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1. Fontos biztonsági intézkedések 

FIGYELEM: A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A 
KÉSZÜLÉKET VÍZZEL VAGY NEDVESSÉGGEL VALÓ ÉRINTKEZÉSNEK. 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET. 
SZERVIZ TEKINTETÉBEN KÉRJE SZAKKÉPZETT SZEMÉLY SEGÍTSÉGÉT.  
 

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbóluma, arra hivatott, hogy jelezze a felhasználónak, 
hogy a termék belsejében nem szigetelt veszélyes feszültség uralkodik, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy 
áramütést veszélye álljon fent az emberek számára. 

 
Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltó jel szimbóluma, arra hivatott, hogy jelezze a felhasználónak 
a fontos kezelési és karbantartási (szerviz) intézkedéseknek a speciális irodalomban való meglétét, amely 
a terméket kíséri.  
 

 
 
 
A laser product szimbólum, amely az egység hátsó részén található, azt jelzi, hogy ez a lejátszó a lézeres termékek 
1M osztályába tartozik, LÉZER BESUGÁRZÁS, NE NÉZZEN BEKE KÖZVETLENÜL AZ OPTIKUS EGYSÉGBE.   
1. A beszerelés és a használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. 
2. Ne nyúljon a csatlakozóhoz vizes kézzel.  
3. Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, amikor a készülés nincs használatban. (Húzzák ki a csatlakozót a konnektorból 
hosszú időre). Mielőtt áthelyezné a készüléket, vegyék ki először a lemezt az egységből / tálcát.   
4. Ne nyissa fel a fedelet, és ne nyúljon a készülék külső részén elhelyezett alkotórészek egyikéhez sem, ez kizárólag 
szakképzett technikusoknak megengedet.  
5. A készülék sérülését elkerülendő, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy olyan tárgyak, amely hőt sugároz.  
6. Ne tegye ki a készüléket vízzel vagy nedvességgel való érintkezésnek.  
7. Helyezze az egységet sík felületre, megfelelően szellőző körülmények között. Kérjük, a túlmelegedés és a 
meghibásodás elkerülése végett, ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek letakarva. 
8. Kizárólag puha és száraz kendővel tisztítsa a feületi részt, semmilyen oldószert, alkoholt vagy spary-t ne 
alkalmazzon. 
9. A készüléket nem szabad kitenni nedvességnek, nem érintkezhet vízsugárral, ne tegyen a készülékre folyadékkal 
töltött tárgyakat, mint például váza. 
10. Húzza ki a konnektorból a készüéket, ha hosszú időn keresztül nem használják.  
11. Ne helyezenek a készülékre nyílt tűz forrásokat, mint amilyenek a gyertyák. 
12. Ellenőrizze, hogy a levegő szabadon áramlik (ne helyezze a készülékeket polcra, vastag szőnyegre, ágyra, vagy 
sehová, ahol elzáródhatnak a szellőző nyílások), és biztosítson 10 cm távolságot minden oldalról. 
13. A készüléket nem szabad kitenni nedvességnek, nem vízsugárnak. 
14. A tápkábel kikapcsoló berendezésként működik, ennek megfelelő állapotban kell maradnia. Abban az esetben, ha 
az elektromos kábel meghibásodik, a veszély elkerülése érdekében, ezt a gyártónak kell kicserélnie, vagy más 
szakképzett személynek.

FIGYELEM 
Áramütés veszély! 

Ne nyissa fel a fedelet! 



 

2.ÓVATOSSÁG 
 
Mielőtt használatba venné a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati utasítások alkalmazandó 
elemeit, és a biztonsághoz kapcsolódó javaslatokat. Ezeket tartsa ezt kéznél a jövőre vonatkozóan.  
Ügyeljen gondosan az egységen jelzett figyelmeztetések, illetve a működési utasítások betartására. 
Biztonság 
Tápegység – A terméket kizárólag a működési utasításokban, vagy a terméken jelzett tápegység 
típushoz szabad csatlakoztatni. 
Környezet 
1. Ne használja a készüléket víz vagy nedvességforrás közelében. 

Például: fürdőszoba, medence stb. mellett. Az alagsorban való használat ugyancsak kerülendő. 
2. A lencse a következő körülmények között párásodik be:  

Rögtön azután, hogy bekapcsolt egy hőforrást. 
Gőzzel teli vagy nagy nedvesség tatalmú szobában. 
Ha a készüléket hirtelen helyezi át hideg környezetből melegebb helyre. Ha nedvesség keletkezik 
a készülékben, az már nem működik megfelelően. Ennek a problémának a kijavítása érdekében, 
várjon körülbelül egy órát, hogy a nedvesség elpárologjon.  

3. Ne használja, vagy ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe. 
Ne hagyja a készüléket olyan személygépjárműben, amely hosszú időn keresztül a nap sugarainak 
van kitéve, mivel a váz deformálódhat.  

