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JVJ ZC-992 

FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ 
 
Használati utasítás 
Kompatibilis: MP5/MP4/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW 
 
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el gondosan az alábbi használati utasításokat.  
Saját biztonsága érdekében vezetés közben ne használja a készüléket. A termék precíziós 
elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ezért ne próbálja saját maga megszerelni, vagy szétszerelni. 
 
Megjegyzés: 
Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, mert azzal tüzet vagy elektromos áramütést 
okozhat.  
A készülékben nagyfeszültség uralkodik, ezért ne nyissa ki, illetve ne szerelje szét azt. A javítást 
bízza szakemberre.  
A termék lézerrel működik, ezért ne próbálja meg levenni a fedelét. Ha leveszi a tetőt, a lézer 
fény láthatóvá válik, de ez ártalmas a szemnek. 
A készülék rendkívül gyakori ki-, illetve bekapcsolgatása hátrányosan hat a készülék hasznos 
élettartamára. A ki-, illetve bekapcsolások között hagyjon legalább 5 másodpercet.  
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Jellemzők	

(1) Könnyű beszerelhetőség, biztonságos kivitel 
(2) Beépített DVD lejátszó 
(3) Beépített vezeték nélküli FM sugárzó 
(4) AV bemenet/kimenet 
(5) USB/SD támogatás 
(6) Vezeték nélküli játék konzol 
(7) Két csatornás infrasugárzó (IR A/ IR B)  

Lejátszható	lemezek	
 
Típus Tartalom Méret 
MP4 Audio / video 12cm/8cm 
DVD Video és audio (dinamikus kép) 12cm/8cm 
VCD Video és audio (dinamikus kép) 12cm/8cm 
CD Audio 12cm/8cm 
MP3 Audio  12cm/8cm 
 

Figyelmeztetések	
Biztonság 
Használatba vétel előtt ellenőrizze a feszültséget a gépjárműben. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás 
megfelelő legyen, a vezeték ne feszüljön.  
A készülék lézerrel működik, ami ártalmas a szemre, ezért ne nyissa ki a terméket. A szükséges 
javításokat bízza szakemberre. 
 
Elhelyezés 
A készülék tárolási hőmérséklete -30°C és 75°C fok között van, a működési hőmérséklete pedig 
-10°C és 55°C fok között található. 
Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a készüléket. 

Pára	a	domború	tükrön	és	problémamegoldás	
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy pára képződik a domború tükrön, ám ez normális 
jelenség: hirtelen hőmérséklet-változáskor, a gépkocsi légkondíciójának bekapcsolásakor. A 
probléma megoldására vegye ki a lemezt, és körülbelül egy órára kapcsolja BE a készüléket. 
Törölje át a készüléket puha, száraz ruhával. 
Megjegyzés:  
A lemezek kezelése: Ne érintse meg a lemezek alsó felét. A lemezeket a széleinél tartsa, így a 
felületükre nem kerül ujjlenyomat. Ne ragasszon matricát a lemezekre.    
A lemezek tárolása: lejátszást követően a lemezeket helyezze vissza a tartójukba. Ne tegye ki a 
lemezeket közvetlen napsugárzásnak, hőforrásnak, illetve ne hagyja őket közvetlen napon 
parkolt gépjárműben.  
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A lemezek tisztítása: ha a lemezek ujjlenyomatosak vagy porosak, akkor a lejátszás minősége 
romolhat. Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezeket egy tiszta ruhával, a lemezek közepétől a 
szélei felé haladva. Ne használjon oldószereket, alkoholt, benzint, vagy hígítót.   
 
  

	
A	távirányító	
 

 

 

 

 

 Nyomja meg, és ezzel egyidejűleg húzza kifelé az elemtartó tálcát. Helyezze be az 
elemeket (CR2025 típus), a (+) jellel ellátott felükkel felfelé. Legvégül nyomja vissza az 
elemtartó tálcát a távirányítóba.  

