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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Figyelmeztetés: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne távolítsa 
el a készülék elülső, sem hátulsó paneljét! A készülék belsejében nincs a felhasználó által 
kezelhető alkatrész. A szervizi beavatkozást bízza szakképzett szerelőre !

Figyelmeztetés: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében óvja 
a készüléket az esőtől, nedvességtől !

•  Óvja az adaptert és a hordozható DVD-lejátszót (csepegő vagy folyó) víztől, továbbá 
ne helyezzen rájuk folyadékkal töltött tárgyakat, pl. vázát !

•  Ne tegye ki a hordozható DVD-lejátszót közvetlen napfénynek és hőforrásoknak, 
pl. radiátor, kályha stb…!

•  Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készülék nyílásai a szellőzést/hőelvezetést szolgálják. 
Ne zárja el a levegő útját pl. azzal, hogy párnára, kanapéra vagy hasonló felületre helyezi 
a hordozható DVD-lejátszót ! 

•  Ne helyezze a hordozható DVD-lejátszót instabil kocsira, állványra, 3 lábú eszközökre 
konzolra vagy asztalra!Ha a készülék leesik, károsodhat vagy sérülést is okozhat.

•  Sem az LCD panelre, sem a keretére ne helyezzen súlyos vagy éles tárgyakat !
•  Csak a hordozható DVD-lejátszóhoz tartozékként csomagolt adaptert használja ! 

Más adapter használata kizárja a garancia érvényesítését.
•  Az elektromos adapter csatlakozó dugója megszakító eszközként szolgál, ezért mindig 

legyen könnyen elérhető.
•  Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból !
•  Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy ügyeljen az elhasznált elemek megfelelő
•  hulladékgyűjtő helyen történő leadására.

FIGYELEM: VHelytelen behelyezés esetén az elem megsérülhet. Az elemek cseréjekor 
azonos vagy megfelelő típust válasszon (használjon lítiumos elemet) !

FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (az egyes elemeket, több elemet vagy 
az elemkészletet) ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsugárnak, tűznek stb...!

FIGYELMEZTETÉS: A hosszú ideig tartó erős hang átmeneti, vagy állandó hallás 
károsodást okozhat !
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FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat 
használjon! A DVD-lejátszó elektromos adapterrel csatlakozik az áramforráshoz, 
az adapter megszakító eszközként működik, ezért az mindig legyen hozzáférhető.

•  Ez a jel azt jelenti, hogy ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Ha szeretné 
megelőzni a lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodást,akkor 
újrahasznosíthatja a készüléket felelőséggel úgy, hogy az anyagokat újra fel lehessen 
használni. Tájékozódjon az elektromos és elektrónikus készülékek hulladékkezelésére 
vonatkozó helyi törvényekről vagy lépjen kapcsolatba az értékesítővel, ahol a készüléket 
vásárolta, ő visszaveheti a készüléket a biztonságos újrahasznosítás érdekében.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelmeztetés: Ez a DVD-lejátszó lézerrel működik. Az útmutatóban leírtaktól eltérő 
funkciógombok, beállítások vagy eljárások alkalmazása sugárzásveszély kockázatával jár !

Figyelmeztetés: Ne nyissa fel a panelt, hogy ne érje közvetlen lézersugárzás ! 
Felnyitása esetén látható lézersugárzás tapasztalható.

Figyelmeztetés: Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba !

Figyelem: Használat közben ne helyezze a készüléket zárt helyre, pl. könyves 
szekrénybe vagy hasonló bútorra !

Figyelmeztetés: Pmennyiben a készüléket gyermek használja, a szülő győződjön meg 
arról, hogy a gyermek tisztában van a használati útmutatóban foglaltakkal és az elem 
használatával, így bizonyosra veheti, hogy megfelelően használja majd a készüléket.

Figyelmeztetés: Ha elem túlmelegedését, felpúposodását észleli, vagy az elem szagot 
áraszt, ne használja tovább és forduljon szakszervizhez, ahol azt kicserélik !

Figyelmeztetés: Ne töltse az elemet nem megfelelő szellőzésű helyen, pl. matracon, 
kanapén, párnán, puha alátéten !

