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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Figyelmeztetés: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a fedelet, 
vagy a készülék hátsó részét. A készülék belsejében nem találhatóak olyan alkatrészek, 
amelyeket a vásárló önállóan javíthat. Meghibásodás esetén vigye a készüléket szervízbe.
Figyelmeztetés: A tűz, vagy áramütés elkerülésének érdekében ne tegye ki a készüléket 
víznek, vagy nedvességnek.

•  Ne tegye ki az adaptert, vagy DVD lejátszót víznek és ne helyezzen rá a készülékre vízzel 
töltött tárgyakat (pl. vázákat).

•  Ne tegye ki a DVD lejátszót közvetlen napsugárnak és ne helyezze azt meleg források  
közelébe, mint pl. radiátorok, vagy kazánok.

•  Ne tegyen semmit a szellőző nyílásokra. Soha ne blokkolja le a szellőző nyílásokat úgy, 
hogy a készüléket szőnyegre, ülőgarnitúrára, vagy hasonló helyekre helyezi.

•  Ne helyezze a DVD lejátszót olyan helyre, amely nem stabil. Különben a készülék leeshet, 
ami a készülék meghibásodását ,vagy személyi serülést okozhat.

•  Soha ne tegyen nehéz, vagy éles tárgyakat az LCD kijelzőre, vagy keretre.
•  Csak a csomagolásban lévő AC adaptert használja. Bármilyen más adapter használata 

miatt a készülék elveszítheti a garanciát.
•  Ha kihúzza az AC adapter csatlakozóját, a készülék akkumulátorral működik tovább.
•  Húzza ki a tápkábelt, ha nem használja a készüléket.
•  Fordítson figyelmet környezete megóvására, mikor kidobja az elemet!

FIGYELMEZTETÉS: Az elemek nem megfelelő használata robbanást okozhat.  
Az elemeket mindig ugyan olyanra, vagy azonos típusra cserélje ki. (Lithium elem)
FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletre, mint például napsugár, 
tűz, stb.
FIGYELMEZTETÉS: Ne halgassa a készüléket magas hangerővel hosszabb ideig, mert 
az a hallás károsodását okozhatja.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a csomagolásban lévő  tartozékokat és  AC adaptert használja. 

Csak a használati utasításban kijelölt energiaforrásokat használja!

A készülék II. osztályú, vagy kettős szigetelésű készülékek közé tartozik.  
A tervezésének köszönhetően, a készülék földelése nem szükséges!

A hallás károsodásának elkerülése érdekében nem javasoljuk a készüléket 
hosszabb ideig tartó magas hangerővel használni! Használat előtt olvassa 
el a használati utasítást figyelmesen! Ellenőrizze mikor elhagyja a lakását, 
hogy a készülék le van-e halkítva, vagy ki van-e kapcsolva!  

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

WARNING
ÁRAMÜTÉS VESZÉLY, 

NE NYISSA KI!
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Figyelmeztetés: A  lejátszó  fel van szerelve lézer rendszerrel. Ha más módon használja 
a készüléket, mint ami a   javasolt, az veszélyes lézer sugárzást eredményezhet.
Figyelmeztetés: Láthatatlan lézersugárzás veszélye léphet fel a készülék nyitott állapota 
esetén! Kerülje el a lézer sugárzást!
Figyelmeztetés: Soha ne tegye ki magát közvetlen lézer sugárzásnak. 

Megjegyzés: Ne helyezze el a készüléket zárt helyeken, mint pl. könyves polcok. 

Figyelmeztetés: Ha gyerekek használják a készüléket, figyeljen arra, hogy megértettek 
minden használati utasítást és megfelelően tudják a készüléket használni.
Figyelmeztetés: Ha az elemek nagyon melegek, vagy bármilyen szag érezhető, illetve 
bármilyen füst látható forduljon szakszervizhez.
Figyelmeztetés: Ne hagyja az elemeket olyan helyen töltődni, ahol nem elegendő  
a szellőzés, mint például ülőgarnitúra, stb.
Figyelmeztetés: Nem válalunk semmilyen garanciát, ha nem használja az elemeket 
megfelelően, nem tartja be a használati utasítást és nem tartja be a figyelmeztetéseket.
Figyelmeztetés: Ne használjon 250 mm-nél hosszabb USB kábelt.

