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1. Fontos biztonsági rendelkezések
A termék rendeltetésszerű használatához fi gyelmesen olvassa el a teljes használati 
útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásokhoz is.

Általános biztonsági utasítások
• Az útmutatót olvassa el. Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, később is szüksége 

lehet rá. Amennyiben a készüléket eladja vagy elajándékozza, akkor a készülékkel 
együtt a jelen útmutatót is adja át.

• Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat.
• Vegye fi gyelembe a fi gyelmeztetéseket.
• Az utasításokat tartsa be.
• A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat 

használjon.
• A készülékre nyílt lángot (pl. égő gyertyát) ráhelyezni tilos.
• A készülék mérsékelt égövi használatra készült.
• A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért 

a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és 
a útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, 
karbantartása és tisztítása okozott.

• A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, 
nedvességtől és portól.

• Mielőtt az Ön engedélyével a készüléket gyerekek üzemeltetnék, a gyerekeket 
az életkoruknak megfelelő módon tanítsa be a készülék helyes és biztonságos 
használatára.

Telepítés, üzemeltetés
• A készüléket a használati utasításban leírtak szerint telepítse.
• A készülék körül hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához. 

A készülékből kibocsátott hőt ez az áramló levegő szállítja el. A szellőzőnyílásokat 
ne takarja le, ellenkező esetben a készülék a túlmelegedés következtében 
meghibásodhat. Fontos, hogy a szellőzés ne legyen akadályozva a szellőzőnyílások 
letakarásával, például újsággal, terítővel, függönnyel, stb. Kövesse a  kézikönyvben 
ismertetett telepítési utasításokat.

• A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze 
hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó 
egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A magas hőmérséklet jelentős 
mértékben csökkenti a készülék és az abban található elektronikai alkatrészek 
tervezett élettartamát. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.

• A készüléket nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, 
továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket 
védje a csepegő, fröccsenő vagy folyó egyéb folyadékoktól, a készüléket nedves vagy 
vizes helyiségben ne használja és ne tárolja. A készüléket szabadban ne használja. 
A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.

• A készüléket víz közelében ne használja.
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• Ne próbálja meg kiiktatni a polarizált csatlakozódugó védelmi funkcióját. Amennyiben 
a csatlakozódugót nem tudja a fali konnektorba dugni, akkor valószínűleg a konnektor 
régi típusú, villanyszerelővel cseréltesse ki.

• Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzatba, először győződjön meg arról, 
hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, vagy ne legyen 
lenyomva, különösen a készülékből vagy a konnektorból kiálló részre. A hálózati 
csatlakozódugó áramtalanítóként használatos ezért legyen könnyen hozzáférhető.

• Ügyeljen arra, hogy mielőtt kihúzza a tápkábelt, a berendezést dugóját előbb húzza ki 
a hálózati konnektorból.

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy vihar van, akkor 
a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.

• A készüléket ne vigye hideg helyiségből meleg helyiségbe (vagy fordítva) továbbá 
párás levegőjű helyre. A készülék alkatrészein a levegő páratartalma lecsapódhat, 
ami rövidzárlatot vagy a készülék ideiglenes működésképtelenségét okozhatja. 
Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségben 
1–2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A csapadék elpárolgása után a készülék ismét 
használható. Az első bekapcsolás előtt (különösen téli vásárlás esetén) a készüléket 
hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre.

Szerviz és karbantartás
• Tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le, 

a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó – megfelelő 
felszerelés és felkészültség nélkül – megjavíthatna. A készülék beállítását és javítását 
bízza márkaszervizre.

• Amennyiben a készülék használata közben szokatlan jelenségeket észlel (például izzó 
szigetelés jellemző szagát vagy füstöt stb.), akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, 
húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a készüléket addig ne használja, amíg 
azt a márkaszerviz szakembere le nem ellenőrizte.

• A készülék javítását bízza márkaszervizre. Amennyiben a készülék vagy a hálózati 
vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy idegen tárgy került, illetve 
eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik 
megfelelően, akkor azt vigye márkaszervizbe.