Figyelmeztetés: Nem vállalunk felelősséget, ha a felhasználó helytelenül használja 
az elemet, nem tartja be az elemrekeszen látható matrica szerinti útmutatást !

Figyelmeztetés: Az USB-porthoz tilos 250 mm-nél hosszabb USD kábelt használni !
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SZERZŐI JOGOKKAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS:
•  A törvény szerint tilos engedély nélkül másolni, sugározni, előadáson bemutatni, 

kábelhálózaton sugározni, nyilvánosan bemutatni és kölcsönözni a szerzői jog által védett 
műveket.

•  A készülék a Macrovision társaság által kifejlesztet, szerzői jogokat védő funkciót 
alkalmazza. Bizonyos lemezeken másolásgátló jelek találhatók. Az ilyen lemezek esetében 
rögzítésekor és lejátszáskor zavaró hatás tapasztalható. Ez a termék olyan szerzői jogokat 
védő technológiát alkalmaz, amely a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok által 
birtokolt amerikai szabványok és más szellemi tulajdonok módszertanával védett. A szerzői 
jogvédő technológia alkalmazását csak a Macrovision Corporation engedélyezheti, 
s hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másként, kizárólag otthoni, 
ill. egyéb korlátozott felhasználást teszi lehetővé. Tilos a készüléket szétszedni 
és ismételten összeszerelni !

KEZELŐGOMBOK MEGJELÖLÉSE
FŐEGYSÉG

1.   LEJÁTSZÁS/SZÜNET
2. STOP
3. FORRÁS
4. VOL-
5. VOL+
6. MENU 
7. ▲/▼/◄/►(fel/le/jobb/bal) 

Válassza ki a kívánt opciót! Az OK gomb 
megnyomásával erősítse meg! 
VCD,DVD lejátszás közben, ha elérhető:  
►: gyorsan előre 
◄: gyorsan hátra 
▲: előző szám 
▼: következő szám

8. ENTER
9. NYÍTÁS
10. BEÁLLÍTÁS
11. SD/MMC
12. USB
13. AV KI
14. Fülhallgató aljzat
15. KOAXIÁL
16. BE/KI
17. DC 9-12V
18. ANTENNA
19. HDMI
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KEZELŐGOMBOK MEGJELÖLÉSE
TÁVIRÁNYITÓ  
1. FORRÁS 

DVD, karta, USB.
2. MUTE (Nemítás) 

Hangkimenet kikapcsolása.
3. Számgombok 0–9 

Számozott tételek kiválasztása a menüben.
4. DISPLAY (Kijelző) 

A lejátszás időadatai 
és az állapotinformációk kijelzése.

5. 10+ gomb 
Ha 10 vagy afölötti számot kíván 
kiválasztani, előbb nyomja meg  
a 10+ gombot. Például ha a 12-es számot 
szeretné bevinni, előbb nyomja meg 
a 10+ gombot majd a 2-es számgombot.

6. PBC/FAV 
PBC be/kikapcsolása (VCD) DVD módban. 
Kedvenc programok lista megjelenítése 
DVB módban.

7. AUDIO 
 az AUDIO gomb többszöri lenyomásával a lejátszás közben válthat a különböző 

nyelvek vagy hangsávok között, ha ezek rendelkezésre állnak. 
  : az AUDIO gomb többszöri lenyomásával a lejátszás közben válthat 

a hangcsatornák között (sztereó, bal vagy jobb).
8. PLAY/PAUSE (►) (Lejátszás/Szünet) 

A PLAY/PAUSE gomb egyszeri megnyomásával leállítja a lejátszást, a PLAY/PAUSE gomb 
másodszori megnyomásával folytatja a lejátszást.

9. STOP (■) (Megállítás) 
Ha egyszer nyomja meg a gombot, a készülék megjegyzi a leállítás helyét, ahonnan 
folytatja a lejátszást, ha a későbbiekben megnyomja a PLAY (►) gombot. Amennyiben 
a PLAY (►) helyett ismét a STOP gombot nyomja meg, a lejátszás folytatásának 
funkciója megszűnik.