FIGYELEM:
A kémiai égés elkerülése érdekében ne nyelje le az elemet (a távirányító tartozéka)!  
A készülék gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelése belső égést okozhat akár  
2 órán belül, ami halálhoz is vezethet! Tartsa az új és régi elemeket távol a gyerekektől! 
Ha az elemtartót nem lehet becsukni megfelelően, ne használja a készüléket és tartsa azt távol 
a gyerekektől! Ha azt gondolja, hogy valaki lenyelte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!  

MEGJEGYZÉSEK A SZERZŐI JOGOKRÓL:
•  A jogszabály tílt bármilyen másolást, publikus lejátszást, vagy védett anyagok engedély 

nélküli eladását.
•  Ez a termék a Macrovision által kidolgozott másolás védelmi funkcióval rendelkezik.  

A másolás védelmi jelek le vannak rögzítve egyes lemezekre. Rögzítés, vagy lejátszás 
közben zaj hallható. A készülék fel van szerelve másolat védelmi technologiával, amely az 
amerikai szabadalom által védett és a Macrovision Corporation szellemi tulajdonába tartozik. 
A másolat védelmi technológia használatára csak a Macrovision Corporation adhat engedélyt, 
kivéve ha a Macrovision más célra is engedélyezi. Visszafejtés, vagy szétszerelés tilos.

•  GYÁRI SZÁM: 
Gyári szám található a készülék hátsó oldalán. Ez egy egyedülálló szám, ami nem található  
más terméken. Írja be a szükséges információkat és őrizze meg ezt az útmutatót, mint  
a vásárlás bizonyítéka.

Típusszám_____________________

TÖLTÉS KEMÉNY
ÜTÉS TÚLMELEGEDÉS

40 °C
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VEZÉRLŐK ELLENŐRZÉSE

FŐ EGYSÉG

1) Menü 
2) Forrás
3) VOL+ 
4) VOL- 
5) ▲/ Up/Previous track 

(Fel / Ugrás hátra)
6) ►/ Right/Fast Forward 

(Jobbra / Gyorsan előre)
7) ENTER
8) ▼/ Down/Next track 

(Le / Ugrás előre)
9) ◄ / Left/Fast Reverse 

(Balra / Gyorsan hátra)
10) Lejátszás / szünet ► 
11)  ■ STOP 
12) Beállítás
13) Nyitás
14) SD/MMC
15) USB
16) AV OUT
17) Fülhallgató aljzat
18) Koaxiális
19) Be/Ki 
20) DC aljzat 9-12V
21) HDMI
22) ANT.
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VEZÉRLŐK ELLENŐRZÉSE

FŐ EGYSÉG

1) FORRÁS 
DVD/CARD/USB/DVB-T.

2) MUTE 
Hang kikapcsolása

3) 0-9 SZÁM GOMBOK 
Szám tételek kiválasztása  
a menüben

4) INFO 
Lejátszási idő és státusz infó 
megjelenése

5) 10+ GOMB 
A több, mint 10-es számú tétel 
kiválasztása. Például: 12-es 
szám kiválasztásához először 
nyomja meg a 10+ gombot, 
majd a 2-es gombot!

6) PBC/FAV 
DVD módban lévő PBC be/
kikapcsolása. DVB módban 
lévő Kedvenc műsorok 
listájának nyitása.

7) AUDIO 
DVD: Nyomja meg az AUDIO gombot ismételten a nyelv, vagy audió szám kiválasztásához, 
ha az elérhető! 
CD/VCD: Nyomja meg az AUDIO gombot ismételten a különböző audió csatorna 
hallgatásához (Bal, Jobb, Mix, Sztereó)!

