombot a jóváhagyáshoz. 

5.2.2. Kijelző
Nyomja meg a DISPLAY gombot az információk és az aktuális jelforrás megjelenítéséhez.

5.2.3. MUTE gomb
Bármelyik módban nyomja meg a MUTE gombot és a készülék azonnal elnémul. Újabb lenyomással visszaállítja az eredeti 
hangerőt.

5.2.4. Számgombok
Válassza ki a TV csatornát vagy zenefájlt. 

5.2.5. A hangerő beállítása
A VOL+/- gombokkal állítja be a hangerőt.

5.2.6. Csatorna átkapcsoló
TV vétel módban a CH+/- gombbal kapcsolhat át a csatornák között. 

5.2.7. Játékok funkció
Tegye be a lemezt a játékkal és csatlakoztasson joystick-ot. Válassza ki a játékot. 
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6. DVB-T vétel

6.1. DTV csatorna-kikeresés beállítása
Csatorna-keresés előtt állítsa be a telepítés országát. 
Nyomja meg a SOURCE gombot és válassza ki a DTV módot.
 1. Nyomja meg a SETUP gombot a következő menük közül választáshoz:

 2.  A fel / le gombokkal válassza ki az automatikus keresést vagy a kézi keresést.

Megjegyzés:
Automatikus keresés módban nyomja meg a MENU gombot a következő frekvenciára ugráshoz. Nyomja meg az EXIT 
gombot a keresés menüből kilépéshez. 

6.2. Menü Program
 1.  Nyomja meg a SETUP gombot a következő menü megjelenítéséhez:
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 2.  Válassza ki az EPG-t, ill. nyomja meg az EPG gombot a távirányítón a közvetlen EPG menübe lépéshez. 

Megjegyzés:
Az EPG menü 7napi tévéprogramot jelenít meg. Az EPG információkért az adott csatorna szolgáltatója felel. 

 3.  Az EPG menüben nyomja meg az OK gombot és válassza ki a „megjelenítés és felvétel“-t (lsd alábbi kép).

 4.  A PVR funkcióval feljátszott felvétel lejátszásához nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki az USB menüt. 
Belép a Multimedia mappába és azután válassza ki a PVR-t.

6.3. Program módosítása 
 1.  Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki az OSD menüt:
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 2.  Válassza ki a program módosítást és belép a menübe. A balra/jobbra gombokkal kapcsolhat át TV és rádió mód 
között. A megjelenített jelek szerint állítsa be a fi lm / átugrás / zár / törlés / kedvenc / átnevezés funkciót. 

 3.  Lépjen a program módosítás menübe és nyomja meg a RECALL gombot az átnevezéshez. Nyomja meg az 
ENTER/OK gombot a jóváhagyáshoz és visszatéréshez. 

 4.  Lépjen a program módosítás menübe és állítsa be a csatorna zárat. Ez a csatorna blokkolva lesz és 
a megjelenítéséhez érvényes jelszót kell megadni. 

6.4. Gyerekzár
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a System menüt. Itt válassza ki a Gyerekzárat és állítsa be 
a besorolást. 
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6.5. A digitális hang beállítása
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Lehetőségek tételt és azután a Digitális hangot. A balra/jobbra 
gombokkal a távirányítón kapcsolhat át a PCM / RAW / kikapcs között. 

Megjegyzés:
PCM mód: minden hangkimenet a hangszórókon vagy SPDIF, PCM formátumban van 
RAW mód: SPDIF csak az AC3 és DTF kimeneti formátumok lesznek.
Kikapcs mód: a hangkimenet csak a hangszórókon lesz, nincs hang az SPDIF-en.

6.6.  A video kimenet beállítása
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Kép tételt. Itt beállíthatja a képarányt, felbontást, TV 
formátumot, video kimenetet.

Megjegyzés:
A video kimenet csak SCART-on külső TV-be csatlakoztatás után kapcsolható át.

6.7. USB multimédia funkció
 1.  Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Multimédiát és az A/V jelforrást:
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 2.  Válassza ki az USB-t és a lépjen a kép (Photo) menübe a képvetítés idejének, mód és képarány beállításához.

 3.  Válassza ki az USB-t és a lépjen a fi lm (Movie) menübe a felirat betűtípus, háttér, betűszín beállításához.

 4.  Válassza ki az USB-t és a lépjen a PVR menübe. Itt ellenőrizze a tár információt, Timeshift méret beállítást vagy 
a mentett berendezés formátumát.
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6.7.1. Filmlejátszás
1.  Válassza ki a Multimédia menüt és itt válassza ki a Film (Movie) tételt. Megjelenik a fájllista (lsd alábbi kép).
Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg az OK gombot. Ezután nyomja meg a piros gombot az egész képernyőn 
megjelenítéshez vagy nyomja meg a lejátszás gombot az egész képernyőn lejátszáshoz. Az előre/hátra tekerés, lassú 
lejátszás, szünet, leállítás, felirat és hang funkció szintén aktív lesz. 