4. Ne tegye ki a készüléket vízcseppekkel vagy vízsugárral való érintkezésnek, és ne hegyezzen a 
készülékre folyadékkal teli tárgyakat, mint például váza. 

5. Mivel a csatlakozó vagy tápkábel az árammal való ellátás megszakítására használatos, ezeknek 
jó működési állapotban kell maradniuk.  



 

Terminológia 
Mit jelent a CÍM és a FEJEZETEK? 

Cím/Fejezet (DVD) 
A DVD-k címeknek nevezett nagy egységekre, és fejezeteknek nevezett, kisebb 
alegységekre oszlanak. 
Ezeknek az egységeknek utalt számok címek számai és fejezet számai néven 
ismertek.  

 
 

 
Mit jelent az MPEG-4? 
Az MPEG-4 videó tömörítési standard, amelyet egy ipari konzorcium fejlesztett ki, 
melynek neve: 
Moving Picture Experts Group, rövidítve MPEG. Az MPEG általi hivatalos leírás 
szerint, a MPEG-4 „alacsony bitrátájú audió és videó kódolására alkalmazott 
standard”. Ezen csoport számos kifejlesztett standardjait elismerte az ISO 
(International Organisation for Standardisation). Az MPEG-4 az ISO/IEC 14496 
standardjának felel meg. Az MPEG standardokat egyetemesen elismerik a 
médiaiparban, DVD-khez, MP3-asokhoz és az összes többi alkalmazáshoz 
használják. Egy két órás jó minőségű videoképsor tömörítés egyetlen CD-n 
tárolható. Az MPEG-4 eltávolítja azt az információt, amely észrevehetetlen az 
emberi szem és fül számára, a kezdeti pixeleknek a matematikai becslését 
generálja, amely eléggé hasonlít az eredetihez, így a felhasználó nem érzékeli a 
különbséget az eredeti és a tömörített változat között (legalábbis elméletileg).    

 
Mit jelen az XviD és a DivX? 
Az XviD és a DivX MPEG-4 videokodekek. Mindkettő használható az MPEG-4 
videofájlok kódolásához, kompatibilis video streamekkel, amelyek később 
elmenthetőek avi. kiterjesztéssel. 
A termék MPEG-4 dekódert tartalmaz, amely ehetővé teszi a CD-ken található Xvid 
és DivX fájloknak a lejátszását.  
Megjegyzés: nem minden.avi fájl játszható le ezen a lejátszón! 

 
 

Példa: 

1. Cím 2. Cím 



 

Mit jelent az MP3? 
Az MP3 olyan zenefájloknak a formátumára utal, amelyek alkalmasak az interneten 
való lejátszásra. Az MP3 weboldalakról való, saját számítógépre történő zene 
letöltések népszerűségének köszönhetően, az E-BODA az első romániai márka, 
amely ehetővé teszi, azoknak a CD-R lemezeknek a lejátszását a DVD-lejátszón, 
amelyek MP3 fájlokat tartalmaznak. 

Mit jelent a VCD? 
A VCD úgy néz ki, mint egy átlagos CD-lemez, ugyanolyan audió digitális 
minőséggel és videó lejátszási képességgel rendelkezik. Ez ilyn videó formátum, 
amely jobb képminőséget nyújt, mint a VHS, több mint egy órányi leátszási idővel. 
Megjegyzés: CD-videó lejátszásához aktiválnia kell a PBC 
OFF-ban a fejezet/jelenet menü leállítását.  

Mit jelent a HDCD? 
Ez a készülék HDCD technológiával van felszerelve. A HDCD® (High Definition 
Compatible Digital®) olyan folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a CD lejátssza az 
összes, eredeti sávon felvett részletet. 
Amikor egy HDCD kódolású CD-t halhatnak, sokkal dinamikusabb hangsort 
hallanak, 3-D hatású hangot, és 20-bit kimenettel rendelkező, rendkívül 
természetes zenei hangszínt.  

Mit jelent a PICTURE CD? 
Az E-BODA az első romániai márka, amely lehetővé teszi a JPEG FÁJLOK 
LEJÁTSZÁSÁT, beleértve a KODAK Picture CD-ket. 
Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a TV képernyőjén nézhesse meg a személyes 
fényképeket, otthonának nyugalmában, egy CD-R lemezen!  
A CD KODAK Picture lemezek beszerzése akkor válhat szükségessé, ha 
fotóelőhívást szeretné megvalósítani (35mm vagy Advanced Photo System – APS 
színes film). Ezáltal a képek, a negatívok tárolhatóak a CD KODAK Picture 
lemezen. Az Ön. E-BODA DVX 575USB készülékével mindegyik KODAK Picture 
CD lemez lehetőséget nyújt arra, hogy saját otthonában, nézhesse meg családjával 
és barátaival vagy/és üzlettársaival készült képeit. 