8) LEJÁTSZÁS/SZÜNET 
Nyomja meg a lejátszás megállításához, következő használatnál indítsa újra a lejátszást!

9) STOP 
Egy megnyomás után a lejátszás megáll, majd a PLAY (►) gomb megnyomásával  
a lejátszás újra elindul. Ha másodszorra is megnyomja a STOP gombot, a következő 
lejátszás nem a megállított ponttól fog újra indulni.

10) LÉPÉS/TV/RÁDIÓ 
Lépés DVD módban. 
TV és rádió közötti váltás DVB módban.

11) VOL+ 
Hangerő beállítása

12) Ugrás előre 
Ugrás a következő fejezetre / számra.

13) Ugrás hátra 
Ugrás az előző fejezetre / számra.

14)   GOMB 
Gyors  tekerés 5 sebességgel előre (X2->X4-> X8->X16->X32->LEJÁTSZÁS),  
majd a PLAY gombbal indítsa újra el a normális lejátszást!   

15)   GOMB 
Gyors  tekerés 5 sebességgel hátra (X2->X4-> X8->X16->X32-> LEJÁTSZÁS),  
majd a PLAY gombbal indítsa el újra a normális lejátszást!

16)  
Be/kikapcsolás.
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17) KERESÉS 
Időpont, cím, vagy fejezet keresése DVD módban.

18) FELIRAT 
A SUBTITLE lejátszás közbeni ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt feliratot!

19) SZÖG 
DVD: ANGLE gomb megnyomásával váltson szöget (ha a DVD a funkciót támogatja)!

20) /TITLE 
DVB felvétel  
Vissza a DVD menübe.

21) ENTER 
Kiválasztás megerősítése.

22) ISMÉTLÉS 
Lejátszás közben válassza ki a kívánt ismétlési módot!   
DVD: ismétlés: fejezet/cím/ki.  
VCD/CD: ismétlés: egy/összes/ki. 
MP3: ismétlés: egy/mappa/ki.

23) VOL- 
Hangerő beállítása

24) BEÁLLÍTÁS 
Beállítási menüben való mozgás.

25) LASSÚ 
Nyomja meg a következő sebességű lassú lejátszáshoz: 1/2,1/4,1/8,1/16,és normál!

26) PROGRAM 
DVD / VCD: Kedvenc számok programozása. A PROGRAM gomb megnyomásával 
a PROGRAM MENÜ megjelenik. Használja a szám gombokat a fejezetek és számok 
közvetlen kereséséhez, utána nyomja meg a PLAY gombot! Normális lejátszás 
visszaállításához nyomja meg a PROGRAM gombot újra és válassza ki a program törlése 
opciót! Nyomja meg a PROGRAM gombot újra a kilépéshez!  
EPG (elektronikus műsorfüzet) nyitása DVB módban. 

27) ZOOM
DVD / VCD: Use ZOOM to enlarge or shrink the video image.  

1. Nyomja meg a ZOOM gombot a Zoom funkció aktiválásához!  
A jobb alsó oldalon egy kép jelenik meg.

 2. A ZOOM gomb minden megnyomásával a kijelző a következő szekvenciával változik: 
 (2x size -> 3x size -> 4x size -> 1/2 size -> 1/3 size -> 1/4 size -> normal size)

Kép nagyítása.
1. Nyomja meg a 'ZOOM' gombot!
2.  " " és " " gombokkal nagyítsa/kicsinyítse a képet! 

▲▼◄ ► gombokkal mozogjon a képen!

28) PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK GOMB 
Specifikus funkciók DVB módban.
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BEÁLLÍTÁSI MENÜ

FŐ BEÁLLÍTÁSI OLDAL
Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot a menübe való belépéshez! Használja az irány gombokat 
▲▼◄ ► a tétel kiválasztásához! Beállítás befejezése után nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot 
újra!