• A készüléket csak száraz és puha ruhával törölje meg.

Távirányító és elemek
• A távirányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze 

hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó 
egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne 
tárolja nyílt láng közelében.

• A távirányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, 
továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket 
védje a csepegő, fröccsenő és egyéb folyadékoktól. A készüléket ne használja 
szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy az elemek 
megsérülhetnek.
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• A készüléket víz közelében ne használja.
• A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell 

megsemmisíteni.
• Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót 

okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat:
 – Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
 – Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
 – Az elemeket tűzbe dobni tilos!
 – A lemerült elemet ne hagyja a készülékben.
 – Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg ne 

használjon.
 – Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az 

elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
 – Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága 

kisebb lett, tegyen bele elemet.
 – Amennyiben az elemből az elektrolit a készülékbe folyt, akkor a készüléket vigye 

a márkaszervizbe javításra.

   FIGYELMEZTETÉS:
Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és 
nedvesség hatásának.

   FIGYELMEZTETÉS:
Az elemeket ne tegye ki magas hőmérséklet hatásának pl. azt ne tegye 
napsütötte helyre, vagy nyílt láng közelébe.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!

DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!

NE PAS OUVRIR!

A jel arra fi gyelmezteti, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, 
amely áramütési kockázatot jelent.

A jel fontos kezelési és karbantartási utasításokra fi gyelmeztet a berendezés 
kísérő dokumentációjában.
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Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes hálózati feszültség és 
a felhasználó által érintett részek között dupla szigeteléssel rendelkezik. 
Javíttatás esetén kizárólag az eredetivel azonos pótalkatrészeket használjon.

Megjegyzések az USB eszközök használatához:
• Az USB eszközt közvetlenül az USB aljzathoz kell csatlakoztatni.
• A biztonságos és zavarmentes adatátvitel érdekében ne használjon USB 

hosszabbító kábelt. Az elektrosztatikus kisülések a készülék hibás működését 
okozhatják. Ilyen esetben a készüléket indítsa újra. A lejátszó az USB készülékről 
ugyanazon típusú és formátumú fájlokat képes lejátszani, mint a lemezről.

USB eszköz használatba vétele előtt ellenőrizze le a készülékkel való kompatibilitást, az 
átviteli sebességet, valamint az olvasás sebességét.

Ne feledje, hogy az adatok olvasása egy külső csatlakozón át lassúbb és a nagy bitrátájú 
fájlok nem biztos hogy folyamatosan lesznek lejátszva.

A maximális olvasási sebesség eléréséhez a tárhely legyen töredezettségmentes. 
Használjon FAT32 fájlrendszert, egy szakaszt, védelem nélkül. Amennyiben 
a memóriaeszközről való olvasás nem folyamatos, nem kívánatos jelenségek léphetnek 
fel, például képrészek vagy teljes képek kiesése (kockázás), szaggatott vagy hiányos hang, 
legrosszabb esetben a lejátszási művelet megszakad. A csatlakoztatott memória eszköz 
váratlan viselkedése (vírusok, káros szoftverek stb. hatása) a készülék működésében zavart 
okozhat (csak újraindítással helyezhető ismét üzembe).

A készülék USB aljzata standard kivitelű, ezért nagy áramfelvételű eszközt nem tud 
tápfeszültséggel ellátni (pl. merevlemezes tárolóeszközöket). Ilyen eszközök esetében 
a tárolóeszközöket saját adapterről üzemeltesse.

A készülék fejlesztése során törekedtünk a memóriaeszközökkel való maximális 
kompatibilitásra. Az USB eszközök sokfélesége miatt azonban nem tudjuk garantálni az 
összes USB eszközzel való kompatibilitást. Amennyiben problémákkal találja szemben 
magát, akkor próbálja meg a memória formázását a készülék segítségével. Amennyiben 
a problémák nem szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt.