2. Felirat és hang 
 A.  Nyomja meg a Sub-title gombot a távirányítón és válassza ki a feliratnyelvet a megjelenített listából (azonos 

vezérlés mint USB vagy DTV esetében). 
 B.  Nyomja meg az AUDIO gombot a távirányítón a hang beállításához (azonos vezérlés mint USB vagy DTV 

esetében).

(Felirat menü / hang DTV módban)

 

(felirat mód/hang fi lm módban/PVR)

6.7.2. Zene lejátszása
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Multimédia menüt. Itt válassza ki a Zene (Music) tételt. 
Megjelenik a fájllista. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához. Az előre/
hátra tekerés, lassú lejátszás, előző/következő sáv kiválasztás, szünet, leállítás funkció szintén aktív lesz. 
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Megjegyzés:
Ha zenét és képet akar lejátszani, lépjen a zene menübe a zene lejátszáshoz. Azután nyomja meg a RECALL gombot az 
előző menübe visszatéréshez és válassza ki a képet. Azután lejátszhatja a zenét a képpel együtt. 

6.7.3. Képlejátszás
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Multimédia menüt. Itt válassza ki a Kép (Photo) tételt. 
Megjelenik a fájllista. Az előző/következő kép, lejátszás, szünet, leállítás, zoom, elforgatás, kiskép funkció szintén működni 
fog.

6.7.4. PVR fájlok lejátszása
Nyomja meg a SETUP gombot a távirányítón és válassza ki a Multimédia menüt. Itt válassza ki a PVR tételt. Az előre/hátra 
tekerés, előző/következő sáv, lejátszás, szünet, felirat, hang, törlés és átnevezés funkció szintén működni fog.
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7. Hibaelhárítás

A lemez nem játszható le.
Ellenőrizze, hogy jól tette-e be a lemezt. 
Győződjön meg, hogy a lemez nyomattal felfelé van betéve. 
Ellenőrizze, hogy a lemez nem koszos, nincs-e megkarcolva vagy meggörbülve. A koszos lemezt tisztítsa meg, de megkarcolt 
vagy deformálódott lemezt ne használjon. 
Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a betett lemezt. 

A távirányító nem működik.
Távolítson el minden akadályt a készülék és a távirányító között. 
A távirányítót irányítsa a készülék távvezérlés érzékelője felé. 
Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le a távirányítóban. 

A betett SD/MMC kártya vagy USB eszköz nem olvasódik be.
Ellenőrizze, hogy az SD/MMC kártyát vagy USB eszközt jól tette-e be. 
Ellenőrizze, hogy a formátumot támogatja-e a lejátszó. 

Nem kapcsolható be a készülék. 
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló ON helyzetben van-e. 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor blokk nincs-e lemerülve. 

Helytelen képmegjelenítés (TV-hez csatlakoztatásnál). 
Ellenőrizze, hogx jól csatlakoztattta-e az AV kábelt. 
Ellenőrizze a képernyő és a TV formátum beállítást. 

A készülék nem reagál a gombnyomásokra. 
Ellenőrizze, hogy a lemez nem sérült, szennyezett vagy görbe. 
Ellenőrizze az akkumulátor állapotát. 
Kapcsolja ki a készüléket, várjon néhány percet, és azután újra kapcsolja be. 

TV csatorna vétele szín vagy hang nélkül.
Ellenőrizze a szín- és hangbeállítást. 
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8. Műszaki adatok

Kép
Video D/A átalakító 10 bit

Vízszintes felbontás 500 sor

Hang

Frekvencia 20 Hz-20 KHz

Dinamikatartomány 80 dB

Audio D/A átalakító 96 KHz/24 bit

Paraméterek

Képfelbontás 640×234

LCD 9“-16:9

Támogatott formátumok DVD+R/W, DVD-R/W, DVD, CD-R, CD-RW, 
VCD, SVCD, PHOTO-CD, JPEG, MP3, MP4, DIVX.

Tömeg Kb. 1 kg

Méret 290 × 175 × 40 mm

TV formátum PAL / NTSC / AUTO

DVB-T MPEG-4

Antenna impedancia 75 ohm

Üzemhőmérséklet 0 - 40°C

Tápellátás Adapter 100 – 240 V ~ 50Hz/60HZ bemenet
DC 12 V / 1,5 A kimenet

Teljesítmény Kevesebb mint 12 W

Tartozékok AV kábel, adapter, távirányító, útmutató, autós töltő, fülhallgató, antenna

Megjegyzés:
A fentebbi adatok előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhatnak.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt 
hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az 
eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre 
és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta 
hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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