A következő tételeket lehet kiválasztani:
GENERAL: FŐ beállítási menü.
AUDIO: AUDIO beállítási menü.
VIDEO: VIDEÓ beállítási menü.
PREFERENCE: PREFERENCIÁK beállítási menü.
PASSWORD: JELSZÓ beállítási menü.

Fő beállítás:

TV DISPLAY: képarány kiválasztása.
4:3 PANSCAN: válassza ki, ha szeretné a képet a TV méretéhez igazítani.
4:3 LETTERBOX: ez az opció kiválasztásával a képernyő felső és alsó oldalán fekete sáv 
jelenik meg. 
16:9: széles képernyő
Wide Squeeze: képernyő módja 4:3.

Szög jel
Az aktuális szög beállítási információjának megjelenése jobb sarokban, ha a funkció elérhető  
a lemezen.  

OSD Nyelv
Kívánt OSD nyelv kiválasztása.

Zárt képaláírás
A képaláírás egy olyan adat, amely a videó jelben rejtett. Mielőtt ezt a funkciót kiválasztaná, 
győződjön meg arról, hogy a lemezen megfelelő adatok találhatóak-e és hogy a TV készüléke 
ezt a funkciót tartalmazza!  

Képernyőkímélő
Használja a képernyőkímélő be/kikapcsolásához. 

Auto Készenlét
Ezzel a funkcióval lehet a készenléti állapot automatikus bekapcsolását kiválasztani, 3, vagy 
4 óra után. 3 ÓRA: a készülék bekapcsol készenléti módba 3 óra után, ha a felhasználó nem 
nyom meg semmilyen gombot.
4 ÓRA: a készülék bekapcsol készenléti módba 4 óra után, ha a felhasználó nem nyom meg 
semmilyen gombot.
KI: a funkció ki van kapcsolva, a készülék bekapcsolt állapotban marad akkor is,  
ha a felhasználó nem nyom meg semmilyen gombot.
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AUDIÓ BEÁLLÍTÁSI MENÜ
Audió beállítás

Downmix
Ezzel az opcióval lehet a DVD lejátszó sztereó analóg kimenetét beállítani.
LT/RT: Válassza ki ezt az opciót, ha a DVD lejátszó csatlakoztatva van a Dolby Pro Logic 
dekóderhez. 
Stereo: Válassza ki ezt az opciót, ha csak két első hangszóró működik.  

Digitális kimenet
SPDIF Kimenet kiválasztása: SPDIF Ki, SPDIF/RAW,SPDIF/PCM.
SPDIF Ki: SPDIF kikapcsolása.
SPDIF/RAW: DIGITAL AUDIO kimenet multi csatornás dekóderhez/vevőhöz.
SPDIF/PCM: Ha a vevő nem képes multi csatornás audió dekódolásra.  

Dolby digital
Következő lehetőségek között lehet választani: 'Dual Mono' és 'Dynamic'.

Dual Mono
Stereo: Bal oldali mono hang bal hangszóróban hangzik el, a jobb oldali mono hang pedig  
a jobb hangszóróban.  
L-Mono: Bal oldali mono hang a bal és a jobb hangszóróban hangzik el.  
R-Mono: Jobb oldali mono hang a bal és a jobb hangszóróban hangzik el.  
Mix-Mono: Kevert bal és jobb mono hang a bal és jobb hangszóróban hangzik el.  

Dynamic
Dinamikus tartomány tömörítés.

VIDEÓ BEÁLLÍTÁS

Fényerő, kontraszt, színárnyalat, telítettség: videó minőség beállítása.
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PREFERENCIÁK

TV TÍPUS
Színrendszer kiválasztása a TV alapján. A készülék mindkét rendszert támogatja, a NTSC-t  
és PAL-t is.
PAL - Válassza ki, ha a csatlakozott TV rendszer PAL. A funkció NTSC lemez rendszerét 
változtatja PAL rendszerre. 
NTSC - Válassza ki, ha a csatlakozott TV rendszer NTSC. A funkció PAL lemez rendszerét 
változtatja NTSC rendszerre. 
Auto: Videó jel automatikus változtatása az aktuális lemez szerint.