10. LÉPÉS/TV/RÁDIÓ 
Lépés DVD módban.  
DVB módban való TV és Rádió közötti váltás. 

11. VOL+ (Hang +) 
Ugrás a következő fejezetre vagy számra.

12. Forward (Ugrás előre) () 
Ugrás a következő fejezetre vagy számra.

13. Reverse (Ugrás vissza) () 
Ugrás az előző fejezetre vagy számra vagy ezek elejére.

14. Gomb  
A  gombbal előre tud haladni 5 különböző sebességgel (2x – 4x – 8x  – 16x – 32x – PLAY). 
A PLAY gomb megnyomásával visszatér a normál lejátszáshoz.

15. Gomb  
A  gombbal visszafelé tud haladni 5 különböző sebességgel (2x – 4x – 8x  – 16x – 32x – PLAY). 
A PLAY gomb megnyomásával visszatér a rendes lejátszáshoz.

16.  
Be/kikapcsolás.

17. SEARCH (Keresés) 
DVD módban a kívánt pontra, címre vagy fejezetre lép.
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18. SUBTITLE (Feliratok) 
A SUBTITLE gomb többszöri lenyomásával választhat a különböző nyelvű feliratok között 
lejátszás közben.

19. ANGLE (Szög) 
 Taz ANGLE gombbal módosíthatja a kameraállást, ha az adott DVD támogatja 

ezt a funkciót.
20. ●/ CÍM 

DVB felvétel.  
DVD cím menübe való visszalépés.

21. ENTER (Be) 
A választás megerősítése a menüben.

ISMÉTLÉS 
Nyomja meg az ISMÉTLÉS gombot lejátszás közben a kívánt lejátszási mód kiválasztásához!  

: fejezet/cím/ki. 
: egy/összes/ki. 

: egy/mappa/ki.
22. VOL– (Hang –) 

Hangerő beállítása.
23. BEÁLLÍTÁS 

Menübe való belépés.
24. SLOW (Lassan) 

A SLOW gomb többszöri lenyomásával lassú lejátszásra válthat és ciklikusan választhat 
különböző sebességek közül. Sebességek: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ill. normál sebesség.

25. PROGRAM 
  A program funkció lehetővé teszi a kedvenc trackek beprogramozását. 

A PROGRAM gomb megnyomása után a képernyőn megjelenik a PROGRAM menü. 
Ekkor a számgombok segítségével közvetlenül beírhatja a címek, fejezetek vagy trackek 
számát és kiválaszthatja a PLAY opciót. Ha vissza akar térni a norműl lejátszáshoz, nyomja 
meg a PROGRAM gombot és a program menüjében válassza ki a program törlésének 
a lehetőségét. A PROGRAM gomb ismételt megnyomásával kilép a program menüből.

26. ZOOM (Nagyítás/Kicsinyítés) 
  a Zoom funkció a kép nagyítására szolgál. 

1. A kép lejátszásakor vagy megjelenítésekor a ZOOM gomb megnyomásával aktiválja 
 a zoom funkciót. A kép jobb alsó sarkában rövid ideig megjelenik egy négyzet alakú jel. 
2. A ZOOM gomb minden további megnyomásával a TV-képernyő a következőképpen változik: 
 méret  2X → 3X → 4X → 1/2X → 1/3X → 1/4X → normál méret 

 a ZOOM gombbal nagyítható vagy kicsinyíthető a kép. 
1. Nyomja meg a ZOOM gombot. 
2. A  gombbal nagyíthatja, a  gombbal kicsinyítheti a képet. 
3. A  gombokkal mozoghat a felnagyított képen.

27. PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK GOMB 
DVB módban lévő speciális funkciók.

BEÁLLÍTÁSOK A BEÁLLÍTÁS MENÜBEN
ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
Nyomja meg a SETUP gombot a BEÁLLÍTÁS menübe való belépésért. Az iránygombokkal 
válassza ki a kívánt elemet. Miután befejezte, nyomja meg SETUP gombot ismét, hogy vissza 
menjen normál állapotba.
A következőket lehet a menüben változtatni:
ÁLTALÁNOS: A menü ÁLTALÁNOS oldala.
AUDIO: AUDIO beállítások.
VIDEO: VIDEO beállítások.
PREFERENCIÁZ: PREFERENCIÁK beállítása.
JELSZÓ: JELSZÓ beállítása.
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•  Általános beállítások 
 

