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A készülék telepítése, bekapcsolása és beállítása előtt olvassa el az egész használati útmutatót – fontos tájékoztatást tartalmaz a készülék 
minden jellemzőjének és funkciójának biztonságos és optimális kihasználásáról. Az útmutatót őrizze meg a későbbiekre.
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Kiegészítés az LCD használati útmutatójához

Teendő statikus kép megjelenítése esetén; piros/kék/zöld/
fekete pontok a képernyőn
A statikus kép maradandóan károsíthatja megjelenítő egységét
• Ne hagyjon az LCD panelen statikus   

képet 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 statikus képének hosszabb időn 
át történő megjelenítése "megmaradó 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.
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Biztonsági fi gyelmeztetések

VIGYÁZAT
NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK BURKÁT 

- ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.

A készülék a modern elektronika, mechanika és optika vívmányait 
kihasználó termék és ennek megfelelő bánásmódot igényel. 
A készülék kezelésénél tartsa be az általánosan érvényes 
utasításokat a az audiovizuális berendezések kezelésére 
vonatkozóan, beleértve a következőket:

Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg 
a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan 
részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő 
felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készüléket javítani 
vagy rendbe kell hozni, forduljon szakszervizhez.

Védje a készüléket nedvességtől, folyadékkal leszöktelléstől 
vagy leöntéstől, ne hagyja és ne használja a készüléket 
a helyiségen kívül. Ezen utasítás be nem tartása áramütés 
vagy tűzeset veszélyének teszi ki magát.

A lejátszó egy kisteljesítményű 1. osztályú lézersugarat 
használ. Ne vegye ki a lejátszót a készülékből, ne kapcsolja 
be a készülékből kivett lejátszót – a védelem kioldása 
után és a készülék bekapcsolásával lézersugár általi 
tartós látáskárosdás veszélye áll fenn. A készülék rendes, 
a használati utasítások szerinti használata esetén, a lejátszó 
semmilyen veszélyt sem jelent, még a közvetlen közelében 
tartózkodóknak sem. 

Használat közben a készülék környékét hagyja szabadon, 
hogy a készülékben keletkező hő el tudjon távozni. A készülék 
nyílásainak betakarásával túlmelegedés és a készülék 
károsodásának veszélye áll fenn.

Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, 
koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a lejátszó 
helyes és biztonságos használatáról.

Bármilyen szokatlan működésnél a lejátszó használata közben 
mint pl. hirtelen kép és/vagy hangkiesés, képernyő elsötétülés 
vagy a lejátszó vezérlőelemeinek kikapcsolódása, 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.

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.

A készüléket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások 
közelébe – a nagy hőfok jelentősen rövidíti a készülék 
elektronikus részeinek élettartamát. A készülék ne használja 
és ne hagyja nyílt láng közelében.
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Biztonsági fi gyelmeztetések

A készülék hideg helyről melegre áthelyezése után vagy 
fordítva, ill. a készülék nagy páratartalmú helyen használata 
esetén a készülékházon belül néhány részen, mindenekelőtt 
az érzékelő rendszerben kicsapódhat a nedvesség és 
így a lejátszó ideiglenesen működésképtelenné válhat. 
Nedvesség-kicsapódás esetén vegye ki a lejátszóból a lemezt 
és a lejátszót hagyja bekapcsolva nyugalomban 1-2 óráig 
– a nedvesség elpárolog és a lejátszó ezután rendesen 
használható. Vigyázzon főleg a lejátszó megvétel utáni első 
használatánál hideg évszakban.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
MIVEL A KÉSZÜLÉK TELJES ÁRAMTALANÍTÁSÁHOZ A HÁLÓZATI 
CSATLAKOZÓ DUGASZ HASZNÁLATOS, EZÉRT EZ MINDIG 
KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ KELL MARADJON.

ÓVJA A KÉSZÜLÉKET A RÁCSEPEGŐ VAGY RÁFRÖCCSENŐ 
VÍZTŐL, ÉS NE HELYEZZEN A TETEJÉRE FOLYADÉKKAL 
TÖLTÖTT TÁRGYAKAT, PL. VÁZÁT.

A KÉSZÜLÉK TELJES ÁRAMTALANÍTÁSÁHOZ A HÁLÓZATI 
CSATLAKOZÓ DUGASZ HASZNÁLATOS, EZÉRT ANNAK MINDIG 
KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐNEK KELL MARADNIA.

MIELŐTT A KÉSZÜLÉK HÁTLAPI CSATLAKOZÓJÁBÓL KIHÚZNÁ 
A TÁPKÁBEL DUGASZÁT, EZT MEGELŐZŐEN MINDIG HÚZZA 
KI A TÁPKÁBEL HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ DUGASZÁT A FALI 
ALJZATBÓL.

A KÉSZÜLÉKEN TILOS NYÍLT LÁNGOT ELHELYEZNI, MINT PL. 
ÉGŐ GYERTYA.

KIEMELT FIGYLEMT FORDÍTSON AZ ELEMEK HASZNÁLATÁRA 
A KÖRNYEZETRE VALÓ TEKINTETTEL.

A SZELLŐZÉST NEM SZABAD AKADÁLYOZNI 
A SZELLŐZŐNYÍLÁSOK LETAKARÁSÁVAL PL. ÚJSÁGGAL, 
TERÍTŐVEL, FÜGGÖNNYEL STB.

A szerzői jogra vonatkozó megjegyzések:
•  Az audiovizuális művek másolása, nyilvános előadása, 

kölcsönzése, közvetítése és más kereskedelmi hasznosítása 
a szerzői jogok tulajdonosainak beleegyezése nélkül tilos a szerzői 
jogra vonatkozó törvények és a helyi büntetőtörvények szerint 
törvénybeütköző tevékenység.

•  A kereskedelmi DVD video művek a Macrovision cég 
másolásvédelmi szoftver-rendszereivel vannak védve, 
amely USA és más országok szabadalmával védettek.

•  A védett lemez tartalmának másolása nézhetetlen képet 
eredményez. 

•  A DVD video másolásvédelmi szoftvereibe való bárminemű 
beavatkozás tilos. 

•  Az útmutatóban szereplő összes logó azok jogtulajdonosainak 
védjegye.
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Biztonsági fi gyelmeztetések

A készülék gyártási száma:
A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja 
a lejátszóját. A gyártási számot a készülék tulajdonlás igazolásával 
összefüggő bármilyen gondok esetén használja mint pl. szervizben, 
rendőrségi egyeztetésnél a készülék ellopása esetén és hasonló 
esetekben. A készülék gyártási számát kérjük jegyezze fel a készülék 
többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz 
a következő sorokba.

A készülék gyártási száma 

Gyártási szám 

A vásárlás dátuma 

Figyelmeztetés: A lejátszó elektromoshálózathoz csatakoztatása 
előtt ellenőrizze (pl. a villanyóra címkéjén), hogy a hálózati feszültség 
a használat helyén megegyezik a lejátszón, csomagolásán, 
ill. a kísérő dokumentációban feltüntetett feszültséggel.

feltöltés erős ütés 40 ºC fölötti hőfok

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.
Mivel rendkívül széles választékban lehet vásárolni különböző 
USB berendezéseket és SD/MC/MMS memóriakártyákat, ezért 
nem biztosítható, hogy a készülék kompatibilis legyen az összes 
USB berendezéssel és SD/MC/MMS memóriakártyával.
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Bevezető

Az útmutató tájékoztatást tartalmaz ezen készülék helyes 
telepítéséről, csatlakoztatásáról, beállításáról, kezeléséről és 
karbantartásról.
•  A lejátszó gombjai, csatlakozói, vezérlőelemei az útmutatóban 

NAGY BETŰVEL vannak jelezve.
•  Minden szöveges információ a lejátszó kijelzőjén vagy 

a csatlakoztatott televízió képernyőjén az útmutatóban vastag 
betűvel van jelezve.

Ez a használati útmutató információkat tartalmaz a DVD lejátszó 
kezeléséről és karbantartásáról. Ha a készülék javítást igényel, 
forduljon szakszervizhez.

Ezen útmutatóban használt jelek

Ez a jel a lejátszón életveszélyes feszültség jelentlétére 
fi gyelmeztet a készülékházon belüli néhány alkatrészben.

A felkiáltójel jelzés a lejátszón a felhasználót a kísérő 
dokumentációban található fontos használati utasítások 
betartására fi gyelmezteti a készülék működtetése és 
karbantartása közben. 

Ez a jel olyan kockázatra fi gyelmeztet, ami a készülék 
károsodását ill. más anyagi kárt okozhat.

Megjegyzés:
Kiegészítő információkat jelez különböző eljárásokhoz.

Tipp:
Az így jelzett tippek és eljárások bizonyos feladatok elvégzését 
könnyítik. Az esetek többségében ezek a tippek konkrét lemez 
típushoz alkalmazhatók, amelyek jelölésére a következő jelek vannak 
használva: 

  DVD lemezek és véglegesített DVD±R/RW lemezek
  Video CD lemezek
  Audio CD lemezek
  MP3 lemezek
  JPEG lemezek

Ez a jel a végrehajthatatlan funkciókat jelöli az útmutatóban 
a lejátszott lemez szoftverének tiltása miatt.

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.
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Bevezető

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.

DVD (8 cm/12 cm lemez)

Video CD (VCD) (8 cm/12 cm lemez)

Audio CD (8 cm/12 cm lemez)

A fentebbi lemezeken kívül lejátszható még DVD+/-R, DVD+/-RW, 
Kodak Picture CD, SVCD, CD felvételt tartalmazó CD-R (audio 
CD másolat), MP3 tömörített zenefájokat tartalmazó CD-R, JPEG 
fájlokat tartalmazó. Az itt nem említett típusú lemezek lejátszása nem 
garantált.

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

Megjegyzések:
1.  A használt felvételi médiától, felvétel módszerétől (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.  A 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 műveletet 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.

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.
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A lejátszó leírása

Főegység

Mellékegység

1. SD/MS/MMC
2. ON/OFF (Tápellátás kikapcsoló)
3.  (Fülhallgató csatlakozás)
4. AV OUT (AV kimenet)
5. COAXIAL (Digitális hangkimenet)
6. USB
7. DC OUT (Egyenirányú 9 – 12V tápellátás kimenet)
8. DC IN 9 – 12V (Egyenirányú tápellátás bemenet)
9.  (Lejátszás/szünet)
10. / Előző/fel
11. / Le/következő
12.  (Megállítás)
13. SOURCE (Jelforrás) gomb

14. MODE (Mód) gomb
15.  (Fel)
16. (Le)
17. /VOL- (Balra/hangerő csökkentése)
18. /VOL+ (Jobbra / hangerő növelése)
19. ON/OFF (Tápellátás kikapcsoló)
20. AV IN (AV bemenet)
21.  (Fülhallgató csatlakozás)
22. DC IN (Egyenirányú 9 - 12 V tápellátás bemenet)
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Távirányító

1. SOURCE (Jelforrás) gomb
DVD/CARD/USB.

2. MUTE (Elnémítás) gomb
A hang elnémítása és visszaállítása.

3. 0 – 9 számgombok
A számtételek kiválasztása a menüben.

4. DISPLAY (Kijelző) gomb
A játékidő és lemezállapot kijelzéséhez.

5. 10+ gomb
Ha a zeneszám száma 10-nél nagyobb, előbb nyomja meg a 10+ 
gombot, például a 12-es zeneszámot akarja megadni, ehhez előbb 
nyomja meg a 10+ gombot, majd a 2-es számot.