Audio
Audió nyelv kiválasztása (ha elérhető).

Felirat 
Felirat nyelv kiválasztása (ha elérhető).

Lemez menü
Lemez menü nyelv kiválasztása (ha elérhető).

Szülői
Néhány DVD lemezen szülők számára való tartalom lehet. Ezzel a funkcióval lehet a lejátszás 
korlátozását beállítani. Az lehetséges szintek alapján, 1 – 8 között és az országtól függően.  
A kiválasztott lemezeket, vagy néhány jelenet lejátszását le lehet tiltani. 

Alapértelmezett
Gyári beállítás visszaállítása.

JELSZÓ BEÁLLÍTÁS

JELSZÓ MÓD
Jelszó mód be/kikapcsolása. Ha ki van kapcsolva, a szülői szint változtatásánál nem szükséges 
a jelszó megadása.
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Jelszó
Válassza ki a jelszó beállítási oldalt.

RÉGI JELSZÓ: Adja meg a RÉGI jelszavát (gyár által beállított jelszó 1369), majd  
a kurzor automatikusan ugrik az ÚJ JELSZÓ sorra.

ÚJ JELSZÓ: Adja meg az ÚJ jelszavát, azaz 4 számot a távirányítón lévő számgombok 
segítségével. A kurzor automatikusan ugrik a JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE sorra.

JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE: Erősítse meg az ÚJ jelszót, az új jelszó megadásával.  
Ha nem helyes jelszót ad meg, a kurzor marad ezen a soron. Ha helyes jelszót ad meg,  
a kurzor automatikusan ugrik az OK gombra.

OK: Ha a kurzor az OK gombon látható, nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: jelszó változtatással a szülői lemez zároló kód is változik.
Az alapértelmezett jelszó (1369) mindig használható, akkor is, ha a jelszó megváltozott.

PARAMÉTEREK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
ELEKTRONIKUS PARAMÉTEREK

Tétel Érték

Áram követelmények : AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás : < 12 W

 Működési páratartalom : 5 % až 90 %

Ki
m

en
et

 

VIDEO KI : 1 Vp-p (75 Ω)

AUDIO KI : 1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)

RENDSZER

Lézer : Felvezető lézer, hullámhossz 650 nm

Rendszer : NTSC / PAL

Lézer : 20 Hz – 20 kHz (3 dB)

Jel / zaj viszony : Több, mint 80 dB (ANALOG KI)

Dinamikus tart. : Több, mint 85 dB (DVD/CD)

Megjegyzés: A dizájn és a specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak!
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AKKUMULÁTOR PARAMÉTEREI
Normál Töltési / Lemerülési idő:
Töltési idő: 3 ~ 4 óra
Lemerülési idő DVD / DVBT módban: 3 óra / 1 óra

TÁROLÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK
1.  Tárolási körülmények 

6 hónap 
1 hét

Hőmérséklet
-20 °C ~ +45 °C
-20 °C ~ +65 °C

Páratartalom
65 ± 20 %
65 ± 20%

2.  Működési feltételek 
Szabványos töltés 
Szabványos lemerülés

Hőmérséklet
   0 °C ~ +45 °C
-20 °C ~ +65 °C

Páratartalom
65 ± 20 %
65 ± 20 %

ELSŐ TELEPÍTÉS
Minden csatlakozás után kapcsolja be a TV-t és győződjön meg arról, hogy a vevő 
csatlakoztatva van-e a hálózati konnektorhoz! Nyomja meg a kapcsoló gombot a vevő 
bekapcsolásához, amennyiben először használja a készüléket, vagy a készülék visszaállítása 
után a fő menü jelenik meg. 