 

•  TV megjelenítés: Volba poměru stran přehrávaného obrazu. 
4:3 PANSCAN: Ha normál tévével rendelkezik és azt szeretné, ha a kép mindkét oldala 
úgy volna vágva vagy formatálva, hogy a kép kitöltse a TV-képernyőt. 
4:3 LETTERBOX: Ha normál tévével rendelkezik. Ebben az esetben szélesvásznú kép 
jelenik meg fekete csíkkal a TV-képernyő felső és alsó részében. 
16:9: Szélesvásznú megjelenítés. 
Nyomott szélesvásznú: A képernyő módjának beállítása 4:3-ra.

•  Szögek jele: Megjeleníti a jövőbeli szögbeállítás adatát a képernyő jobb sarkában, 
ha ez a funkció a lemezen rendelkezésre áll.

•  OSD nyelv (Kijelzés a képernyőn): Kiválaszthatja a saját nyelvbeállítását.
•  Rejtett feliratok: A rejtett feliratok olyan adatok, amelyek bizonyos lemezeken a videójelben 

vannak elrejtve. Mielőtt kiválasztaná ezt a funkciót, győződjön meg róla, hogy a lemez 
tartalmaz rejtett feliratokat, és hogy az adott funkcióval az ön tévékészüléke is rendelkezik.

•  Képernyővédő: A funkció a képernyővédő be- és kikapcsolására szolgál.
•  Auto Standby

Automatikus készenlét
Ezzel a funkcióval lehet a készenlét módba való automatikus belépést beállítani, 3, vagy 4 óra után. 
3 ÓRA: A készülék automatikusan bekapcsol készenléti módba, ha 3 órán keresztül nem  
történik semmilyen akció. 
4 ÓRA: A készülék automatikusan bekapcsol készenléti módba, ha 4 órán keresztül nem  
történik semmilyen akció.
KI: A készülék marad bekapcsolt állapotban akkor is, ha semmilyen akció nem történik.  

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK
•  Audio beállítások

  

Keverés 
Lehetővé teszi a DVD-lejátszó sztereó analóg kimenetének beállítását. 
LT/RT: Ezt a lehetőséget válassza, ha a DVD –lejátszót Dolby Pro Logic dekóderhez  
 csatlakoztatta. 
Stereo: Ezt a lehetőséget válassza, ha a kimenet csak az első két hangfalból szólal meg.
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•  Digitális kimenet 
Ez a funkció a SPDIF kimenet kiválasztására szolgál: SPDIF Off, SPDIF/RAW 
vagy SPDIF/PCM. 
SPDIF Off: kikapcsolja a SPDIF kimenetet. 
SPDIF/RAW: ha DIGITÁLIS AUDIO KIMENETET csatlakoztatott többcsatornás 
 dekóderhez vagy vevőhöz. 
SPDIF/PCM: ha a vevőkészüléke nem képes többcsatornás hangot dekódolni.

•  Dolby digital 
A Dolby Digital beállítási lehetőségei: „Dual Mono“ és „Dynamic”.

•  Dual Mono 
Stereo: A bal mono hang a bal hangfalba küld kimenő jelet, a jobb mono hang a jobb  
 hangfalba küld kimenő jelet . 
L-Mono: A bal mono hang a bal és a jobb hangfalba küld kimenő jelet. 
R-Mono: A jobb mono hang a bal és a jobb hangfalba küld kimenő jelet. 
Mix-Mono: LA bal és a jobb kevert mono hang a bal és a jobb hangfalba küld kimenő jelet.

•  Dynamic 
A dinamikus terjedelem kompressziója.

VIDEO BEÁLLÍTÁSOK
•  Video beállítások  

 

Fény, kontraszt, tónus, színerősség: video tulajdonságok beállítása.

PREFERENCIÁK BEÁLLÍTÁSA
•  Preferenciák beállítása 

•  Televíziókészülék típusa 
Válassza ki az AV kimenet színrendszerét, amely megfelel a televíziójának.

•  A DVD-lejátszó az NTSC és a PAL rendszerrel kompatibilis.

PAL – Ezt a lehetőséget válassza, ha a tévéhez PAL rendszerhez van csatlakoztatva. Az NTSC 
videójel PAL kimenetre változik.
NTSC – Ezt a lehetőséget válassza, ha a tévéhez NTSC rendszerhez van csatlakoztatva. A PAL 
videójel NTSC kimenetre változik.
Auto: A videójel automatikusan változik a lejátszott lemeznek megfelelően.
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•  Audio: Nyelvválasztás az audióhoz/hangsávhoz (ha rendelkezésre áll).
•  Titulky: Nyelvválasztás a feliratokhoz (ha rendelkezésre áll).
•  Menu disku: Nyelvválasztás a lemez menüjéhez (ha rendelkezésre áll).
•  Szülői zár 

Bizonyos DVD-ken szülői zár áll rendelkezésre a teljes lemezhez vagy bizonyos 
jelenetekhez. Ez a funkció lehetővé teszi a korlátozott lejátszási funkció beállítását. 
A hozzáférési szintek 1-től 8-ig terjednek a konkrét országok szerint. Letilthatja bizonyos 
lemezek lejátszását, amelyek nem ajánlottak gyerekek számára, vagy lejátszhatja 
a lemezt alternatív jelenetekkel.

•  Kiinduló értékek: Visszatérés a gyári beállításokhoz.

JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA  
•  Jelszó beállítása   

 

 

•  Jelszó beállítása: Jelszavas mód beállítása kikapcsolva vagy bekapcsolva. Ha a kikapcsolás 
van beállítva, a szülői ellenőrzési szint módosításaihoz nem lesz szükség jelszóra.

•  Jelszó: Válassza ki a „jelszó változási oldal” menüt.
 

 

RÉGI JELSZÓ: Adja meg a RÉGI jelszót (a gyári jelszó 1369) és a kurzor automatikusan 
az ÚJ JELSZÓ-ra ugrik.
ÚJ JELSZÓ: Adja meg az ÚJ jelszót. A távirányító számgombjaival írjon be 4 számjegyet. 
A kurzor ezután automatikusan a JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE-re ugrik.
JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE: Erősítse meg az ÚJ jelszót, írja be ismét a számjegyeket. 
Ha a megerősítés helytelen, a kurzor az adott oszlopban marad. Az új jelszó helyes 
megismétlése után a kurzor automatikusan az OK-ra ugrik.
OK: Ha a kurzor ide ugrott, erősítse meg a beállítást az ENTER gombbal. HU – 10.

Megjegyzés: Ha a jelszó megváltozott, egyúttal megváltozik a lemez szülői jelszava is. 
Az eredeti jelszó (1369) mindig érvényes, akkor is, ha módosították.
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PARAMÉTEREK ÉS JELLEMZŐK
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK

Tétel Standard igény
Elvett teljesítmény igény : Váltóáram 100-240 V, 50/60 Hz
Méret : < 12 W
Fogyasztás : 5 % – 90 %

K
im

en
et VIDEO kimenet  1 Vp-p (75 Ω)

AUDIO kimenet  1,4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Audio  Reproduktor: 1 W x 2, fülhallgató kimenet

RENDSZER
Lézer : Félvezető lézer, 650 nm hullámhossz
Jelrendszer : NTSC / PAL
Frekvenciaválasz : 20 Hz do 20 kHz (1 dB)
Jel-zaj arány : > Több mint 80 dB (csak analóg kimenet konnektorai)
Dinamikus terjedelem : > Több mint 85 dB (DVD/CD)

AKKUMULÁTOR PARAMÉTEREI
Elem jellemzője
Teljesítmény: 7,4 V

Szabványos töltési idő:  3 – 4 óra 
Lemerülési idő: kb. 2 óra

Tárolási és üzemi feltételek
1.  Tárolási feltételek 

6 hónap 
1 hét

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

Páratartalom
65 ± 20 %
65 ± 20 %

2.  Üzemi feltételek 
Standard feltöltés 
Standard lemerülés

Hőmérséklet
0 °C ~ +45 °C

-20 °C ~ +65 °C

Páratartalom
65 ± 20 %
65 ± 20 %
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ELSŐ BEKAPCSOLÁS
Miután minden csatlakozás megtörtént, kapcsolja be a TV-t és ellenőrizze, hogy a készülék 
csatlakoztatva van a hálózathoz. Nyomja meg a Power gombot a bekapcsoláshoz. 
Ha a készüléket első alkalommal, vagy gyári visszaállítás után használja, a főmenü jelenik meg 
a TV képernyőn.

1) Válassza ki az [OSD Language]-et ,és nyomja meg a JOBB / BAL gombbal a kívánt nyelvet.
2) Válassza ki a [Country] és a JOBB / BAL gombbal válassza ki az Ön országát.
3) Válassza ki a [Channel Search] és a JOBB vagy OK gombbal indítsa el az automatikus 

csatorna keresést.
4) Ha csatorna keresése elkészült, akkor készen áll a TV nézésre.

ALAPMŰVELETEK
PROGRAM BEÁLLÍTÁSOK
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a [Program]-ot. A menü 
teszi lehetővé a program beállítását. Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az OK-t vagy 
nyomjon JOBB-ra a beállítás módosításáéert. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen 
a menüből.
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PROGRAM SZERKESZTÉS
A program beállításainak szerkesztéséhez (zár, ugrás, kedvenc, áthelyezés vagy törlés) be kell 
lépni a Program szerkesztés menübe. A belépéshez szükséges egy jelszót megadnia. 
Írja be a standard jelszót „000000”.

Kedvenc Program Beállítása
Létrehozhat egy rövid listát a kedvenc csatornáiról, ami könnyedén elérhető.  
Kedvenc TV vagy Rádio csatorna beállítás:
1) Válassza ki a csatornát és nyomja meg a “FAVOURITE”gombot. Egy szív alakú szimbólum 

jelenik meg és ezáltal a csatorna meg lett jelölve, mint kedvenc.
2) Ismételje meg az előző lépést, hogy kiválaszthasson több kedvenc csatornát is.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az „EXIT” gombot.

Kedvenc TV vagy Rádio csatorna letiltása:
Nyomja meg a „FAV” gombot szív alakú szimbólummal a távirányítón.

Kedvenc csatorna megtekintése:
1) Nyomja meg a “Favourite” gombot és a kedvenc csatorna menü megjelenik.
2) FEL / LE gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
3) Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasztást.

Kedvenc csatorna törlése
1) Válassza ki a programot, majd nyomja meg a KÉK gombot. Az üzenet jelenik meg. Az OK 

gomb megnyomásával törli a programot.
2) Ismételje meg az előző lépést, ha kiakar törölni több csatornát.

TV vagy radió csatorna átugrás
1) Válassza ki a csatornát, amelyiket szeretné átugrani, és nyomja meg a ZÖLD gombot. 

A „skip” szimbólum jelenik meg.A csatorna meg van jelölve az átugrásra.
2) Ismételje meg az előző lépést, ha több csatornát szeretne kiválasztani.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az „EXIT” gombot.

TV vagy rádio csatorna átugrás letiltása: 
Nyomja meg a ZÖLD gombot a csatornán a “skip” szimbólummal.

TV vagy rádio csatorna áthelyezése
1) Válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a PIROS gombot. A „Move” szimbólum 

jelenik meg.
2) A FEL /LE gombokkal helyezze át a csatornát.
3) Nyomja meg az OK gombot.
4) Ismételje meg a fenti lépéseket több csatorna áthelyezéséért.
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Csatorna zárolása
Ezzel a funkcióval zárolhatja a kiválasztott csatornákat. 
TV vagy rádió csatorna zárolása.
1) Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a SÁRGA gombot. A zár alakú szimbólum 

jelenik meg. Ezáltal a csatorna meg lett jelölve mint zárt.
2) Ismételje meg az előző lépést ,ha több csatornát is kiszeretne választani.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az EXIT gombot.
4) Nyomja meg a SÁRGA gombot zárolás letiltásáért.
5) Zárt csatorna megtekintéséhez szükséges jelszót megadnia. Írja be a standard jelszót 

„000000” vagy az utolsó beállítot jelszót.

EPG (ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG)
Az EPG elektronikus műsorújság,  hét napra előre megmutatja a tervezett műsort  minden 
beállított csatornánál. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón a funkció eléréséhez.

Használhatja az UP / DOWN gombot a kívánt csatorna kiválasztásához. Ha több mint egy oldal 
információ jelenik meg,akkor használja a KÉK gombot,abban az esetben ha szeretne felfelé 
ugrani egy egész oldalt és a SÁRGA gombot ha lefele szeretne ugrani egy egész oldalt.

RENDEZÉS
A csatornákat a következő lehetőségek szerint lehet rendezni:
[LCN] – csatornák rendezése növekvő sorrendben.
[Name] – csatornák rendezése ABC sorrendben.
[Service ID] –- csatornák rendezése az állomás szerint.

LCN (LOGIKUS CSATORNASZÁM)
Kapcsolja az „LCN”-t be vagy ki.

VIDEÓ BEÁLLÍTÁSA
A menü megnyitásához nyomja meg a “MENU” gombot, majd válassza ki a [Picture]opciót 
A menü lehetővé teszi a videó beállítását. Nyomja meg a FEL/LE  opciót a kiválasztásért, 
és nyomja meg JOBB/BAL opciót  a beállításért. Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből.
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Képarány
Be kell állítani a kijelző formátumot  4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 Teljes képernyő vagy 4:3 
Teljes, 16:9 Pillar Box, 16:9 PanScan a maximális képernyő mérete eléréséért TV nézés közben.

Felbontás
Ha a videó nem jelenik meg megfelelően, változtasson a beállításon! Ez a beállítás leginkább 
HDMI-hez tartozik. 
[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
Ha a videó nem jelenik meg helyesen, változtassa meg a beállításokat úgy, hogy az megfeleljen 
a leggyakoribb TV beállításoknak az adott országban.
[NTSC]: NTSC rendszerű TV.
[PAL]: PAL rendszerű TV.

CSATORNAKERESÉS
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a [Search Channel] opciót. 
A menü lehetővé teszi a “Csatornakeresés beállításai” elérését. Válasszon ki egy opciót, és nyomja 
meg a JOBB/BAL gombot a beállításért. Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Automatikus keresés
Keresi és telepíti az összes csatornát automatikusan. Ez az funkció felülírja az összes előre 
beállított csatornát.
1) Válassza ki az [Auto Search] opciót, majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot az auto-

matikus keresést elkezdéséért.
2) Csatornakeresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot.
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Manuális keresés
Új csatornák telepítése manuálisan. Ez a funkció lehetővé teszi,hogy hozzáadhassunk 
új csatornákat anélkül,hogy az aktuális csatorna lista megváltozzon.
1) Válassza ki a [Manual Search] funkciót, majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot. 

A „Csatornakeresés” ablak jelenik meg.

2) Nyomja meg a JOBB/BAL gombot a csatorna frekvencia kiválasztásáért.
3) Az OK gomb megnyomásával elkezdi keresni a csatornákat. Ha talál egy csatornát, azt 

lementi és hozzáteszi a csatornák listájához. Ha semmilyen csatorna nem található, akkor 
kilép a menüből.

Ország
Válassza ki az országot lakóhelye szerint.

Antennaerősítő
Engedélyezze az Antennaerősítőt, ha egy külső aktív antenna csatlakoztatva van.

Ország
Ország kiválasztása.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a [Time] opciót. A menü 
lehetővé teszi az idő beállítását. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon ki egy opciót, 
utána nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítások eléréséért. Az EXIT gomb megnyomásával 
kilép a menüből.

Time offset – Idő eltolódás
Válassza ki az automatikus, vagy manuális GMT idő eltolódás beállítását!  

Régió 
Válassza ki a régiót, ha az [Idő eltolódás] automatikusra van beállítva!

Időzóna
Válassza ki az időzónát, amikor a [Time Offset] beállítás Manuális.
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OPCIÓ
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a [Option] funkciót. A menü 
lehetővé teszi az OSD nyelv, Felirat nyelv és Audió Nyelv beállításainak elérését.
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítások eléréséért. Az EXIT 
gomb megnyomásával kilép a menüből.

OSD nyelv
Válasszon ki egy OSD nyelvet.

Audio nyelv
Válassza ki a kívánt TV csatorna nyelvét. 
Ha a nyelv nem elérhető, az alap csatorna nyelv lesz használva.

Felirat nyelv
Válassza ki a kívánt felirat nyelvét.

Digitális audió 
Kívánt audió formátum kiválasztása HDMI aljzatban: PCM, Raw HDIM Be, Raw HDMI Ki, Ki  
(ha elérhető).

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU opciót és válassza ki a [System]-et. A menü 
lehetővé teszi a rendszer beállításainak elérését. 
Nyomja meg az FEL / LE gombot és válassza ki a kívánt opciót, utána nyomja meg a JOBB / BAL 
gombot a beállítások eléréséért.
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Szülői útmutatás
Korlátozhatja a hozzáférést azokhoz a csatornákhoz, amellyek nem megfelelőek a gyerekek 
számára.A csatorna korlátozásáért vagy elzárásáért meg kell adnia a standard „000000” vagy 
saját jelszavát.
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Jelszó beállítása
Állítsa be vagy változtassa meg a jelszavát a nem megfelelő csatornákra. Írja be a régi jelszót, 
vagy a standard jelszót „000000”. Ezután adja meg az új jelszót. Erősítse meg újra az új jelszót. 
Ha ez megvan erősítve, nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.

Gyári alapértelmezett
Állítsa újra a Set Top Boxot a gyári beállításokra. 
A főmenüben válassza ki a [Restore Factory Default], majd nyomja meg az OK gombot vagy 
a JOBB gombot a kiválasztásért. Írja be a saját jelszavát vagy a standard jelszót „000000”, 
és nyomja meg az OK gombot a megerősítésért. Ez a funkció törli az összes beállított csatornát 
és a beállításokat.

Információ
Modell, hardver és szoftver információk.

Szoftver frissítése
Ha az állapot beállítása „BE” a készülék elkezdi keresni az új szoftvert a „Start time” 
idő beállítása szerint.

USB
A menü megnyitásához nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki az USB-t.

Multi-Média
Állítsa be USB-módra és csatlakoztassa az USB lemezt a fájlok megtekintéséhez.

KÉP KONFIGURÁLÁSA 
Kép megjelenítéséhez való konfiguráció beállítása.

Videó konfigurálása 
Feliratok megjelenítéséhez való konfiguráció beállítása.

PVR konfiguráció 
Felvétel paramétereinek beállítása.
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MŰSZAKI ADATOK

Tétel Altétel Paraméter

Tuner

Bemeneti frekvencia 170 ~ 230 MHz
470 ~ 860 MHz

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

128QAM(T2),256QAM(T2)

Video

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, 4:3 és 16:9

Kimeneti konnektor HDMI
Méret 250 x 42 x 193 mm
Súly (NETTO) 923 ± 10 g

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges okai Megoldás

Nincs kép

Nincs csatlakoztatva 
a hálózathoz Csatlakoztassa a készüléket

A hálózati kapcsoló nincs 
bekapcsolva

Kapcsolja be a hálózati 
kapcsolót

Képernyőn nincs jel

Nincs csatlakoztatva DVB-T 
kábel Csatlakoztassa DVB-T kábelt

Helytelen beállítás Állítsa be a helyes 
paramétereket

Nem jön hang a hangszóróból
Hang le van halkítva Kapcsolja ki a „mute” funkciót
Nem megfelelő a zeneszám Nem megfelelő a zeneszám

Csak hang van, kép nincs  
a képernyőn

Helytelen kapcsolat a video 
kábellel

Csatlakoztassa a video kábelt 
helyesen

A kiválasztot csatorna egy 
rádió csatorna

Nyomja meg a <TV/RADIO> 
gombot belépésért 
a TV módba

Távirányitó nem működik

Az elem lemerült Cserélje ki az elemeket!
A távirányitó nincs jó 
pozicióban, előlappal szemben 
vagy túl messze van 
a készüléktől

Tartsa a távirányitót helyes 
irányban és közelebb 
a készülékhez

A kép mozaikos, vagy hirtelen 
megáll A jel túl gyenge Erősítse meg 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 PDX923SUDVBT2 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