6. MENU (menü)/PBC gomb
Főmenübe visszatérés (DVD).
A PBC funkció bekapcsolása/kikapcsolása. Csak VCD-re érvényes, 
más lemezeknél ez a funkció nem érvényes.

7. AUDIO (Hang) gomb
: Nyomogassa az AUDIO gombot lejátszás közben különböző 

hangsáv beállításához, ha elérhető.
  : Nyomogassa az AUDIO gombot lejátszás 

közben különböző audio csatornák beállításához (Left (bal), Right 
(jobb), Mix (kevert), Stereo).

8.  PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gomb
A lejátszás leállításához nyomja meg egyszer a  gombot. A  
gomb újbóli lenyomásával folytatja a lejátszást.

9. ■ STOP (Leállítás) gomb
A lejátszás leállításához nyomja meg egyszer a ■ gombot. Ha 
megnyomja a  gombot, elindítja a lejátszást attól a ponttól, ahol 
megnyomta a STOP gombot. Ha azonban a  gomb helyett újra ■ 
gombot nyomja meg, a lejátszás teljesen leáll.

10. MODE gomb
Állítsa be a képernyő paramétereit (fényerő, kontraszt, színtelítettség).

11. VOL + gomb
Hangerőszabályzó gomb.

12.  gomb
Ez a gomb a következő zeneszám/fejezet elejére ugrásra szolgál.

13.  gomb
Ez a gomb az előző zeneszám/fejezet elejére ugrásra szolgál. 

14.  gomb
Nyomja meg a  gombot előretekeréshez 5 sebességgel 
(X2 → X4 → X8 → X16 → X32 → PLAY), nyomja meg az  gombot 
az eredeti lejátszás visszaállításához.
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15.  gomb
Nyomja meg a  gombot hátratekeréshez 5 sebességgel (X2 → X4 
→ X8 → X16 → X32 → PLAY), nyomja meg az  gombot az eredeti 
lejátszás visszaállításához.

16. STEP (Léptetés) gomb
A lejátszás leállításához DVD módban nyomja meg egyszer a STEP 
gombot. Nyomja meg a STEP gombot újra és a kép egy képkockával 
előbbre lép.

17. SEARCH (Keresés) gomb
Átugrás az Ön által választott időpontra, címműsorra vagy fejezetre 
DVD lemez módban.

18. Subtitle (Felirat) gomb
Nyomogassa a SUBTITLE gombot lejátszás közben különböző 
feliratnyelvek beállításához.

19. ANGLE (Nézőpont) gomb
: Nyomja meg az ANGLE gombot a nézőpont 

megváltoztatásához a DVD lemezen, ha támogatott ez a funkció.

20. TITLE (Címműsor) gomb
Visszatérés a DVD lemez műsormenüjébe.

21. ENTER (Jóváhagyás) gomb
Kiválasztás a menüben jóváhagyása.

22. SETUP (Beállítás) gomb
A beállítás menübe belépés vagy kilépés.

23. VOL- gomb
Hangerőcsökkentés gomb.

24. REPEAT (Ismétlés) gomb
Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot az ismétlési mód 
kiválasztásához.

: fejezet/címműsor/kikapcsolt ismételt lejátszás.
: zeneszám/összes/kikapcsolt ismételt lejátszás.
 : egy műsorsáv/mappa/kikapcsolt ismételt lejátszás 

a lemezen.

25. SLOW (Lassú lejátszás) gomb
Nyomogassa a Slow gombot a lassú lejátszás módba lépéshez: 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16 sebességen és rendes lejátszás.

26. PROGRAM (Programozás) gomb
 : A programozott funkció lejátszás lehetővé teszi 

a lemezen levő kedvenc számainak mentését. Nyomja meg 
a PROGRAM gombot, a képernyőn megjelenik a programozás menü 
(PROGRAM MENU). Most a számgombokkal adja meg a címműsor, 
fejezet számát vagy a fejezet számát. Majd válassza a PLAY-t. 
A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a PROGRAM gombot 
és válassza ki a CLEAR-t (kitörlés) a programozás menüben.

27. ZOOM (Méret-váltás) gomb
A ZOOM gombot használhatja a kép nagyításához vagy 
kicsinyítéséhez.
1. Lejátszás vagy állókép lejátszása közben nyomja meg a ZOOM 

gombot a zoom funkció aktiválásához.
2. A ZOOM gomb minden egyes lenyomásával megváltoztatja a kép 

méretét a következő sorrendben:
 2X → 3X → 4X → 1/2 → 1/3 → 1/4 → rendes képméret

: A ZOOM gombot használhatja a kép nagyításához vagy 
kicsinyítéséhez. 
1. Nyomja meg a ZOOM gombot.
2. A  gombbal nagyítja a képet, a  gombbal kicsinyíti a képet. 

A /// goimbokkal a nyilak irányába mozoghat a képen.
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A lejátszó leírása

Az elemek behelyezése
1. Nyissa ki az elemteret.
2. Tegye be az elemeket.

Lyuk

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

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° 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 kifolyása 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 alábbi 
utasítások 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 együtt különböző vagy régi és új elemeket.
● 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.
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SETUP (beállítás) menü

Nyomja meg a SETUP gombot a beállítás menübe lépéshez. 
A /// iránygombokkal válassza ki a vonatkozó tételt. A beállítás 
befejezése után nyomja meg a SETUP gombot.
A következő menüket módosíthatja:

GENERAL: Válassza ki a GENERAL SETUP PAGE (Általános beállítás) 
menüt
AUDIO: Válassza ki az AUDIO SETUP PAGE (Hang beállítás) menüt
VIDEO: Válassza ki a VIDEO SETUP PAGE (Kép beállítás) menüt
PREFERENCIÁK: Válassza ki a PREFERENCE SETUP PAGE 
(Preferenciák beállítása) menüt
PASSWORD: Válassza ki a PASSWORD SETUP PAGE (Jelszó 
beállítás) menüt

General Setup Page (Általános beállítás)

TV Display (TV képernyő)
Válassza ki a video képarányát.
4:3 PANSCAN: A kép rendesen jelenik meg, de a bal és jobb széle le 
lesz vágva és a kép a képernyő méretére igazítódik. 
4:3 LETTERBOX: A kép rendesen jelenik meg, de fent és lent fekete 
csík jelenik meg.
16:9: Szélesvásznú megjelenítés

Wide Squeeze: Állítsa a képarányt 4:3-ra.
Angle Mark (Nézőszög jelzés)
A jobb sarokban jelenik meg az aktuális információ a több 
kameraszögből készült felvételről, ha a DVD lemezen elérhető. 

OSD Language (Képernyőmenü nyelv)
Válassza ki az OSD menü nyelvet. 

Closed Captions (Rejtett feliratok)
A rejtett feliratok néhány lemezen a videojelbe írt adatok. Ezen 
funkció kiválasztása előtt győződjön meg, hogy az ilyen lemez rejtett 
feliratokat tartalmaz és a televíziója támogatja ezt a funkciót. 

Screen Saver (Képernyővédő)
A képernyővédő funkciót bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja (ON/OFF).

Auto Standby (Automatikus készenlét)
Ez a funkció lehetővé teszi a készülék automatikus készenlétbe 
kapcsolását 3 vagy 4 óra elteltével.
3 HOURS (3 óra): A készülék automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol 3 órával azután, hogy utoljára megnyomták valamelyik gombot. 
4 HOURS (4 óra): A készülék automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol 4 órával azután, hogy utoljára megnyomták valamelyik gombot. 
OFF (Kikapcsolás): Az automatikus készenlét funkció ki van kapcsolva.
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SETUP (beállítás) menü

Audio Setup Page (Audio beállítás)

Downmix (Lekeverés):
Ezzel a funkcióval beállítható a DVD lejátszó sztereo analóg kimenete.
● LT/RT: Válassza ezt, ha a DVD lejátszó Dolby Pro Logic 

dekóderhez van csatlakoztatva.
● Stereo: Válassza ezt, ha a hangkimenet két elülső hangszóróra 

csatlakozik

Dolby Digital
Ez a funkció két beállítási lehetőséget tartalmaz: „Dual Mono“ 
és „Dynamic“.

Dual Mono
● Stereo: A bal mono hang a bal hangszóróra van kivezetve és 

a jobb mono hang a jobb hangszóróra. 
● L-Mono: A bal mono hang lesz a bal és jobb hangszórón. 
● R-Mono: A jobb mono hang lesz a bal és jobb hangszórón. 
● Mix-Mono: A bal és jobb kevert mono hang lesz a bal és jobb 

hangszórón. 

Dynamic
Dinamikus kiosztás kompresszió.

Video Setup Page (Video beállítás)

Állítsa be az élességet, fényerőt, kontrasztot, színárnyalatot és 
színtelítettséget).
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SETUP (beállítás) menü

Preference Page (Preferenciák beállítás)

TV Type (TV típus)
Válassza ki a televíziójának megfelelő jelrendszert az AV kimenet 
beállításnál. Ez a DVD lejátszó kompatibilis NTSC és PAL móddal is. 
● PAL - Válassza ezt, ha televíziója PAL rendszerű. Az NTSC lemez 

videojele PAL formátumra van alakítva a kimeneten.
● NTSC - Válassza ezt, ha televíziója NTSC rendszerű. A PAL 

videojel a kimeneten NTSC formátumra változik.
● Auto: A videojel önműködően a lejátszott lemez formátuma szerint 

állítódik be.

Audio (Hang)
Válassza ki az audio nyelvet (ha elérhető). 

Subtitle (Felirat)
Válassza ki a felirat nyelvet (ha elérhető).

Disc Menu (lemez menü)
Válassza ki a lemezmenü nyelvet (ha elérhető). 

Parental (Gyerekzár)
Néhány DVD gyerekzár funkcióval rendelkezik, amivel korlátozhatja 
a DVD lemezhez hozzáférést vagy letilthatja az egész lemez elindítását 
egy bizonyos korcsoportnak. A korcsoportok 1 – 8 a használat helyétől 
függően. Korlátozhatja néhány jelenet lejátszását. amelyek nem 

megfelelőek pl. gyerekeknek, vagy néhány jelenet más jelenettel lehet 
helyettesítve. 

MPEG4 Subtitle (MPEG4 felirat):
Válassza ki az MPEG4 feliratot

Default
A gyári beállítás visszaállítása.

Password Setup Page (Jelszó beállítás)

Password Mode (Jelszó mód)
A jelszó mód be/kikapcsolása. Ha a funkciót kikapcsolja, nem 
változtatható a korbesorolás jelszóval.
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Password (Jelszó)
Válassza a menüt a jelszó megváltoztatásához.

OLD PASSWORD (Régi jelszó): Adja meg a régi jelszót (gyári: 1369) 
a kurzot önműködően a NEW PASSWORD (új jelszó)-ra lép.
NEW PASSWORD (Új jelszó): Adjon meg új négyszámjegyű jelszót 
a számgombokkal. A kurzot önműködően a CONFIRM PASSWORD 
(jelszó jóváhagyás)-ra lép.
CONFIRM PASSWORD (Jelszó megerősítés): Az új jelszót a jelszó 
újra beadásával erősíti meg. Ha a megerősítő jelszó nem érvényes, 
a kurzor ugyanazon a soron marad. Adja meg az új jelszót újra és 
a kurzor automatikusan az OK-ra lép. 
OK: Ha a kurzor ezen a gombon van, nyomja meg az ENTER gombot 
a beállítás megerősítéséhez. 

Megjegyzés:
Ha módosítja a jelszót, megváltozik a gyerekzár jelszava is. 
A gyári jelszó 1369 és mindig aktív, még ha módosítja is a jelszót. 

SETUP (beállítás) menü
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PICTURE (Kép)

Brightness (Fényerő)
Állítsa be a képernyő fényerejét.
Contrast (Kontraszt)
Állítsa be a kontrasztot.
Color (Szín)
Állítsa be a képernyő színeit.
English (Nyelv)
Állítsa be a képernyőmenü nyelvét.

Screen (Képernyő)
Állítsa be a 16:9 vagy 4:3 képarányt.

Mellékegység beállítás menü
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Műszaki adatok

A lejátszó műszaki adatai
Tétel Standard követelmény

Tápellátás 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Fogyasztás < 15 W
Üzemi páratartalom 5 % - 90 %
Kimenet VIDEO KIMENET 1 Vrms (75 Ω)

AUDIO KIMENET 1 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Audio Hangszórók: 2 x 1 W, fülhallgató 

kimenet, koaxiális kimenet

Rendszer 
Lézer Félvezető lézer, 

650 nm hullámhossz
Jelrendszer NTSC/PAL
Frekvenciafelvétel 20 Hz - 20 kHz (1 dB)
Jel-zaj viszony nagyobb mint 80 dB (csak az 

ANALOGUE OUT analóg kimeneten)
Dinamika-tartomány több mint 80 dB (DVD/CD)

Megjegyzés:
A kivitel és jellemzők változhatnak előzetes fi gyelmeztetés nélkül.

Elemek jellemzők
Kimenet: 7,4 V

Töltési/lemerülési idő
Standard feltöltési idő: 3ó – 4ó

Tárolási és üzemi körülmények
1. Tárolási körülmények  Hőfok  Páratartalom
 6 hónap -20 C – +45 C 65 ± 20%
 1 hét -20 C – +65 C 65 ± 20%

2. Üzemi körülmények  Hőfok  Páratartalom
 Standard feltöltés 0 C – +45 C 65 ± 20%
 Standard lemerülés -20 C – +65 C 65 ± 20%
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A készülék karbantartása és tisztítása

A szerviz felhívása előtt kérjük olvassa el ezt a fejezetet.
● Óvja a készüléket ütéstől, ütődéstől és leeséstől.
● Minimum a jótállás idejére javasolt a készülék szállító dobozát és 

a csomagolóanyagot elrakni. Szállítás esetén a készüléket úgy 
csomagolja be, ahogy azt az üzletben átvette.

● Tartsa a készüléket tisztán.
● A készülék közelében ne használjon spréket és illékony 

oldószereket.
● A készüléket ne hagyja hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal 

érintkezni – nehezen eltávolítható szennyeződések veszélye. 
A készülék közelében ne legyen folyékony anyag, mint pl. rovarirtó.

● A készülék tisztítására használjon lágy rongyot, nagyobb 
szennyeződés esetén gyenge tisztítószeres oldatban enyhén 
benedvesített rongyot használhat. Ne használjon hígítót vagy 
oldószert – károsíthatnák a készülékház felületét.

● Kb. 1000 üzemóra után (vagy a körülmények szerint korábban) 
a lejátszót javasolt szakszerűen ellenőrizni és megtisztítani.

Ez a DVD lejátszó nagy pontosságú modern berendezés. Ha 
az optikai lencse vagy a lemez mechanika szennyezett vagy 
elhasználódott, romolhat a képminőség. A környezettől függően 
javasolt minden 1000 üzemóra után rendszeres ellenőrzés és 
karbantartás elvégzése. Részletes tájékoztatást a szakszerviz nyújt.
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Hibaelhárítási tippek (általános)
● Mielőtt a szervizbe hív, kérjük olvassa el a hibák tüneteit és 

elhárításukat ebben a fejezetben.

Nincs hang vagy torzított hang:
● Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van csatlakoztatva.
● Biztosítsa a televízió és a sztereorendszer bemenetek helyes 

beállítását.

Nincs kép:
● Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van csatlakoztatva.
● Biztosítsa, hogy a televízió bemenet „video“-ra legyen állítva.
● Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az LCD kijelző.

Nem játszható le a lemez:
● Kicsapódott a páratartalom: várjon kb. 1 - 2 órát, amíg a lejátszó 

kiszárad.
● Ez a lejátszó csak DVD, MP3 és CD lemezeket tud lejátszani.
● A lemez szennyezett lehet és tisztítást igényelhet.
● Biztosítsa, hogy a lemez mindig címkés felével felfelé nézzen.

Nem működik a távirányító:
● Ellenőrizze az elemeket, hogy helyes polaritással (+ és -) vannak 

betéve.
● Lemerült elemek: cserélje ki újakra.
● A távirányítót közvetlenül a lejátszó távérzékelőjére irányítsa.
● Távolítsa el az akadályokat a távirányító és a távvezérlés érzékelő 

között.
● A távirányítót max. 8 méter távolságból használja a távvezérlés 

érzékelőtől.

Hibaelhárítás

Nem működik egyik gomb se (a készüléken vagy a távirányítón):
● Kapcsolja ki készüléket, majd ismét kapcsolja be. Vagy kapcsolja 

ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt és újra csatlakoztassa. 
(A lejátszó rosszul működhet villám, statikus elektromosság kisülés 
vagy más külső hatások miatt.)

● Az elem nem működik
 Ellenőrizze, hogy az elem nincs-e lemerülve vagy rosszul 

csatlakoztatva.

Hibaelhárítási tippek (DVD)
A lejátszás nem indul el, miután ki lett választva a címműsor:
● Ellenőrizze a „Rating“ (Korhatár) beállítást.
● A hangsáv vagy a felirat nyelv nem felel meg a kezdeti 

beállításnak:
● Ha a hangsáv vagy a felirat nyelv nem létezik a lemezen, a kezdeti 

beállításban megadott a nyelv/hang nem használható.

Nem jelenik meg felirat:
● A felirat csak olyan lemeznél jelenik meg, amely tartalmazza azt.

Más hangsáv (vagy felirat) nyelv nem választható ki:
A több nyelvet nem tartalmazó lemezeknél nem választható ki más 

nyelv.
● Néhány lemeznél más nyelvet nem lehet az AUDIO vagy 

SUBTITLE gombbal kiválasztani. Próbálja meg a DVD menüben 
kiválasztani, ha létezik.

Nem változtatható a nézőpont:
● Ez a funkció a hozzáférhetőségtől függ a szoftverben. Ha 

a lemezen több nézőpontból készült jelenet van, a több nézőpont 
csak bizonyos jeleneteknél lehetnek elérhetőek.
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Utasítások a termék helyes megsemmisítésére vonatkozóan

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.   07/2016

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.

Az útmutató eredetileg cseh nyelven készült. 
Gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-251 01 Říčany
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HU  Jotallasi feltetelek

Az eszköz csomagolása nem tartalmazza a garanciakártyát. 

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy 
ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen 
igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy 
szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfi zetését igazoló 
bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlónkat, hogy őrízzék meg a fi zetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi 
egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint 
– a  garanciális igényét a  vásárlás helyén vagy a  kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a  fogyasztó a  fogyasztási cikk meghibásodása miatt a  vásárlástól 
(üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:
 a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, 

átalakításnak, a keszüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett 
törés következménye;

 javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán;
 a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására. 

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Magyarországi szakszerviz: 
FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Törökbálint, tel: 23/330-830, 831
További információk a www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.