 



 

3. A KÉSZÜLÉK ELEMEI 

3.1. Előlap  

 

 

 
*Amikor a készülék Standby üzemmódban van, nincs teljesen szétkapcsolva a 
tápegységtől. 
 

3.2. Hátlap 

 

 
 
 

1. Video Component kimenet      2. Scart RGB-vel 
3. Audio Sztereó 2CH kimenet     4. Audiódigitális Koaxiális kimenet  
5. Video Composite kimenet      6. S-Video kimenet 
7. Audiodigitális Optikus kimenet 

1. Fedőlap  2. Lejátszás/Szünet gomb 
3. LED-es kijelző  4. Zárt/Nyitott gomb 
5. STOP  6. on/off gomb 
7. USB port   



 

3.3. Távirányító 
 

 
 

 1. Az ST / BY  
 2. Numerikus gombok  
 3. Menj a  
 4. Szünet  
 5. Vissza  
 6. Előre  
 7. Lejátszás  
 8. Fel gomb  
 9. Bal gomb  
10. Beállítások  
11. Le gomb  
12. Cím  
13. Étlap  
14. Visszatérés  
15. Szög  
16. Program  
17. Tiszta  
18. Lassú  
19. Sz. lépés  
20. Zoomolás  
21. L / R csatorna  
22. Visszaállítása  
23. Videó üzemmód  
24. Nyitás / Zárás  
25. Stop  
26. Előző  
27. Következő  
28. Belép  
29. Jobb gomb  
30. DVD / USB  
31. Kijelző  
32. Felirat  
33. Széles  
34. Nyelv  
35. Ismétlés A-B  
36. Ismétlés  
37. Néma  
38. NTSC / PAL  
39. PBC  
40. Hangerő + / -  
41. Véletlen 



 

1. Ne tegye ki a távirányítót magas hőmérsékletnek, pl. közvetlenül a napon 
hagyva. 
2. Óvakodon attól, hogy az idegen testek, főként a fém tárgyak behatoljanak az 
elemtartóba. 
3. A távirányító szenzorjának vétele károsodhat, ha a távirányító közvetlen 
napfénynek vagy nagyon erős mesterséges fénynek van kitéve.  
4. Tilos az elemek szemétbe dobása. Adja be a használt elemeket az 
újrahasznosító központokba. 
5. Az elemek helytelen használata szivárgásokat vagy korróziót okozhat. 
6. Ne szerelje be az elemeket rossz irányban. 
7. Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes. 
8. Ne hagyja az elhasznált elemeket a távirányítóban. 
9. Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes. 
Cseréljék ki az elemeket, ha a távirányító már nem működik megfelelően. 
10. Ha az elem kiszivárgott a mérlegbe, távolítsa el a folyadékot és cserélje ki az 
elemeket. 
11. A csomagban található elemek nem tartalmaznak nehézfémeket. 
 

4. CSATLAKOZÁSOK  

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.  
A csatlakoztatások befejezését követően, kapcsolja be a készüléket. 
A vezetékeket megfelelő módon kell csatlakoztatni, követve a készülék hátoldalán 
jelzett megjegyzéseket. Ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak bejegyezve.  
Figyelem: 
Ne csatakoztassanak olyan koaxiális bemenetű erősítőt – amely nem tartalmaz 
Dolby digital AC 3 vagy DTS dekódert. Bármely DVD lejátszási kíséret tönkreteheti 
az Ön hangszóróit, és károsíthatja az emberi hallást.  

  
TV Rendszer beállítása 
Ha észreveszik, hogy a kép illeszkedése nem megfelelő, fehéres vagy fekete-fehér 
stb., kérjük, válassza ki a PAL vagy NTSC opciót, megnyomva a távirányító N/P 
gombját, így tudja megváltoztatni a TV rendszert. Ez a készülék különböző 
felbontású képeket fogad, ennek következtében ezek nagyított vagy kicsinyített 
módon jelenhetnek meg. 

  



 

5. Menü opciók 

 
 

Hogyan állítsa be a lejátszót 
A beállítások menüjéhez való hozzáférésért nyomja meg a SETUP gombot.   

① Főmenü: 

Használja a balra/jobbra (/) nyílgombokat a kurzor elmozdításához, és az alegységek 
címének kiválasztásához. 

② Almenü: 

Az almenübe való belépéshez nyomja meg a PLAY gombot. A  gomb egnyomásával 
kilép az almenüből, visszajutva a főmenübe. Nyomja meg a / gombokat az 
alegységek opciói között való navigáláshoz. 

③ Opciók menüje: 

Válassza ki a beállítani kívánt opciót, és nyomja meg a PLAY vagy a  gombot az 
opció menübeállításaihoz való hozzáférés érdekében. Használja a / gombokat a 
kívánt beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a PLAY gombot az aktiválásért. 
A  gombot megnyomva, visszatér az alegységbe. 