(1) Válassza ki az [OSD Nyelv] opciót, majd a JOBB/BAL gombokkal válassza ki a kívánt  nyelvet! 
(2) Válassza ki az [Ország] opciót, majd a JOBB/BAL gombokkal válassza ki az országot! 
(3) Válassza ki a [Csatorna keresés] opciót és nyomja meg a JOBB, vagy OK gombot az   
      automatikus keresés elindításához!  
(4) A keresés befejezése után nézheti a TV-t. 

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS
Program kezelés beállítása
A menübe való belépéshez nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki a [Program] opciót!
Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az OK, vagy a JOBB gombot a beállításhoz! 
Az EXIT gombbal lépjen ki a menüből! 
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PROGRAM KEZELÉSE
Amennyiben a program preferenciákat szeretné kezelni (zár, ugrás, kedvenc, mozgás, 
törlés), lépjen be a Program kezelési menübe! A menübe való belépéshez szükséges a jelszó 
megadása! Az alapértelmezett jelszó '000000'.

Kedvenc program (-ok) beállítása
A könnyű elérés érdekében létre lehet hozni a Kedvenc programok rövid listáját.  
A Kedvenc TV-je, vagy rádió programja beállítható:
1) Válassza ki a programot és nyomja meg a KEDVENC gombot! A szív szimbólum jelenik 

meg és a program ki lesz jelölve kedvencnek.  
2) Ismételje meg az előző lépést több kedvenc program kiválasztásához! 
3) Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot! 

Kedvenc TV, vagy rádió program törlése:
Nyomja meg a távirányítón lévő KEDVENC gombot (szív szimbólummal)!  

Kedvenc programok megjelenése:
1) Nyomja meg a Kedvenc gombot, majd megjelenik a menü! 
2) A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt programot! 
3) Az OK gombbal erősítse meg! 

TV, vagy rádió program törlése 
1) Válassza ki a programot és nyomja meg a KÉK gombot, majd megjelenik egy rövid üzenet. 

Az OK gombbal törölje a programot! 
2) Ismételje meg az előző lépést több program törléséhez! 

TV, vagy rádió program átugrása
1) Válassza ki a programot és nyomja meg a ZÖLD gombot, majd megjelenik az ugrás 

szimbólum!  
2) Ismételje meg az előző lépést több program kiválasztásához! 
3) Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot! 

Funkció kikapcsolása:
Nyomja meg a ZÖLD gombot a kijelölt program közben! 

TV, vagy rádió program áthelyezése
1) Válassza ki a programot és nyomja meg PIROS gombot, majd megjelenik az áthelyezés 

szimbólum!  
2) A FEL/LE gombokkal mozgassa a programot!
3) Az OK gombbal erősítse meg!
4) Ismételje meg a fenti lépéseket több program esetén!
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Program (-ok) zárása
Szükség esetén zárolhatja a TV, vagy rádió programot:
1) Válassza ki a programot és nyomja meg a SÁRGA gombot, majd megjelenik  

a zár szimbólum! A program ki van jelölve zártnak. 
2) Ismételje meg az előző lépést több program kiválasztásához! 
3) Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot! 
4) Nyomja meg a SÁRGA gombot a program kioldásához! 
5) Zárt program lejátszásához szükséges a jelszó megadása! 

EPG (ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET)

Az EPG egy TV műsorfüzet, amely a következő hét napra tervezett programokat megjeleníti, 
minden megtalált csatorna esetén. Nyomja meg a távirányítón lévő EPG gombot a műsorfüzet 
megjelenéséhez!

A FEL/LE gombokkal a kívánt műsort kiválaszthatja! Amennyiben több, mint egy oldal információ 
található, használja a KÉK és SÁRGA gombokat a listában történő gyors mozgáshoz!

