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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 
Kezelési útmutató 

 
Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 
FIGYELMEZTETÉS 
A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe, vagy az utastér azon részébe, ahol a vezető 
láthatja a monitort. Ha a készüléket a vezető látószögébe helyezi, azzal veszélyezteti a 
biztonságos közlekedést. A gyártó és a forgalmazó semmiféle felelősséget nem vállal a fenti 
figyelmeztetés be nem tartása esetére. 
Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek! Ne próbálja meg kinyitni a készüléket! 
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által megjavítható alkatrészeket. 
 
Figyelmeztetés:  

1. A készülék használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és 
tartsa be a figyelmeztetéseket! 

2. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak! 
3. Ne próbálja meg szétszerelni, vagy átalakítani a készüléket!  
4. A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa! Ne használjon alkoholt vagy vegyszert! 
5. A készülék beszerelését bízza szakemberre! 
6. Ne próbálja meg feltölteni a távirányító elemet! 
7. A távirányítót tartsa gyermekektől elzárt helyen! 
8. A képernyőn néha pixelek jelenhetnek meg (világos vagy sötét pöttyök) használat 

közben. Ez normális, s nem jelenti a készülék meghibásodását. 
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A MONITOR JELLEMZŐI 
1. Manuális képernyő bekapcsolás: a képernyő manuálisan bekapcsolható 
2. Monitor szög: a monitor 180 fokban állítható lefelé, jobbról-balra pedig 320 fokban 
3. Infravörös átvitel: a bal hangcsatorna átviteli frekvenciája 2,3MHz, a jobb pedig 2,8MHz 
4. Világító fény: a gépjármű ajtajának kinyitásakor vagy manuális bekapcsoláskor 

automatikusan világít 
5. OSD kapcsoló: a beállítások a távirányító vagy a monitor gombjai segítségével is 

elvégezhetők, működés közben a képernyő kijelzi a gombok funkcióit 
6. Kettős rendszertámogatás: PAL és NTSC és SECAM szabvány képet mutat, 

automatikusan megkülönbözteti a rendszereket  
7. VGA bemenet: 1920(H)x480(V) felbontás; frekvenciafrissítés: 60HZ 
8. A lemez beadás automatikus 
9. A DVD lejátszó valamennyi lemezformátummal kompatibilis: DVD, SVCD, VCD, CD, 

CD-G, HD-CD, DTS-CD, WMA, MP3, MP4, JPEG, stb. 
10. Nyelvek: angol, portugál, német, kínai, spanyol, francia, olasz, stb. 
11. USB, MMC és SD kártyák olvasására is alkalmas 
12. TV funkció P/N rendszerrel (opcionális) 
13. Video-audio kimenet 

 
Beszerelés:  
 

 
 
Csatlakozási rajz:  
 

 
 
 
 
 
 
Kijelző gombok: 
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A TÁVIRÁNYÍTÓ 
 

 
 
Megjegyzés: A videó jel átírásakor eltérések jelentkezhetnek, ami miatt néhány gomb nem 
működik. Eben az esetben a képernyőn a  jel látható.    
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[TFT MENÜ]: A gomb megnyomásával 
beléphet az LCD menübe, ahol a „VOL+” 
vagy a „VOL–” gombok segítségével 
beállíthatja például az élességet, 
kontrasztot, színt, nyelvet, telítettséget, stb.  
[SETUP]: A gomb megnyomásával 
beléphet a DVD beállítások menübe, ahol a 
◄►▲▼ gombok segítségével végezheti 
el e beállításokat.  
[DVD MENÜ]: A gomb megnyomásával 
megjelenítheti a lemezkönyvtárat, például: 
a zenei menü beállításait elvégezheti a 
◄►▲▼ gombok segítségével, majd az 
„ENTER” megnyomásával.  
[DVD DISPLAY]: A gomb 
megnyomásával megjelenítheti a 

lemezinformációkat, például, lemez típusa, 
címe, teljes lejátszási idő, szinkron, nyelv, 
felirat, stb. 
[PROG]: A gomb megnyomásával 
megjelenítheti az 1. ábrán látható 
képernyőt, ahol a ◄►▲▼ gombok 
segítségével beállíthatja a kívánt számot. 
Ezt követően nyomja meg az „ENTER” 
gombot. Így 16 dalt tud kiválasztani, s a 
kiválasztott sorrendben lejátszani.  
[◄►▲▼]: A gombok segítségével 
beállíthatja a DVD funkciókat. A gombok 
csak DVD módban használhatók. 
[VOL +, VOL –]: A gombok segítségével 
beállíthatja a hang erősségét, illetve 
elvégezheti az LCD menü beállításait.  

 

 
 

1. ábra 
[TFT DISPLAY]: A gomb 
megnyomásával az éppen aktuális állapotot 
jelenítheti meg, például DVD lejátszás. 
[ANGLE]: A több szögből készített DVD 
lemezek esetén a lejátszáskor a gomb 
megnyomásával kiválaszthatja a kívánsága 
szerinti szöget. 
[SUBTITLE]: A többnyelvű felirattal 
rendelkező DVD lemezek, illetve super 
VCD lemezek esetén a gomb 
megnyomásával kiválaszthatja a kívánsága 
szerinti nyelvet.  

[AUDIO]: A többnyelvű DVD lemezek, 
illetve super VCD lemezek esetén a gomb 
megnyomásával kiválaszthatja a kívánsága 
szerinti nyelvet. 
[RETURN]: Amikor a készülék „PBC 
open” állapotban és normál lejátszás 
üzemmódban van, a gomb megnyomásával 
visszatérhet a zeneszám menü 
képernyőhöz. 
[TFT MODE]: A gomb megnyomásával 
átléphet DVD/VGA/AV1/AV2 módba. 
[DVD MODE]: Változtathatja a lejátszási 
módot DVD, illetve USB között. 
[PBC]: Amikor a PBC nyitott állapotban 
van, vissza kell lépnie a főmenübe, ahol 
kiválaszthatja a keresett dalt. Amikor a 
PBC zárva van, a dal lejátszása közben, a 
számgombok megnyomása segítségével 
közvetlenül is kiválaszthatja a keresett dalt. 

 
A távirányító használata:  

 
 
 

1. A távirányító 
használatakor a 
távirányítót tartsa 
közvetlenül a készülék 

vevője irányába. A távirányító 4 és 60 méteres 
hatótávolságban működik, 
amennyiben nincsen semmilyen 
tárgy a távirányító és a készülék 
között. 

2. Az elem élettartama általában 
egy év. Amennyiben a 
távirányító nem működik, 
cserélje ki benne az elemet. 

3. Amikor első ízben használja a 
távirányítót, távolítsa el az 
elemen levő fóliát. 

Figyelem: ne próbálja meg feltölteni vagy szétszerelni az elemet. Az elemet 
ne dobja a szemétbe, illetve ne tegye gyermekek által elérhető helyre.  
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A menü 
1. A monitor menüpontjai 
A menühöz történő belépéshez nyomja meg a készüléken a „MENU”, vagy a távirányítón a 
„TFT MENU” gombot. Ezt követően nyomja meg a „VOL–, VOL+” gombot a készüléken 
vagy a távirányítón a beállítások elvégzéséhez. Ezt követően ismét nyomja meg a készüléken 
a „MENU” vagy a távirányítón a „TFT MENU” gombot a beállítások beviteléhez. A 
következő funkcióhoz ismételje meg ezt a folyamatot. A menüből történő kilépéshez tartsa 
lenyomva a „MENU” gombot a készüléken, illetve a „TFT MENU” gombot a távirányítón, 
majd a kilépéshez nyomja meg a „VOL–, VOL+” gombot.  
A funkciók bemutatása: 
1. Fényerő beállítása 

 

 
A menühöz belépéshez nyomja meg a 
„MENU” gombot a készüléken, vagy a 
„TFT MENU” gombot a távirányítón.

 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a 
„VOL–, VOL+” gombot, majd a bevitelhez 
a „MENU” vagy „TFT MENU” gombot. 

 
 

A menüből  kilépéshez tartsa lenyomva a 
„MENU” vagy „TFT MENU” gombot, 
válassza az EXIT” feliratot, majd a 
kilépéshez nyomja meg a „VOL–, VOL+” 
gombot.  

 
2. A nyelv beállítása 

 

 
A menühöz belépéshez nyomja meg a 
„MENU” gombot a készüléken, vagy a 
„TFT MENU” gombot a távirányítón

 

 
 
 
A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a 
„VOL–, VOL+” gombot, majd a bevitelhez 
a „MENU” vagy „TFT MENU” gombot.  

 

 
 

A menüből kilépéshez tartsa lenyomva a 
„MENU” vagy „TFT MENU” gombot, 
válassza az EXIT” feliratot, majd a 
kilépéshez nyomja meg a „VOL–, VOL+” 
gombot.  
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DVD menü 
DVD módban, a menühöz történő belépéshez nyomja meg a „SETUP” gombot, majd a 
beállítások kiválasztásához használja a ◄►▲▼ gombokat. Ezt követően a bevitelhez 
nyomja meg az „ENTER” gombot. Más funkció kiválasztásához ismételje meg a folyamatot. 
A kilépéshez nyomja meg az „EXIT SETUP” gombot, majd az „ENTER” gombot.  
A funkciók bemutatása: 

 

 
 
A menühöz történő belépéshez nyomja 
meg a „SETUP” gombot. 