 Irányítsa a távirányítót a készülék infravörös érzékelőjére (60 cm – 5 m távolságból), és 
ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a készülék között.  

  A elemek átlagos élettartama egy év.  
 Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányítóból.  
 A távirányító első használatát megelőzően távolítsa el az elválasztó fóliát az elemtartóból. 

Figyelmeztetés: Az elemeket gyermekek elől elzárt helyen tárolja. Ne használjon utántöltött 
elemeket. Ne melegítse, ne szerelje szét, illetve ne dobja tűzbe az elemeket.  

DVD/MP5	lejátszóval	felszerelt	fejtámla	beszerelése	és	csatlakoztatása	
 

1) BE/Kikapcsolás 
2) Gyors előretekerés 
3) MENÜ 
4) Gyors visszatekerés 
5) DVD/AV 
6) Lejátszás/Pillanat állj 
7) Lemez kiadása 
8) 12V egyenáram 
9) AV kimenet 
10) AV bemenet 
11) USB port 
12) SD kártyaolvasó 
13) Lemeznyílás 
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Távirányító	
START      Játékgombok 
Mód     
DVD menü/PBC BE/KI 
BE/Kikapcsolás     Cím 
TFT menü      Program 
Kijelző       Fel 
Bal       ENTER 
Csatornaválasztó gomb    Jobb 
(TFT menü beállítás)     DVD beállítás 
Gyors visszatekerés     SD/USB váltás 
Előző átugrása      LE 
STOP       Következő átugrása 
Lemez lejátszási lista       
Csatornaválasztás 
TV/AV/DVD váltás     Zoom 
Alcímek      Lenémítás 
Vissza       Hang Bal/jobb 
Játékgombok       
 
Monitor távirányító 
Analóg csökkentés     Be- és kikapcsolás 
Menü       V1/V2 kapcsoló 
       Analóg növelés 
       Reset 

DVD	távirányító	
Gyors előre/gyors visszatekerés  
Ha DVD lemez lejátszása alatt megnyomja a gyors előretekerés gombot, 2x, 4x, 8x, 20x 
sebességgel tudja előretekerni a tartalmat: 
 
 
 
Ha DVD lemez lejátszása alatt megnyomja a gyors visszatekerés gombot, 2x, 4x, 8x, 20x 
sebességgel tudja visszatekerni a tartalmat:  
 
 
 
A Play gomb megnyomásával visszatérhet a normál sebességű lejátszáshoz.  
 
Előző/Következő 
Az előző fejezet vagy rész kiválasztásához nyomja meg a Previous gombot, a következő fejezet 
vagy rész kiválasztásához nyomja meg a Next gombot.  
 
Megjegyzés: Ha a lemezen egy címhez több fejezet tartozik, vagy ha a lemez egynél több sávos, 
akkor a fejezetfunkcióval egy másik fejezetre/sávra léphet. Ha a lemezen nincsenek 
fejezetek/sávok, akkor a fenti funkció nem működik.  
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Funkciók	

Menü/DVD 
1) A főmenübe vagy a címmenübe való visszalépéshez nyomba meg lejátszás alatt a DVD 

Menu/PBC gombot. 
2) VCD lemez lejátszásakor nyomja meg a Menu/PBC gombot a PBC be-, illetve 

kikapcsolásához (DVD lemez lejátszásakor ez a funkció nem működik). 
3) Bekapcsolt PBC módban csak a főmenübe történő visszalépéssel választhat ki egy dalt. 
4) Kikapcsolt PBC módban a számgombok megnyomásával választhat ki dalokat.  

 
Cím/vissza 

1) DVD lemez lejátszásakor nyomja meg a Title gombot, ha közvetlenül a címmenübe akar 
belépni. Itt válassza ki a kívánt részt az iránygombok vagy a számgombot segítségével. 

2) VCD 2.0 lejátszásakor nyomja meg a Title gombot az előző menübe történő 
visszatéréshez. Ez a funkció kikapcsolt PBC módban nem működik.  

 
Kijelző 
Ellenőrizheti az adott cím és fejezet lejátszása óta eltelt időt, illetve a hátralevő időt, ha 
megnyomja a Display gombot. Tartsa folyamatosan lenyomva a Display gombot, s ekkor a 
következőt látja a képernyőn:  
 

(1) DVD lemez lejátszásakor: 
Nyomja meg egyszer a Display gombot. A képernyő az aktuális cím lejátszása óta eltelt 
időt mutatja. 
  
 
Nyomja meg még egyszer a Display gombot. A képernyő az aktuális cím lejátszásából 
hátralevő időt mutatja. 
 
 
 
Nyomja meg harmadszor is a Display gombot. A képernyő az aktuális fejezet lejátszása 
óta eltelt időt mutatja. 
 
 
Nyomja meg negyedszer a Display gombot. A képernyő az aktuális cím lejátszásából 
hátralevő időt mutatja. 
 
 
 
A kilépéshez nyomja meg ötödször is a Display gombot.  
 

(2) VCD lemez lejátszása bekapcsolt PBC módban 
Nyomja meg egyszer a Display gombot. A képernyő az eltelt időt mutatja.  
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Nyomja meg még egyszer a Display gombot. A képernyő a hátralevő időt mutatja. 
 
 
 
A kilépéshez nyomja meg harmadszor is a Display gombot. 
 

(3) VCD lemez lejátszása kikapcsolt PBC módban 
Nyomja meg egyszer a Display gombot. A képernyő az aktuális részből eltelt időt 
mutatja.  
 
 
Nyomja meg még egyszer a Display gombot. A képernyő az aktuális részből hátralevő 
időt mutatja. 
 
 
Nyomja meg harmadszor a Display gombot. A képernyő a teljes lemezből eltelt időt 
mutatja.  
 
 
Nyomja meg negyedszer a Display gombot. A képernyő a teljes lemezből hátralevő időt 
mutatja. 
 
 
A kilépéshez nyomja meg ötödször is a Display gombot 
 

Felirat 
Több felirattal ellátott DVD lemez lejátszása során kiválaszthatja a kívánt alcímet a képernyőn. 
Ha a funkció nem működik a lemezen, akkor a képernyőn ez a kijelzés látható. 
Megjegyzés: Ez a funkció csak az éppen aktuális lemezre vonatkozóan működik. Az alcím 
nyelve a DVD beállítások menüben változtatható meg.  
 
Jobb/Bal 
DVD lejátszásakor több nyelv közül lehet választani, ha a lemez rendelkezik ezzel a funkcióval. 
Az Audio gomb megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt hangot.  
VCD lemez lejátszásakor a képernyőn látható a jobb hang, bal hang, illetve a sztereójelzés. Több 
nyelv funkcióval ellátott lemezek lejátszása során kiválaszthatja a kívánt opciót.  
Megjegyzés: Ez a funkció beállítás csak olyan lemezeknél lehetséges, amelyek több nyelv 
beállítással vannak ellátva.  
 
A-B 
DVD/VCD lemezek lejátszásakor nyomja meg az A-B gombot egyszer: ezáltal megismételheti 
egy fejezet lejátszását. Ha az OA jelzés megjelenik a képernyőn, nyomja meg még egyszer az A-
B gombot az A-B fejezet ismételt lejátszásához. Ha az OAB jelzés jelenik meg a képernyőn, 
nyomja meg ismét az A-B gombot a törléshez.  
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Zoom 

Ebben a módban maximum négyszeres mértékben nagyíthatja, illetve kicsinyítheti a mozgó- és 
az állóképet egyaránt. Nyomja meg háromszor a Zoom gombot 2x, 3x, 4x mértékű nagyításhoz. 
A normál lejátszáshoz nyomja meg ismét a Zoom gombot. 
 
Ismétlés 

1) DVD lemez lejátszásakor nyomja meg egyszer a Repeat gombot egy fejezet 
megismétléséhez. Ha még egyszer megnyomja a Repeat gombot, akkor egy címet 
ismételhet meg. Ha harmadszor is megnyomja, akkor pedig a teljes lemez lejátszását 
ismételheti meg. A törléshez nyomja meg ismét a Repeat gombot.  

2) Kikapcsolt PBC módban: VCD lemez lejátszásakor nyomja meg a Repeat gombot 
egyszer egy dal megismétléséhez. Ha másodszor is megnyomja, akkor a teljes lemezt 
meg tudja ismételni. A törléshez nyomja meg harmadszor is a Repeat gombot.  

  
Iránygombok 
Az iránygombok segítségével szabadon választhat ki egy adott címet, tartalmat, illetve beállítást.  
Megjegyzés: a lejátszón található iránygombokkal az alábbi funkciók lehetségesek: gyors 
előretekerés, gyors visszatekerés, előző/következő. 
 
Program 
A program gomb megnyomásával beléphet a programmenübe, ahol megadhatja a kívánt cím, 
fejezet vagy dal számát. Az iránygombok megnyomásával kiválaszthatja a lejátszani kívánt 
sávot.  
A programfunkció törléséhez nyomja meg a Program gombot, lépjen be a programmenübe, majd 
válassza ki a Repeat Program gombot.  
 
Néma üzemmód 
A néma üzemmód ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg a Mute gombot egyszer, vagy 
kétszer. 
 
SD/USB 
A gomb folyamatos nyomva tartásával megkeresheti a kívánt frekvenciát, amit a rádióképernyőn 
láthat. (A készüléken több rádiófrekvencia található: 87,7 és 87,9, valamint 89,1 FM). 
Megjegyzés: AV bemenet módban a hang csak a beépített hangszórókból hallható. 
 
AV/DVD 
Az AV gomb megnyomásával át tud váltani a lemez lejátszási módból az AV módba, vagy az 
AV módból a lemez lejátszási módba. Ha nincs jel, a képernyő kék. 
 
DVD/TFT menü 
Fényélesség, kontraszt, szín, hangerő, fordított LCD, FM be és ki beállításai. 

1. Lépés: Nyomja meg a Menu gombot a fényélesség, kontraszt, szín, stb. kiválasztásához. 
2. Lépés: A +/- gombok segítségével állítsa meg a kívánt értéket.  
3. Lépés: Nyomja meg a Menu gombot a kilépéshez. A beállított értékek eltárolódnak.  
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Megjegyzés: A készülék mindig a legutolsó eltárolt értékeket őrzi meg.  
 
Beállítások 
A beállítások oldalon találhatók az általános beállítások, a jelszó beállításai, a preferenciák 
beállításai, illetve a kilépés.  
A beállításokat a Setup gomb megnyomásával jelenítheti meg.  
 
 
Működés 
A Setup gombbal lépjen be a Setup/Beállítások oldalra. A fel/le, vagy a jobb/bal gombokkal 
válassza ki a kívánt sort, majd a bevitelhez nyomja meg az Enter gombot. A kilépéshez nyomja 
meg ismét a Setup gombot vagy válassza a menüben az Exit opciót.  
 
Alapműködések 
MP3 formátum listamódban, programmódban vagy normál módban játszható le. Válassza ki a 
kívánt módot. 
 
Lemez lejátszás / MP4  

1) A lemez behelyezését követően a lejátszó elkezdi keresni a lemez tartalmat, és normál 
lejátszási módban működik. 

2) Az almenüben az iránygombok vagy a számgombok segítségével kiválaszthatja a kívánt 
tételt. Nyomja meg a Play gombot a lejátszás elindításához. Másik almenü 
kiválasztásához először nyomja meg a Stop gombot, majd az iránygombokkal válassza ki 
a következő almenüt.  