 



 

5.1. Általános beállítások oldala 

TV Kijelző 
 

· 4:3/PS: Pan & scan. A szélesvásznú 

képek 4:3 TV-n jelennek meg, teljes 
magasságban, levágott bal és jobb 
szélekkel.  
· 4:3/LB: Letter box. A szélesvásznú képek 

4:3 TV-n jelennek meg, teljes 
szélességben, és fekete sávokkal az alsó 
és felső részeken. 
· 16:9: Válassza ezt az opciót, ha a 

készülék 19:9 TV-hez van csatlakoztatva, a 
4:3 képek így a képernyő egészét betöltik, 
de 16:9 képelrendezésben. 
Megjegyzés: A kép elrendezése a DVD 
lemezen van beállítva. Ezért bizonyos 
képek lejátszása eltérhet az Ön által 
végzett beállításoktól. 
 
Szög (Látási szög): Egyes DVD-k több 

látási szögből felvett jeleneteket 
tartalmaznak. Ez a beállítás lehetővé teszi 
a látási szög beállítását szolgáló 
piktorgrammnak a képernyő jobb alsó 
sarkában való automatikus megjelenését.   
 
OSD nyelv: A képernyő kijelzőjének 

nyelve. Kiválaszthatja a beállítások 
menüjének és a kijelzőn megjelenő 
üzeneteknek a kívánt nyelvét.  
 

Captions (Captions funkció): Ez a 

beállítás kijelezheti vagy elrejtheti a „closed 
captions” funkciót. 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Ez a funkció csak kompatibilis 
DVD esetén alkalmazható. A „closed 
captions” funkció arra hivatott, hogy 
megkönnyítse a halási problémákkal 
rendelkező személyek filmnézését. 
 
Képernyővédő: ha egy lemez vagy film 

lejátszása megszakad, és semmilyen 
művelet nem kerül végzésre 5 percen 
keresztül, a képernyő feketére vált és egy 
logó jelenik meg, amelyik mozog. A 
„képernyővédő” funkció elejét veszi annak, 
hogy az Ön TV-je meghibásodjon annak 
okán, hogy egyetlen képet mutat hosszabb 
időn keresztül. 
 
HDCD: A felhasználó megváltoztathatja a 

HDCD filter beállításait. 
· Megállítás 
· 1X: 1X oversampling. 
· 2X: 2X oversampling 
 
Utolsó memorizálás: 

· ELINDÍTOTT: Ha véletlenül megnyomja 
az Open gombot, amikor egy DVD-t néz, 
vagy leállítja a készüléket, ezzel a 
funkcióval a készülék automatikusan 
memorizálja azt az időpontot, ahol a DVD 
megnézése közben tartott. 
· LEÁLLÍTOTT: Elmentés funkció nélkül. 

 



 

    

 

5.2. Audió beállítások oldala 
 
Hangszórók beállítása            SPDIF beállítások 
 

 
 
Downmix 
A készülék képes több audiocsatorna 
mixelésére, hogy azokat két sztereó 
csatornára kódolja. Ez a funkció a  
„Downmix” nevet viseli. 
Lt/Rt: Kilépés Audio Dolby Pro Logic® 
Surround. 
Ez a mátrix kódoló folyamat lehetővé 
teszi az audio sztereó pályák számára 
hogy négy audio csatornára váljanak 
szét (bal, központi, jobb és surround). 
Sztereó: Analóg audio sztereó 
kimenet. A lejátszó a bal és job 
hangszórók felé küldi a subwoofer és 
hangjelzéseket. 
 
 
 

 
 
Állítsa be a Sony Philips Digital 
Interface (SP- DIF) opciót, amely 
koaxiális vagy optikus audiodigitalis 
átvitelre tervezett.  
LEÁLLÍTOTT SPDIF: Kikapcsolja az 
audiodigitális átvitelt.  
SPDIF RAW: ha a készülék egy 5.1. 
digitális erősítőhöz van csatlakoztatva 
koaxiális vagy optikus vezeték által, 
válassza ki ezt az opciót a nyers 
audiodigitális jelek átviteléhez, 
anélkül, hogy bármilyen dekódolási 
folyamatot kellene végezzen. 
SPDIF PCM: Ha a digitális erősítőhöz 
van csatlakoztatva koaxiális vagy 
optikus vezeték által, válassza ki ezt 
az opciót a modulált PCM sztereó jel 
átvitele érdekében.  
 

 
 
 



 

    

 

5.3. Feliratok beállításának oldala 

 

 
Felirat típusa: A kívánt felirat nyelvéhez 

való illeszkedés érdekében, kiválaszthatja 
a felirat típusát. 
· Latin betűs (1250): szerb (latin betűs), 

albán, horvát és román feliratot 
engedélyez. 
· Cirill betűs (1251): orosz, bolgár, 

macedón, szerb (cirill) és ukrán feliratot 
engedélyez.  
 
Felirat betűkészlete: Három betűméret áll 

rendelkezésre – kicsi, közepes és nagy. 
 

 
Háttér szín: választhat színt a felirat 

hátteréhez. 8 szín áll rendelkezésre. 
 