DVD lejátszó
A készülék lézert használ. A készülék helyes használata érdekében, kérjük, 
tanulmányozza át fi gyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg a későbbi 
újraolvasás érdekében.
A felhasználó közvetlen lézersugárral szembeni védelme érdekében a lemeztálca ajtaja 
biztonsági okokból kifolyólag a készülék oldalán található. Soha ne próbálja a lemeztálca 
ajtaját átalakítani, módosítani. Se a lemez behelyezésekor, se lejátszásakor ne nézzen 
be a lemeztálca nyílásba. Ellenkező esetben látható lézersugárzás veszélyének teszi ki 
magát. Soha ne nézzen bele a lézersugárba.
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   FIGYELMEZTETÉS:
EZ A DVD LEJÁTSZÓ 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK. A KEZELŐSZERVEK 
HASZNÁLATA SORÁN, VAGY A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN NEM 
ISMERTETETT BEÁLLÍTÁSOK VAGY ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA ESETÉN 
A KÖZELBEN LÉVŐ SZEMÉLYEK VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK LEHETNEK 
KITÉVE. MIVEL A KÉSZÜLÉKBEN ALKALMAZOTT LÉZERSUGÁR AZ 
EMBERI SZERVEZETRE ÁRTALMAS, SOHA NE PRÓBÁLJA SZÉTSZERELNI 
A KÉSZÜLÉKHÁZAT. A KÉSZÜLÉK MINDENNEMŰ JAVÍTÁSÁT BÍZZA 
SZAKSZERVIZRE.

   FIGYELMEZTETÉS:
AZ FCC ELŐÍRÁSOK ÉRTELMÉBEN A KÉSZÜLÉK GYÁRTÓ ÁLTAL 
KIFEJEZETTEN JÓVÁ NEM HAGYOTT ÁTALAKÍTÁSA ESETÉN A GYÁRTÓ 
VAGY MEGBÍZOTT KÉPVISELŐJE MEGFOSZTHATJA A FELHASZNÁLÓT 
A LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI JOGÁTÓL. 

A készülék olyan technológiával van ellátva, amely nem engedélyezi az USA-ban 
szabadalmaztatott, vagy a ROVI cég szerzői jogaival védett tartalmak másolását. 
A készülék szétszerelése és technológiai feltörése tilos.
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2. A lejátszó ismertetése

2.1. A készülék előlapja

2.2. Hátoldal

1. Kilépő COAXIAL bemenet
2. Kilépő HDMI bemenet (a lejátszó digitális hang és kép kimenete) HDMI bemenettel 

felszerelt tévékészülékhez csatlakoztatáshoz
3. SCART bemenet (a készülék analóg audio és video jeleinek kimenete) SCART 

bemenettel felszerelt tévékészülékhez csatlakoztatáshoz
4. Hálózati vezeték
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1. Lemeztálca.
2. A készüléket ki-/bekapcsoló POWER gomb. A bekapcsolást követően a készülék 

távirányítóval vezérelhető.
3. OPEN/CLOSE gomb a lemeztálca kinyitásához / bezárásához.
4. PLAY/PAUSE gomb (u) a lejátszás indításához, illetve a gomb újbóli lenyomásával végzett 

megszakításához.
5. Távirányító érzékelő.
6. LED.
7. Külső USB lejátszó csatlakoztatására alkalmas USB bemenet (pl. USB lemez vagy MP3 

lejátszó).
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3. Távirányító

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21
22

1. Az OPEN/CLOSE gomb – a lemeztálca kinyitásához / bezárásához
2. Numerikus gombok 0–9 – a számjegyek beírásához
3. A GOTO gomb – a kívánt szám, fájl, kép, mappa, fejezet, cím vagy a lejátszási idő 

adat által meghatározott felvételpont megkereséséhez. A rendelkezésre álló opciókat 
a lejátszott tartalom vagy média határozza meg.