RENDEZÉS
A következő lehetőségek szerint lehet a programokat rendezni: 
[LCN] – rendezés emelkedő sorrendben
[Name] – rendezés abc szerint
[Service ID] – rendezés csatorna alapján

LCN (LOGIKUS CSATORNA SZÁM)
LCN be/kikapcsolása
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VIDEÓ BEÁLLÍTÁS
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki a [Picture] opciót! A FEL/LE gombbal válassza  
ki a kívánt opciót és a JOBB/BAL gombbal állítsa be! 
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki!

Képarány
Válassza ki a képernyő beállítását: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box,16:9 Teljes képernyő,  
vagy Automatikus a maximális méretű képernyő eléréséhez!

Felbontás
Ha a videó nem jelenik meg megfelelően, változtasson a beállításon úgy, hogy megfelelő legyen 
a leggyakoribb HDMI beállításnak!  
[480i]: NTSC TV rendszer; [480P]: NTSC TV rendszer. 
[576i]: PAL TV rendszer; [576P]: PAL TV rendszer.
[720P]: NTSC, vagy PAL TV rendszer; [1080I]: NTSC, vagy PAL TV rendszer; [1080P]: NTSC, 
vagy PAL TV rendszer.

TV formátum
Amennyiben a videó nem jelenik meg megfelelően, változtasson a beállításon úgy,  
hogy megfelelő legyen a leggyakoribb TV beállításnak az adott országban!
[NTSC]: NTSC TV rendszer. 
[PAL]: PAL TV rendszer.

CSATORNA KERESÉS
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki a [Search Channel] opciót!  
Válassza ki a kívánt opciót és a JOBB/BAL gombbal erősítse meg!
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki!
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Automatikus keresés
A készülék automatikusan keresi és telepíti a csatornákat. Ezzel az opcióval minden mentett 
csatornát felülír.  
1) Válassza ki az [Auto Search] opciót és nyomja meg az OK-t, vagy a JOBB gombot  

a keresés elindításhoz! 
2) Keresés befejezéséhez nyomja meg az EXIT gombot!

Manuális keresés
Új csatornák manuális keresése. Ezzel az opcióval nem törli a mentett csatornákat. 
1) Válassza ki a [Manual Search] opciót, utána nyomja meg az OK-t, vagy a JOBB gombot! 

Megjelenik a keresési ablak.  
     

2) A JOBB/BAL gombbal válassza ki a frekvenciát! 
3) Az OK gomb megnyomásával indítsa el a keresést! 

Amennyiben a készülék megtalál egy csatornát, a csatorna le lesz mentve és a csatorna 
listához hozzáadódik. Ha nem talál semmilyen csatornát, lépjen ki a menüből! 

Ország
Válassza ki az országát!
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IDŐ BEÁLLÍTÁS 
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki a [Time] opciót! A FEL/LE gombokkal válassza  
ki a kívánt opciót és a JOBB/BAL gombbal állítsa be! 
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki!

Időeltolódás
Válassza ki az automatikus, vagy manuális beállítást!

Ország régió
Válassza ki az ország régiót, ha a [Time Offset] opció automatikusra van állítva!

Időzóna
Válassza ki az Időzóna eltolódását, ha a [Time Offset] opció manuálisra van állítva!

OPCIÓ
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki az [Option] opciót! Az OSD Nyelv, Felirat nyelv  
és Audió nyelv itt beállítható. Válassza ki a kívánt opciót és a JOBB/BAL gombbal állítsa be!  
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki!

OSD Nyelv
Válassza ki OSD nyelvet!

Audió nyelv
Válassza ki a kívánt audió nyelvet a TV csatornák nézéséhez! Amennyiben az adott nyelv  
nem elérhető, az alapértelmezett nyelv lesz beállítva!  

Felirat nyelv
Válassza ki a kívánt felirat nyelvét!