 
Kontúrszín: A felirathoz kiválaszthatja a kontúr 
színét. 8 szín áll rendelkezésre.  
 

 
 
Szövegszín: Kiválaszthatja a felirat írásának 
színét. 8 szín áll rendelkezésre. 
. 

 
 
Ezek az opciók a telepített szoftver 
változatának függvényében változnak. További 
részletekért látogassanak el a 
www.e-boda.ro/support honlapra. 

 
5.4. Videobeállítások oldala 
VIDEÓ kimenet: 

 



 

    

 

 
 
Válassza ki a csatlakozás típusának 
megfelelő videó kimenetet: 
S-Video: videó és S-videó összetétel 
YUV: Videó összetétel 
RGB: SCART 
Progressive: Az Ön TV-jének kimeneti 
jelzéséhez, válassza ki a progresszív 
szkennelés vagy az analóg videó opciót 
 

5.5. Elsődleges beállítások 
oldala 
 
TV típus: Jelölje meg a színes videó 

kimenetre használt standardot. 

 
PAL: Nagy-Britanniában és Németországban, 
illetve más országokban használt átviteli 
rendszer. Az Ön TV-je fogadja ezt a jelzést, 
ha kiválasztja a „PAL” opciót. 
Auto: Válassza ezt az opciót, ha multistandard 
TV-je van, amely kompatibilis NTSC és PAL 
szabvánnyal. 
 

Interlace: hagyományos (analóg rendszer) 
TV számára.  
 

 
P-scan: Olyan TV-k számára, amelyek 
engedélyezik a progresszív szkennelésű 
bemeneti jeleket. Figyelem, a TV-k 
nagytöbbsége nem képes erre, és ebben 
az esetben, csak egy kép nélküli kijelzőt 
látnak majd. 
Interlace: A kép minőségét álítja be a kép 
tisztaságát, fényét, kontrasztját, 
hangsorát, árnyalatát és Luma Dely 
funkcióját igazítva. 
NTSC: Koreában, Japánban, az AEÁ-ban, 
Kanadában és egyéb országokban 
használt átviteli rendszer. A legtöbb DVD 
NTSC formátumban van megírva. Ahhoz, 
hogy az Ön TV-je fogadja ezt a jelet, 
válassza ki az   „NTSC” opciót. 
Audió 

Válassza ki a DVD  soundtrack-jének 
kívánt nyelvét. 
1) A kiválasztott nyelv elsőbbséget élvez, 
amikor a lejátszó megnyitja a DVD lemezt. 
2) Figyelem, az audió oszlop nyelve a DVD 
lemez függvényében változik. 
Hasonlóan választhatja ki az audió 
oszlopok nyelvét, megnyomva a DVD 
készülék távirányítóján az AUDIO gombot. 



 

 

Felirat 
Válassza ki a feliratokhoz használt 
kívánt nyelvet a DVD-re írt feliratok 
közül.  
1) A kiválasztott nyelv elsőbbséget 
élvez, amikor a lejátszó megnyitja a 
DVD-t. 
2) Figyelem, a feliratok nyelve a DVD 
lemez függvényében változik.  
Hasonlóan választhatja ki az audió 
oszlopok nyelvét, megnyomva a 
DVD készülék távirányítóján az 
VIDEO gombot. 

 
Disc menü 
Válassza ki a DVD lemezre írt disc 
menüjének kívánt nyelvét.   
 

Szülői felügyelet 
A DVD lejátszó bizonyos 
felhasználók általi használatának 
korlátozása megvalósítható, például 
azok életkorának függvényében. 
Egyes jelenetek blokkolhatóak vagy 
kicserélhetőek. A „Parental Control" 
funkció lehetővé teszi a különböző 
filmek vagy jelenetek 
hozzáférésének szintjét, jelszó 
beállításával. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Lépjen a kurzorral a „Parental" 
funkcióra. A korlátozás szintje jobb 
oldalon kerül kijelzésre. 
2) Ha szeretné megváltoztatni ezt a 
szintet, nyomja meg a PLAY gombot 
a menü megnyitásához. Ezt 

követően, használja a
gombokat az illető korlátozási szint 
kiválasztásához, és nyomja meg a 
PLAY gombot a jóváhagyás 
érdekében. 
3) A készülék egy jelszó beütését 
kéri, ha aktiválták a PASSWORD 
módot. 
4) Üssön be egy 4 számjegyből áIló 
jelszót, és nyomja meg a PLAY 
gombot a jóváhagyás érdekében. A 
default jelszó 5168. 
5) Befejezés. 
 
 
Megjegyzés: 
Ha az ön DVD lemeze nem 
engedélyezi ezt a funkciót, akkor a 
DVD lejátszó nem korlátozhatja a 
hozzáférést ehhez a lemezhez.   
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6. MPEG-4 fájlok lejátszása 

A készülék a legtöbb DivX (DivX Pro) és XviD lejátszására képes. A következő 
képernyő akkor jelenik meg, amikor felraknak egy MPEG-4 videó lemezt: 

1) Nyomja meg a gombokat, vagy használja a numerikus gombokat 
annak a filmnek a kiválasztásához amelyet látni/szerkeszteni kíván. 
2) Nyomja meg a PLAY gombot az illető film lejátszásához. 

3) Nyomja meg a  gombot az előző oldalhoz való visszatéréshez.  
 
A készülék felismeri a .AVI fájl nevét, és kijelzi az aktuális fájlt. Kompatibilitási 
problémák az új MPEG-4 fájlokkal kapcsolatban jelentkezhetnek (zöld képernyő, 
képernyő kép nélkül, megszakadt kép,audio-video szinkronizálási problémák). 
Helyettesítse a fájlt másik változattal, vagy frissítse a készülék firmware-jét.  
 
Felirat kijelzése: 
Innovatív jellemzőnek mondható, hogy ez a készülék különböző 
feliratformátumokat fogad. Felismeri és helyesen értelmezi az srt. feliratokat.  
Figyelem!: a filmnek és a feliratnak ugyanazon irányadóban kell lenniük, és az illető 
fájlok neveinek is azonosaknak kell lenniük. 
A készülék képes egyéb megjelenő felirat formátumok felhasználására is.  
Más nyelvű felirat kijelzése 
Természetesen több nyelvű feliratokkal rendelkező fájlokkal kell rendelkeznie. Sőt 
a feliratos fájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével (de különböző 
kiterjesztéssel). Például: 
TLF-matrix-cd1.avi 
TLF-matrix-cd1.1.srt 
TLF-matrix-cd1.2.srt 
Figyeljék meg az aláhúzott részt. 
Másolják ezeket a fájlokat egy CDR vagy DVDR lemezre, ugyanazon irányadón. 
Ezt követően, a távirányítón évő SUBTITLE gomb használatával, 
megváltoztathatja a feliratot. 
A készülék nem fogadja el bizonyos nyelveken a SUBRIP (srt). Formátumú 
feliratokat. 
Alternatív hangsor kiválasztása 
Bizonyos MPEG-4 videó fájlok további hangsorral rendelkeznek, a következő 
típusú néven:  
Elizabeth.1998.DVDRip.XviD.Dual-Audio.iNT-NewMov 
Egyetlen fájl kiválasztása a lemezről: 
Miközben egy adott fájl lejátszása történik, kiválaszthatja egy másik fájl lejátszását 
a TIME gomb használatával. 
A TIME első megnyomására egy kontextuális menü kerül kijelzésre a TV 
képernyőjének bal felső sarkában. 



 

 

Ezt követően beírhatja a kívánt fájl pozíciójának számát.  

 
A lejátszott fájl bizonyos pillanatának lokalizálása: 
Nyomja meg kétszer a TIME gombot. A menü megváltozik, és megjelenik a Time 
Code Input üzemmód. Ezt követően beírhatja a kívánt időkódot. Például, ha 
szeretn, hogy a filmet 12 perc és 35 másodperctől elindítani, írja be konkrétan a 
számokat: 0, 1, 2, 3 és 6, egyiket a másik után: 

 
 

Elfogadott MPEG-4 fájl specifikációk: 
 

Média típusa MPEG-4 ASP, max: 720x576pixel 

Videó kodek DivX 3.11alpha, DivX 4.x, DivX 
5.x, DivX Pro, XViD 

Audió kodek MP3, Dolby AC3 

 
MPEG-1/2 fájlok lejátszása 
A készülék képes a DVD-n lévő (.VOB/.MPG/.DAT) fájlok olvasására File Playback 
üzemmódban. 
Ha egy .VOB fájl több hangsávot és feliratot tartalmaz, megváltoztathatják a felirat 
vagy a hangsáv beállításait a távirányítón lévő gombok segítségével, ahogy egy 
DVD lemezen is. 

 

7. Speciális lejátszási funkciók 

 
Ismétlés 
Ismételten lejátszható egy adott cím, vagy a lemezen található összes cím. 
DVD: Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten és válasszon a különböző 
ismétlési módok közül: [FEJEZET] / [CÍM] / [ÖSSZES] 
CD: Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten, és válasszon a különböző 
ismétlési módok közül: [ZENESZÁM] / [MIND] 
 
A-B ismétlődés  
Használhatja a Repeat Sequence funkciót kedvenc jeleneteinek kiválasztásához 
és megismétléséhez.  
1) Nyomja meg az A-B gombot a DVD/CD lejátszása közben annak érdekében, 
hogy kiválassza az A kezdeti pontot.  
2) Nyomja meg az A-B gombot újból, hogy kiválassza a B végpontot 
3) meghatározott képsor végtelenszer ismétlődik. 