4. VOL + gomb – hangerő növeléshez
5. VOL - gomb – hangerő csökkenéshez
6. REPEAT/PROGRAM gomb – az ismételt lejátszási mód kiválasztásához / 

zeneszámok programozásához a lemezről a kívánt sorrendben való lejátszáshoz
7. A v/V/b/B gomb – mozgás a menüben fel/le/balra/jobbra
8. FWD M gomb – gyors előreugrás
9. PLAY/PAUSE u gomb – a lejátszás indítására / szüneteltetésére
10. NEXT > gomb – ugrás a következő zeneszám / fejezet elejére
11. STOP x gomb – a lemez lejátszás befejezésére
12. DISPLAY gomb – információ megjelenítés a lejátszó aktuális módjáról ami a TV 

képernyőn megjelenik
13. USB gomb – átkapcsolás USB bemenetre a lejátszó előlapján
14. POWER gomb – a lejátszó bekapcsolása / a lejátszó készenléti módba kapcsolása
15. ZOOM/MENU gomb – kép nagyítás / DVD videó menü kijelzés
16. SUBTITLE/TITLE gomb – felirat nyelvválasztáshoz (DVD videó) / feliratmenü 

megjelenítéshez (csak DVD videó)
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17. AUDIO/ANGLE gomb – audio nyelvválasztáshoz / az aktuálisan lejátszott jelenet más 
látószögből történő felvételének lejátszásához, ha az rendelkezésre áll a lemezen

18. SETUP gomb – a lejátszó beállításait tartalmazó menü megjelenítéséhez
19. OK gomb – jóváhagyáshoz vagy a menüből kiválasztott beállításokhoz
20. REV m gomb – gyors hátrafelé lejátszásához
21. PREV gomb . – az előző szám / fejezet elejére léptetéshez
22. MUTE gomb – a rendszer azonnali némításához / az eredeti hangerő 

visszaállításához

Megjegyzések
• A 4, 5, 17 vagy 18 sz. gomb lenyomásával és 1,5 másodpercnél tovább tartó 

lenyomva tartásával bekapcsol a gombon feltüntetett funkció (a MENU, TITLE, 
ANGLE és PROG gombok esetében érvényes).

• A távirányítón a 4, 5, 17 vagy 18 sz. gombok fölött feltüntetett gombfunkciók 
aktiválásához nyomja le és tartsa 1 másodpercnél rövidebb ideig lenyomva 
a gombokat (a ZOOM, SUBTITLE, AUDIO és REPEAT gombok esetében érvényes).

Megjegyzés
Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor a távirányítóból 
vegye ki az elemeket.

Ha a készüléket távirányítóval kívánja működtetni, akkor a távirányítót fordítsa a készülék 
felé, majd nyomja le a kívánt funkciónak megfelelő gombot. A távvezérlő hatótávolsága 
kb. 5 méter a készülék előlapján található távirányító-jel érzékelő függőleges helyzetétől 
való max. +/- 30° eltérés esetén. Az elemkapacitás csökkenésével a távirányító 
hatótávolsága fokozatosan csökken.
• A távirányító használatának a pillanatában a távirányító és a készülék között nem 

lehet semmilyen akadály.
• A távirányítóban lévő elem normál használat esetén kb. 1 évig biztosítja 

a működéshez szükséges energiát. Amennyiben azt észleli, hogy a távirányító 
hatótávolsága egyre kisebb, illetve a készülék nem reagál a távirányítóról kiadott 
működtetési parancsokra, akkor a távirányítóban cserélje ki az elemet.

• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor abból vegye ki az 
elemet, ezzel megelőzheti az elem esetleges kifolyása által okozott sérüléseket.
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A lejátszó csatlakoztatása

4. A lejátszó csatlakoztatása

Digitális erősítő
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Rendszerbeállítások

5. Rendszerbeállítások
Kapcsolja be a lejátszót, a tévékészüléket, és állítsa be rajta a csatlakoztatott lejátszóból 
érkező jelek feldolgozását – lásd a tévékészülék használati útmutatóját.
A SETUP gomb megnyomásával két két lehetőség jelenik meg – DVD vagy RENDSZER.
A lemez lejátszása közben esetleg nem minden lehetőség elérhető. 