 

 

 
 
A nyelv beállításhoz nyomja meg a ► 
gombot.  

 

 

 
 
A kiválasztáshoz nyomja meg a ▼ 
gombot.  

 

 

 
 
A beállításhoz nyomja meg a ►▲▼ 
gombokat, majd a bevitelhez az „ENTER” 
gombot.  

 

 

 
 
Nyomja meg a ▼ gombot az „ESC”, 
kilépéshez, majd a bevitelhez az „ENTER” 
gombot.  
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MP3 lemez, USB, SD/MMC kártyák használata 
Helyezze be a készülékbe az MP3/JPEG lemezt vagy az USB, SD/MMC kártyát. A készülék 
automatikusan elkezdi beolvasni az adathordozón tárolt képeket, vagy zenét, majd ezt 
követően automatikusan belép az első könyvtárba, és lejátssza az első zeneszámot. A 
képernyőn a következő látható:  

 
• A lejátszani kívánt mappa kiválasztásához nyomja meg a ◄►▲▼ gombokat, majd 

az „ENTER” gombot. A készülék elkezdi az első zeneszám lejátszását. A „PREV”, 
illetve a „NEXT” gombokkal az előző, illetve a következő zeneszámra ugorhat. 

• A „ZOOM” gomb megnyomásával ráközelíthet a képre 
• Az USB, SD/MMC kártyák esetén kompatibilis formátumok: MP3, JPEG és VCD 
• A kártya kiadásához enyhén nyomja meg az SD/MMC kártyát.  

Műszaki specifikációk 
Képernyőméret: 9”, 9,2”, 10,2”, 10,4” 
Kijelző formátum: 4:3, 16:9 
Áramellátás: 12V±10% váltóáram 
Felbontás: 1920 (H)x480(V)/2400(H)x480(V) 
Rendszer: PAL/NTSC vagy PAL/SECAM 
Infra átvitel: IR 2,3MHz – 2,8MHz 
Fényerő: 350cd/m 
Flashcard: MMC, SD 
Áramfogyasztás: 16W/18W 
Működési hőmérséklet: 0ºC - 50ºC 
Tárolási hőmérséklet: –20ºC - 60ºC  
A csomag tartalma 
A csomag kinyitását követően ellenőrizze a tartalmát:  
1. Csatlakozó     1 darab 
2. Piros/fekete vezeték   1 darab 
3. Videó bemeneti vezeték   1 darab 
4. Csavarkészlet az összeszereléshez  1 csomag 
5. Kezelési útmutató    1 darab 
6. Távirányító (elemmel)   1 darab 
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Hibakeresés és elhárítás 
 
Amennyiben a készülék használata során az alábbi problémák valamelyikét tapasztalja, 
gondosan ellenőrizze a hibát, és az alábbi utasítások szerint próbálja meg azt elhárítani. 
Amennyiben az alábbiak szerint nem tudja kijavítani a hibát, lépjen kapcsolatba 
kereskedőjével, illetve szakszervizzel.  
 
 
Hiba leírása Hibakeresés és elhárítás 
A készülék nem nyílik 
ki 

Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van dugva, illetve, hogy 
a vezetékek megfelelően csatlakoznak. 

A készülék nem adja 
ki a lemezt 

Ellenőrizze a hálózati feszültséget, majd nyomja meg az „EJECT” 
gombot a távirányítón. 

A DVD készülék nem 
olvassa a lemezt 

Ellenőrizze a távirányítóban az elemet, illetve a készülék 
áramellátását. 

A távirányító nem 
működik 

Ellenőrizze a távirányítóban az elemet. 

A készülék nem 
olvassa az USB, SD 
vagy MMC 
adathordozót 

Ellenőrizze, hogy az USB, SD, vagy MMC adathordozón levő 
fájlformátumok kompatibilisek-e a készülékkel. 

Sötét a kép Ellenőrizze az OSD menüben a fényerőt. 
A TV nem ismeri fel a 
programot 

Ellenőrizze az antenna csatlakozását, illetve a TV-jelet. 

 
Garancia 
 
A: A garancia időszak alatt a készülék meghibásodását vállalatunk térítésmenetesen elvégzi 
B: Amennyiben a garancia időszak alatt a felhasználó saját maga szétszereli a készüléket, 
vállalatunk a javítást csupán térítés ellenében tudja elvégezni 
C: Minőségi hibák javítása térítésmentesen történik a garancia időszak alatt. 
D: A TFT LC kijelző sérülésére nem vonatkozik a garancia. A kijelző cseréjét térítés 
ellenében tudjuk elvégezni.   
 

 
A gyártó a típusmódosítás jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartja! 

 
Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 

Beszerelő műhely: Anti-Steal II. kft 
 

2040 Budaörs Forrás u. 10 
Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 
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