 

 

4) Az ismétlődés törléséhez, nyomja meg újból az A-B gombot. 
Bizonyos pillanat rögzítésének lokalizációja a lemezen 
 
Lehetséges a gyors előre/hátra tekerés a lemez meghatározott pontjáig. 
Numerikus gombok használata adott pont közvetlen lokalizálásához  
Egy bizonyos fejezet (DVD) vagy zeneszám (CD) kiválasztása érdekében, csupán 
nyomja meg az illető gombot. Ha például szeretné meghallgatni az egyik CD 23. 
Zeneszámát, nyomja meg a 2. és 3. gombot, miközben a CD lejátszása folyik. A 
készülék lejátssza a 23. zeneszámot. 
PREV és NEXT gombok használata egy adott pontra való ugráshoz. 
Használhatja a /  gombokat, hogy lokalizálja a lemez egyik meghatározott 
pontját. Miközben a lemez lejátszása folyik, tartsa nyomva a gombot a lejátszási 
iránynak megfelelő pont lokalizálásához, vagy tartsa nyomva a  gombot az 
ellenkező irány érdekében. Amikor elérte a kívánt pontot, engedje el a gombot a 
normális lejátszási sebességre való visszatéréshez. 
Cue és Review gombok használata a lemezen található egyik pont gyors 
lokalizálása érdekében  
Nyomja meg a vagy a gombot, miközben a lemez lejátszása folyik. Amikor 

elérte a kívánt pontot, nyomja meg a  gombot a normális lejátszási sebességre 
való visszatéréshez. Amikor a lemezen keres, a vagy a  gombok 
megnyomása megváltoztatják a lejátszás irányát. A vizuális kijelző mindegyik 
megnyomás után megváltozik: 
Cue irány 

 
 
Review irány 

 
A „×2” sebesség beállítása azt jelenti, hogy a lejátszás körülbelül kétszer olyan 
gyors, mint a normális stb. 
 
Keretről keretre való lejátszás (Step) 
Nyomja meg a STEP gombot a lejátszás közben, hogy a következő keretbe lépjen; 
Ha megnyomja a gombot, a lejátszás visszatér a normális ritmusra. 
 
TIME 
A DVD lemezen megkereshető egy cím vagy egy fejezet. Mivel minden cím 
rendelkezik számmal, megnyomva az adott számot, kiválasztásra kerül az illető 
cím. Hasonlóan használható az időkód egy jelenet lokalizálása érdekében. 
 
Zoom 



 

 

Zoom funkció használata, miközben folyik a DVD lemez lejátszása: 
1. Nyomja meg a ZOOM gombot. 
2. A készülék 3 „zoom-in" szintet és 3 „zoom-out" szintet kínál. 
3. Nyomja meg a ZOOM gombot 7-edjére a funkció törléséhez. 
A kamera szöge 
Ha a DVD szögekből felvett jelenteket tartalmaz, kiválaszthatja a kívánt szöget: 
1) Nyomja meg az ANGLE gombot, ha a lejátszás során megjelenik a kamera szög 
ikonja. 
2) Nyomja meg az ANGLE gombot ismételten a lemez által kínált szögek közötti 
változtatáshoz.  
Bizonyos DVD lemezek kapcsán előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik, még 
akkor sem, ha a lemez kínálja ezt a lehetőséget. 
 
Onscreen kijelzés 
Nyomja meg a DISPLAY gombot ismételten, miközben egy DVD lejátszása folyik, 
így kijelzésre kerül az onscreen, a lejátszáshoz kapcsolódó részletek: 
[A jelenlegi címből lejátszott idő], [A jelenlegi címből fennmaradó idő], [A jelenlegi 
címből lejátszott idő], 
[A jelenlegi címből fennmaradó idő] 
A DISPLAY gomb 5-ik megnyomását követően törlésre kerül ez a funkció. 
 
Feliratok kiválasztása 
 
Ha a lemezen vannak feliratok, tetszés szerint választhatja ki, vagy vetheti el 
ezeket. 
1. Nyomja meg a SUBTITLE gombot, miközben a DVD lejátszása folyik.  
2. Nyomja meg a SUBTITLE gombot a lemez által kínált feliratok egyikének 
kiválasztásához.  
3. Válassza ki az „OFF" funkciót, ha el akarja távolítani a feliratot.  

 



 

 

8. Problémák megoldása 

Műszaki problémák esetén ellenőrizze a következőket, mielőtt egy 
szervizegységbe vinné a készüléket.  