5.1. Menü DVD SETUP (DVD beállítás)
DVD módban nyomja meg a x gombot vagy lépje be a módba, nyomja meg a SETUP 
gombot a beállítás főmenü megjelenítéshez.

5.1.1.  DVD SETUP – Language setup (DVD beállítás – Nyelv beállítás)
A balra / jobbra gombokkal válassza a DVD Setup (DVD beállítás) és lépjen a menübe. 
Válassza a DVD SETUP tételt – Language setup (DVD beállítás – Nyelv beállítás).
a) MENÜ: Jelölje meg a MENU tételt és az OK gombbal és a fel/le gombokkal válassza 

a menü előnyben részesített nyelvét. Jóváhagyáshoz nyomja meg azOK gombot. 
Amennyiben a lejátszott lemez tartalmazza a kiválasztott nyelvet, az adott nyelvet 
kiválasztja. Amennyiben a lejátszott lemez nem tartalmazza az Ön által kiválasztott 
nyelvet, automatikusan az alapértelmezett menü nyelv lesz kiválasztva.

b) AUDIÓ: Jelölje meg az AUDIÓ tételt és az OK gombbal és a fel/le gombokkal 
válassza a hang előnyben részesített nyelvét. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK 
gombot.
Amennyiben a lejátszott lemez tartalmazza a kiválasztott nyelvet, az adott nyelvet 
kiválasztja. Amennyiben a lejátszott lemez nem tartalmazza az Ön által kiválasztott 
nyelvet, automatikusan az alapértelmezett audió nyelv lesz kiválasztva.

c) FELIRATOK: Jelölje meg a SUBTITLE tételt és az OK gombbal és a fel/le gombokkal 
válassza a feliratok előnyben részesített nyelvét. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK 
gombot.
Amennyiben a lejátszott lemez tartalmazza a kiválasztott nyelvet, az adott nyelvet 
kiválasztja. Amennyiben a lejátszott lemez nem tartalmazza az Ön által kiválasztott 
nyelvet, automatikusan az alapértelmezett feliratok nyelv lesz kiválasztva.

5.1.2.  DVD SETUP – Audio setup (DVD beállítás – Hang beállítás)
A balra / jobbra gombokkal válassza a DVD Setup (DVD beállítás) és lépjen a menübe. 
Válassza a DVD SETUP tételt – Audio setup (DVD beállítás – Hang beállítás).
a) Digitális kimenet: Válasszon három elérhető módból: SPDIF/PCM, SPDIF/RAW vagy 

OFF (kikapcsolva).
b) Downmix: Válasszon két elérhető módból: LO/RO vagy LT/RT.
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Rendszerbeállítások

5.1.3. DVD SETUP – Custom setup (DVD beállítás – Saját)
A balra / jobbra gombokkal válassza a DVD Setup (DVD beállítás) és lépjen a menübe. 
Válassza a DVD SETUP tételt – Audio setup (DVD beállítás – Saját).
a) Gyermekzár: Válasszon a gyermekzár 8 szintjéből. Az első szinten a lemezek 

korhatár nélkül mindenki számára elérhetők, a nyolcadik szint lemezei csak felnőttek 
részére ajánlottak.
A gyermekzár szintjének változtatásához felszólít az érvényes jelszó beíráshoz. Az 
alapértelmezett jelszó 6666 (amennyiben a lejátszót először használja, vagy a gyári 
beállítást alkalmazta). A megfelelő jelszó beírását követően megjelenik a gyermekzár 
menü. Válasszon új szintet és megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

b) Szög jelzés: Kapcsolja be (On) vagy kapcsolja ki (Off) ezt a funkciót. Amennyiben 
bekapcsolja (On), amennyiben a jelenetet több szögből vették, az adott látószöget 
megváltoztathatja az ANGLE gomb megnyomásával.