 
Egyéb funkciók 
MP3 lemez / audio CD lejátszásakor a Mute/néma, Vol/hangerő, previous/előző, next/következő 
funkciókat közvetlenül a készülékről irányíthatja. 
 
JPEG 
A készülék JPEG formátumú fényképeket tartalmazó CD lejátszására alkalmas. A JPEG a 
jelenleg legnépszerűbb képformátum.  
A képeket a számgombok segítségével választhatja ki. 

1) Helyezze be a lemezt a készülékbe. A lejátszó elkezdi beolvasni a lemez tartalmát, amit 
visszajelez a képernyőn. 

2) A számgombok segítségével válassza ki a kívánt képalbumot.  
 
Kiválasztás a lemezmenüből 

1) Helyezze be a lemezt a készülékbe. A lejátszó elkezdi beolvasni a lemez tartalmát. A 
képernyőn a főmenü látható. Az iránygombokkal válassza ki az első számútól, majd 
nyomja meg a Play gombot a lejátszáshoz.  

2) Az iránygombokkal válassza ki az aktuális albumban a képet, majd nyomja meg a Play 
gombot a lejátszáshoz.  

3) Az iránygombokkal egyéb képeket is kiválaszthat.  
4) A File gomb megnyomásával visszatérhet az előző menübe. Nyomja meg a Play gombot.  
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Problémamegoldás	
Nincs vagy rossz a hang 
Ellenőrizze, hogy a vezetékek csatlakozása megfelelő-e. Ellenőrizze a hangbeállításokat. Állítsa 
be a vételi frekvenciát az átadási frekvenciához igazodóan.  
 
Nincs kép 
Ellenőrizze, hogy a vezetékek csatlakozása megfelelő-e. A videó input nincs megfelelően beállítva. A 
monitor nincs bekapcsolva.  
 
Rossz a kép 
A színek nincsenek megfelelően beállítva. A távirányító segítségével állítsa be őket.  
A lemez sérült vagy karcos.  
 
Nem működik a lejátszó, nincs lemez 
Helyezzen be lemezt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a lemez a megfelelő oldalával legyen behelyezve a 
készülékbe.  
A lemez szennyezett. Tisztítsa meg.  
Nedvesség került a készülékbe. Vegye ki a lemezt, és kapcsolja ki a készüléket körülbelül egy órára.  
Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd ismét dugja be a készülék újraindításához.   
 
Nem működik a távirányító 
A távirányító és a készülék között valamilyen tárgy akadályozza a kommunikációt. Távolítsa el a tárgyat.  
Ellenőrizze, hogy a távirányító a készülék vevőjére legyen irányítva.  
Lemerültek az elemet. Cserélje ki őket.  
 
Megjegyzés: amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez a szerelés miatt.  

Műszaki	specifikációk	
  
Panel TFT-LCD 
Képernyőméret 9 inch (16:9) 
Pixel 800X3(RGB)X480 
Hőmérséklet Működési hőmérséklet: -10°C- 55°C; Tárolási hőmérséklet: -30°C - 75°C 
Háttérvilágítás LED 
Fényerősség 350cd/m² 
Színrendszer PAL/NTSC/Automatikus 
Lemezek MP5, MP4, DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 

DVCD 
Felbontás >/=500 
S/N >/=90dB 
Izoláció  >/=65dB 
Audio bemenet/kimenet 1,6V+/-20% 
Video bemenet/kimenet 1Vp_p+/-20% 
Áramigény  12V egyenáram 
Áramfogyasztás </=12W 
 
Figyelem: a kivitel és a specifikációk tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk! 
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A gyártó a típusmódosítás jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartja! 

 

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 

Beszerelő és garanciális műhely: Anti-Steal II. kft 

 

2040 Budaörs Forrás u. 10 

Tel: 06-23-440-309 

Fax: 06-23-428-060 

Email: info@autodvd.hu 

Honlap: www.autodvd.hu 
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