 
FIGYELEM: 
Ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket! 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A POWER Led nem 
gyullad ki 
 

A készülék nincs csatlakoztatva 
áramforráshoz 

Csatlakoztassa a készüléket 

Nincs kép Nem választotta ki a TV-hez 
csatlakoztatott video bemenetet  
 

Válassza ki a TV-nek megfelelő 
videobemenetet, annak érdekében, 
hogy fogadja a készülék által 
kibocsátott jelet  

A videokártya nincs helyesen 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa teljes mértékben a 
videokártya védőköpenyét a 
megfelelő karmantyúhoz  

Nem hallatszik a 
hang 

Az audiokártya nincs helyesen 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa teljes mértékben a 
audiokártya védőköpenyét a 
megfelelő karmantyúhoz  

A sztereó rendszer nincs 
elindítva  

Indítsa el a sztereó rendszert 

Nem választotta ki a helyes audio 
kimenetet  

Válassza ki a helyes audió kimenetet 
a beállítási menüből  

Torzult kép A lemez koszos Vegye ki a lemezt és tisztítsa meg 

A készülék gyors előre/vissza 
lejátszási üzemmódban van  

Ebben az üzemmódban  
jelentkezhetnek torzulások, ez normális 

Pislákolás vagy 
instabil fény 

Másolási biztonsági üzemmód 
által okozott hiba 

Csatlakoztassa a készüléket 
közvetlenül a TV-hez 

A készülék nem 
működik 

Nincs lemez a készülékben Tegyen be egy lemezt a készülékbe 

Nem kompatibilis a lemez Tegyen be egy kompatibilis lemezt  
(ellenőrizze a formátum és a 
színjelzés standard kódolási módját) 

A lemezt fordítva helyezte be  Ellenőrizze, hogy helyesen tette be a 
lemezt  

A lemez nincs jól behelyezve Ellenőrizze, hogy helyesen tette be a 
lemezt 

 A lemez koszos Tisztítsa meg a lemezt 

A készülék nincs jól beállítva Módosítsa a beállításokat a beállítási 
menü alkalmazásával 

Be van kapcsolva a Szülői 
felügyelet üzemmód 

Törölje a Parental funkciót vagy 
cserélje ki a korlátozási szintet  

Nem válaszol a 
gombok 
megnyomására 

Elektromágneses mezők 
interferenciái vagy már tényezők, 
mint a statikus elektromosság 

Kapcsolj ki a készüléket/húzza ki a 
konnektorból és indítsa újra/dugja 
vissza a konnektorba. 

A távirányító nem 
működik 
Probléma 

A távirányító nem a készülék 
elülső felén lévő szenzor felé van 
irányítva  

Irányítsa a távirányítót a készülék 
elején lévő szenzor felé  

A távirányító a működési határon 
kívül esik 

Ellenőrizze, hogy nincs, több mint 7 
méter távolságra a készüléktől. 



 

 

Az elemek lemerültek Cserélje ki az elemeket 

 

Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek nem működnek ezen a készüléken, ez 
a megírás körülményeinek vagy a használt lemezeknek tudható be.  
 

Megjegyzés: 
Ez a készülék copyright biztonsági technikát alkalmaz! 
 

9. Műszaki előírások 

Készülék (hasonlóan tekintse meg a termék csomagolását is) 
Áramforrás ~110-240V 50/60Hz 

Áramfogyasztás 20W 

Súly (hozzávetőleges) 2.4Kg 

Méretek (hozzávetőleges) 430 x 38 x 260mm (W/H/D) 

Standard jel PAL/NTSC/MULTI 

Lézer Félvezető lézer; hullámhossz: 650nm & 780nm 

Sávszélesség DVD VIDEO (MIP 96KHz) 20Hz~44KHz (±1dB) 
DVD VIDEO (MIP 48KHz) 20Hz~22KHz (±0.5dB) 

CD: 20Hz~22KHz (±0.5dB) 

Jelzés/hang viszony ≥90Db 

Audiodinamika DVD VIDEO: ≥90Db 
CD: ≥85dB 

Szervizfeltételek Temp: 0 to 40°C, vízszintesen elhelyezett/felszerelt  

Kimenetek: 
Video kimenet 1.0V (pk to pk), 75Ω 

Analóg audio kimenet 2.0V (RMS) 

S-Video kimenet (Y) 1.0V (pk to pk), 75Ω 
(C) 286mV (pk to pk), 75Ω 

Videoösszetétel kimenet (Y) 1.0V (pk to pk), 75Ω 
0.7V (pk to pk), 75Ω 

Audió KOAXIÁLIS kimenet 0.5V (pk to pk) 75Ω 

Tartozékok: 
Használati útmutató ………………………………………………………………..1 

Audio-/Videokábel ………………………………………………………………..1 

Távirányító készlet ………………………………………………………………..1 

Elemek (AAA) ………………………………………………………………..2 

Garancia ………………………………………………………………..1 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
Ez a termék az elektromos és elektronikus hulladék szelektív megkülönböztető jelével 
van ellátva. Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket, a 2002/96/CE irányelvvel 
megegyezően, szelektív hulladékgyűjtő rendszernek kell bevennie, hogy 
újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen annak érdekében, hogy csökkenjen a 
környezetre gyakorolt hatás. Figyelem ! A szelektálatlan elektronikus berendezések 
károsíthatják a környezetet és az emberek egészségét, mivel veszélyes anyagokat 
tartalmazhatnak. 