Digitális audio
Kívánt audió formátum kiválasztása HDMI aljzatban: PCM, Raw HDIM Be, Raw HDMI Ki, Ki  
(ha elérhető).
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RENDSZER BEÁLLÍTÁS
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki a [System] opciót! A FEL/LE gombokkal válassza 
ki a kívánt opciót és a JOBB/BAL gombbal állítsa be! Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki!

Szülői útmutatás
Lehetséges az olyan csatornákhoz való hozzáférést letiltani, amelyek nem valóak  
a gyerekeknek! A csatorna tiltásához/kioldásához szükséges lesz jelszó megadása,  
vagy az alapértelmezett '000000', vagy a saját jelszó beírása! 

Jelszó beállítása
A csatornák tiltásához való jelszót be lehet állítani, vagy ki lehet cserélni.  
Adja meg a régi jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót '000000'! Ezután megadhatja az új 
jelszót! Megerősítéshez adja meg az új jelszavát újra! Megerősítés után nyomja meg az EXIT 
gombot a kilépéshez!

Alapértelmezett beállítás
Lehetséges a készüléket visszaállítani alapértelmezett beállításra! A fő menüben válassza  
ki a [Restore Factory Default] opciót, majd nyomja meg az OK, vagy JOBB gombot!  
Adja meg a saját jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót '000000' és az OK gombbal  
erősítse meg! Ezzel a kiválasztással minden adatot kitöröl. 

Információ
Modell, hardware és software információ.

Software frissítés
Ha ''ON'' a státusz, a frissítés keresése a beállított időben elkezdődik! 

USB
Nyomja meg a SETUP gombot és válassza ki az USB opciót! 

Multi-Média
Kapcsolja be az USB módot és dugja be az USB lemezt!
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Kép konfigurálása 
Kép megjelenítéséhez való konfiguráció beállítása.

Videó konfigurálása 
Feliratok megjelenítéséhez való konfiguráció beállítása.

PVR konfiguráció 
Felvétel paramétereinek beállítása.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tétel Altétel Paraméter

Tuner

Frekvencia 170~230 MHz
470~860 MHz

RF bemeneti szint -79dBm(T),-75dBm(T2))
IF Sávszélesség 7 MHz és 8 MHz
Moduláció QPSK,16 QAM,64 QAM,128 QAM(T2),256 QAM(T2)

Videó

Dekóder formátum MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 
HEVC/H.265 HT@L4
MPEG2 MP@ML.HL

Kimeneti formátum 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i,1080P 4:3 és 16:9
Kimeneti aljzat HDMI

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges ok Megoldás
Nincs kép Nincs tápellátás Csatlakoztassa az áramot

Nincs bekapcsolva a kapcsoló Kapcsolja be
No Signal” felirat jelenik 
meg a kijelzőn

DVB-T kábel nincs csatlakozta-
tva

Dugja be a DVB-T kábelt

Rossz beállítás Állítsa be újra
Nem jön hang  
a hangszóróból

A hang ki van kapcsolva Kapcsolja be a hangot
Nem megfelelő a hang Próbáljon ki más számot

Csak hang van, de kép 
nincs

Az AV kábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva

Ellenőrizze a kábeleket

A csatorna egy rádió csatorna <TV/RADIO> gombbal váltson 
TV módra

A távirányító nem válas-
zol

Az elem lemerült Cserélje ki az elemet
A távirányító nincs a készülék 
közelében, vagy nincs  
a készülékkel szemben

Helyezze a távirányítót megfelelő 
pozícióba, a készülék közelébe

A kép hirtelen megáll A jel gyenge Erősítse a jelet
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GARANCIA
A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden 
anyagára és összeszerelésére biztosítjuk. A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres 
használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának 
csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától 
függően.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.

FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE  
KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL 
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS 
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 

JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK 
VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.

FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT 
HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT 
BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK 
JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása 
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési  
rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket  
ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével 
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,  
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít  
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint 

további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal 
foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a PDX1043SUDVBT2 típusú rádióberendezések megfelelnek 
a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 
internetes címen érhető el: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity




