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A. Figyelmeztetések 
Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használatba vétel előtt gondosan olvassa el a kezelési útmutatót! 

• Biztonsági okokból vezetés közben ne nézze, és ne nyissa ki a lejátszót. 
• A megfelelő szerv jóváhagyása nélkül ne alakítsa át a lejátszót, mivel az problémát okozhat. 
• A készülék feszültség alatt van – javítását végeztesse szakemberrel. Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez vagy szakszervizhez. 
• A lejátszó TFT színes LCD monitorral felszerelt, amely sérülékeny, ezért szállítását, üzembe helyezését kellő gonddal végezze. 
• A készülék tisztításához ne használjon vegyszert. Puha ruhával tisztítsa. 
• A készülék működéséhez DC 12V (+/-2V) feszültség szükséges. A megengedett tartománytól eltérő feszültség problémákat okozhat.  
• A készülék rádium-kibocsátó rendszerű lejátszófejjel rendelkezik. A megfelelő működés biztosítása érdekében gondosan olvassa el a 

kezelési útmutatót. A karbantartást bízza szakemberre. A káros rádiumsugárzás elkerülése érdekében csak a kezelési útmutatónak 
megfelelően használja. Engedély nélkül ne szerelje szét a készüléket.  

• Használat közben az LCD képernyőn fényes pontok jelenhetnek meg, ami az aktív mátrix kijelző technológia normál működésének 
jellemzője, és nem jelenti a készülék hibás működését.  

B. Használat előtt 
Biztonság 

• A termék használatba helyezése előtt ellenőrizze, hogy a jármű feszültsége megfeleljen a készülék működéséhez szükséges feszültségnek. 
• Ügyeljen a kábelek kellő csatlakoztatására – ne húzza erővel a kábeleket.  
• A lejátszófej által alkalmazott rádiumfény árt a szemnek. Engedély, illetve szakember nélkül ne szerelje szét a készüléket. 

Elhelyezés 
• A készülék tárolási hőmérséklete: –30ºC és 75Cº között, használati hőmérséklete pedig –10ºC és 55Cº között van.  
• Ügyeljen arra, hogy a lézerfej ne porosodjon, mivel az ronthat a lejátszás minőségén. Amennyiben a lejátszófej mégis porosodna, 

tisztításához használja a lézerfej tisztítólemezt. Ennek használati utasítását lásd a tisztítólemezen.  
• Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje nedvesség, nyomás, illetve ütés. 

Nedvesség 
Bizonyos körülmények között a készülék párásodhat: 

• Ha hideg helyről meleg helyre viszi, 
• Nagy hőmérsékletváltozás esetén: például a fűtés bekapcsolásakor, 
• A páraképződés befolyásolja a lejátszó normál működését. Ebben az esetben távolítsa 

el a lemezt,  kapcsolja feszültség alá a készüléket, hogy a pára felszáradjon.  
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A lemezzel kapcsolatos figyelmeztetések 
• A lemezt a szélein fogja meg, ne érintse a felszínét, 
• Ne ragasszon semmit a lemez felületére, 
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsütésnek vagy hőforrásnak, 
• Használat után helyezze vissza a lemezt a tartójába, 
• Ha a lemez szennyezett, használat előtt tisztítsa meg puha ruhával, a lemez közepétől a szélei felé haladva, 
• A lemez tisztításához ne használjon illóolajat, vagy tisztítófolyadékot.  

C. Kiegészítők 
A csomag kinyitását követően ellenőrizze az alábbi kiegészítők meglétét.  

Távirányító  Kezelési útmutató  FM Antennazsinór 

 

 

 

 

 

     
Hálózati csatlakozó  Hangkábel  Rögzítő tüskék 

 

 

 
Igény szerint 

 

 

     
USB csatlakozókábel  Játékpanel  Játék lemez 

 
Megjegyzés: Csak az USB 
funkcióval rendelkező 
készülékekhez. 

 

 
Megjegyzés: Csak a játékfunkcióval 
rendelkező készülékekhez. 

 

 
Megjegyzés: Csak a játékfunkcióval 
rendelkező készülékekhez. 