5.1.4. DVD SETUP – Exit (DVD beállítás – Bezárás)
A fel / le gombokkal válassza a DVD Setup (DVD beállítás) és lépjen a menübe. Válassza 
a DVD SETUP – Exit tételt (DVD beállítás – Bezárás) a főmenübe való visszatéréshez.

5.2. MENU System setup (Rendszerbeállítás)
Nyomja meg a SETUP gombot főmenübe való belépéshez és a fel / le gombokkal 
válassza a System setup (Rendszerbeállítás).

5.2.1.  SYSTEM SETUP – Language setup (Rendszerbeállítás – Nyelv beállítás)
A fel / le gombokkal válassza a System Setup (Rendszerbeállítás) és lépjen a menübe. 
Nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a sáv a nyelv beállításhoz. Itt 
válassza ki az egyik lehetőséget.
a) OSD: Jelölje meg a választást OSD LANGUAGE (OSD nyelv) és válassza az előnyben 

részesített nyelvet. Válassza ENTER megerősítés. Az OSD menü a kiválasztott 
nyelven jelenik meg.

b) Kódolás: Jelölje meg az Encoding (Kódolás) és nyomja meg az OK gombot. A fel/
le gombokkal válassza ki a feliratok támogatott nyelvét az MPEG-4formátum 
lejátszásnál.

5.2.2.  SYSTEM SETUP – Display setup (Rendszerbeállítás – Kijelző beállítás)
A le nyílvesszővel válassza ki az egyik lehetőséget.
a) TV szabvány: A színrendszer alapján válassza ki a TV szabványt.
b) Képarány: A képarány típusa alapján válassza ki a: 4:3PS, 4:3LB vagy 16:9.
c) Videójel kimenet: A televízió kimenet típusa alapján válassza ki a CVBS vagy RGB-t.
d) HDMI felbontás: Válassza ki a 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I vagy 1080P.
e) Fényerő: Állítsa be a fényerőt.
f) Kontraszt: Állítsa be a kontrasztot.
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Rendszerbeállítások

5.2.3.  SYSTEM SETUP – Preference setup (Rendszerbeállítás – Alapértelmezés 
beállítás)

A fel / le gombokkal jelölje meg az Alapbeállítást.
a) Jelszó változtatás: A kezdeti jelszó 6666.
b) Kezdeti: Ez az opció felújítja a lejátszó gyári beállítását, minden Ön által végzett 

beállítás törölve lesz.

5.3. MP3 fájlok lejátszása 
Miután behelyezte az MP3 fájlokat tartalmazó lemezt, megjelenik az alábbi képernyő:

A fel / le gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és a kurzorral jelölje meg a fájl 
lejátszást.
A balra / jobbra gombbal kapcsoljon át a címtár ablak és a fájl ablaka között.

Megjegyzés
A lejátszó esetleg nem működik megfelelően, pl. az alábbi feltételeknél: 
1. A lemez meg van karcolva, sérült vagy piszkos.
2. A lemez nincs befejezve.
3. A lejátszó nem támogatja az adott formátumot.
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6. Probléma elhárítás
A készülékkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, végezze el az alábbi ellenőrzéseket. 
Amennyiben a probléma nem szűnik meg, kérje szakszerviz segítségét. Soha ne próbálja 
a lejátszót maga megjavítani – ez veszélyes.

HIÁNYZÓ KÉP ÉS HANG.
• Ellenőrizze le, hogy a készülék be van kapcsolva.
• Más fogyasztó csatlakoztatásával ellenőrizze le a fali csatlakozóalj helyes működését.
• Ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a csatlakozókábel.
• Ellenőrizze le, hogy a csatlakozókábel villásdugója helyesen van a hálózati 

csatlakozóaljba csatlakoztatva.

MEGFELELŐ KÉP, HIÁNYZÓ HANG.
• Ellenőrizze le az audio kábelek helyes bekötését (ha sor kerül a használatukra).
• Ellenőrizze le, hogy nem sérültek-e az audio bemenetek.
• Ellenőrizze le a hangerő beállítását.
• Ellenőrizze le a lejátszó audio fájl lejátszással kapcsolatos beállításait. 
• Ellenőrizze le a tévékészülék bemenetének helyes beállításait.
• Ellenőrizze le, hogy a lejátszó nincs némára állítva (a távirányítón található MUTE 

gombbal).

MEGFELELŐ HANG, HIÁNYZÓ KÉP.
• Ellenőrizze le a kábelek helyes bekötését.
• Ellenőrizze le a tévékészülék bemenetének helyes beállításait.
• Ellenőrizze le, hogy nem sérültek-e a video bemenetek.
• Ellenőrizze le a lejátszó video fájl lejátszással kapcsolatos beállításait. 

„BAD DISC” HIBAÜZENET.
• Ellenőrizze le, hogy a behelyezett lemez nem sérült-e (deformálódott, megkarcolt 

stb.).
• Ellenőrizze le, hogy a behelyezett lemez tiszta.
• Ellenőrizze le, hogy a behelyezett lemezen lévő fájlok formátuma kompatibilis 

a lejátszóval.

NEM MŰKÖDŐ TÁVIRÁNYÍTÓ
• Ellenőrizze le, hogy a készülék be van kapcsolva.
• Ellenőrizze le a távirányítóban lévő elemek állapotát.
• A távirányítót használat során a lejátszó előlapjára irányítsa.
• A használat pillanatában nem lehet semmilyen szilárd akadály a távirányító és 

a lejátszó között.
• Akadályozza meg, hogy erős fényforrás (pl. napsugár vagy fl uoreszcens/

energiatakarékos források) essen a lejátszó előlapján található távirányító érzékelőre.

A LEJÁTSZÓ NEM JÁTSZA LE A TARTALMAT
• Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja vissza a lejátszót.
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Probléma elhárítás

„NO DISC” ÜZENET.
• Ellenőrizze le, hogy a lejátszóban van lemez.
• Ellenőrizze le, nem fejjel lefelé helyezte-e be a lemezt a lejátszóba (feliratos oldalával 

lefelé).
• Ellenőrizze le, hogy a behelyezett lemez nem piszkos, deformált vagy megkarcolt.
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Műszaki adatok

7. Műszaki adatok

Tápellátás 100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel max. 15 W
Videó TV rendszer NTSC / PAL 
Lejátszott lemezek DVD, DVD+/-R/RW / CD / DC-R, CD-RW / JPEG 

Picture CD
Kompozit videó jel 1,0 V (cs.-cs.) / 75 ohm
Audiojel kimenet 2 V efekt. +1 / - 0,2 dB
Frekvencia kimenet 20 Hz – 20 kHz
Jel/zaj arány jobb, mint 90 dB
Összes harmonikus torzítás kisebb, mint 0,025 %

Szállított tartozékok • távirányító
• használati útmutató
• videó kábel

A gyártó fenntartja a jogot a formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés 
nélküli megváltoztatására.
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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 vagy 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 összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és 
árambiztonságról szóló irányelveivel.

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

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)
A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.
A jótállási igény a  jótállási jeggyel, a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a  terméket értékesítő 
forgalmazónál, illetve a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. 
hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.
Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 
a  termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 
(i) elsősorban – választása szerint – a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a  választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a  jótállásra kötelezettnek a  másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, 
vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn 
belül, a  fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a  fogyasztó – választása 
szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a  forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül 
megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére 
való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató 
figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. 
hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos 
szerviz által végzett javítás ▪  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A  jótállás 
a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: ....................................................................................................................................

Típus: .................................................................................................................................................

Gyártási szám: .................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása 
(amennyiben alkalmazható): ........................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma: ............................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20...........   ..............hó ...............nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ...............................................................................

Javításra átvétel időpontja: ...........................................................................................................

Hiba oka: ............................................................................................................................................

Javítás módja: ..................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának 
időpontja: ...........................................................................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ..............................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Cégünk és szervizünk elérhetősége:
FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, 
Dulácska u. 1/a.
Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827
E-mail: info@fasthungary.hu
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