 
D. Tulajdonságok 

• Könnyű beszerelni: nem károsítja a járművet, 
• A kijelzőn és a lejátszón kívül nincs szükség további berendezésekre; 
• Az FM Modulátor segítségével vezeték nélküli kapcsolat hozható létre az FM rádiójával, lehetővé téve a rádió hangszóróinak használatát; 
• A hang és kép kimenetek összeköthetők a GPS navigációs rendszerrel; 
• A hang és képkimenet funkciók lehetővé teszik, hogy a jármű két oldalán egyszerre lehessen élvezni a képet; 
• Az USB és kártyaolvasó funkciók lehetővé teszik USB-s készülékről vagy SD/MS/MMC kártyákról MP3/MP4/WMA lejátszását.  
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E. Lemezformátumok 
 

 
 
 
 
 
F Rendszercsatlakozások és üzembe helyezés 
 
Ellenőrizze, hogy a forma és a beszerelési méret megfelelő 
legyen, majd válassza ki a megfelelő kiegészítőket és eszközöket a készülék beszereléséhez.  
Beszerelés:  
Vegye ki az eredeti fejtámlát, majd ennek alapján a DVD monitorral felszerelt fejtámlához válassza ki a megfelelő átmérőjű rögzítő tüskéket. Az 
ülés acélcsövein keresztül vezesse be a kábeleket, majd csatlakoztassa ezeket a jármű feszültségforrásához,  hang, illetve kép rendszeréhez. Ezzel 
egyidejűleg rögzítse a fejtámlákat és állítsa be. 

 
        
 
Megjegyzés: A forma és a beszerelési méret nem minden 
járműhöz megfelelő. Kérjük, a kiválasztásnál figyeljen erre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                                                                                               FM Modulátor antenna 
            
 
 
 
 

www.au
tod

vd
.hu





 7 

J Távirányítóval kapcsolatos tudnivalók 
• Első használat alkalmával húzza ki az elem mellől a műanyag fóliát; 
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje károsodás; 
• Ha a lejátszó és a távirányító között valamilyen tárgy helyezkedik el, a távirányító hatástalan lehet; 
• Ne tegye ki a távirányítót erős napsütésnek, mivel az a távirányító károsodását okozhatja; 
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő hatótávolságon belül működtesse a távirányítót. 

K A távirányító használata 
A távirányító használata: 
1. Vízszintesen: ±30º 
2. Függőlegesen: ±30º 
3. Távolság: 5 méter 
Figyelmeztetés: A legtöbb funkció használható a távirányító 
segítségével, ám bizonyos funkciók csak a lejátszó 
készüléken találhatók meg.  
L A távirányító gombjai 

 
 
 
 

Gomb Funkció 
1. Menü PBC DVD lejátszáskor visszatérés a főmenübe, VCD2.0 és SVCD 

lejátszásakor a menü megnyitása 
2. Power Ki- és bekapcsolás 
3. Title DVD lejátszáskor visszatérés a címmenübe 
4. Mute Néma lejátszás 
5. Számgombok Számkiválasztás 
6. GOTO A lejátszási idő kezdetének kiválasztása 
7. Display Lemezinformáció és lejátszási idő megjelenítése 
8. Subtitle Feliratváltás, csak többnyelvű felirattal ellátott SVCD, DVD és MP4 

lemezekhez 
9. Program Programrész lejátszás beállítása 
10. Slow Lassú lejátszás 
11. Angle Kamera szög kiválasztás, csak több kameraszöggel ellátott SVCD, 

DVD és MP4 lemezekhez 
12. Nyelv Nyelvkiválasztás, csak többnyelvű SVCD, DVD és MP4 lemezekhez 
13. Repeat Ismételt lejátszás többféle módon 
14. Csatorna (R/L) Csatornaváltás 
15. Setup DVD beállítások menü megnyitása, bezárása 
16. Play/Pause Lejátszás vagy pillanat megállítás 
17. Zoom Zoom, képnagyítás, többféle módón 
18. Enter Parancsbevitel 
19. Iránygombok Irányválasztó gombok 
20. Stop/Return Stop gomb. Ismételt lejátszáshoz nyomja meg újra 
21. Hangerő gombok Hangerő szabályozás 
22. Gyors előre / 
Visszajátszás 

Gyors előre vagy visszajátszás 

23. Előző/Következő Előző vagy következő rész kiválasztása 
24. menü A monitor kép élességének, kontrasztjának, színének beállítása 
25. Menü +/– Élesség, kontraszt, színek beállítása 
26. Videó kapcsológomb DVD és AV kimenet átkapcsolása 
27. FM gomb FM Modulátor frekvencia kiválasztó gomb 
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M Alapfunkciók       A lejátszó csak a rendszerhez történő hozzákapcsolást követően használható 
 
1. Ki és BE kapcsolás 

1) Nyomja meg a készüléken, vagy a távirányítón a bekapcsoló 
gombot. A monitoron  megjelenik a kezdőkép. A lejátszó megkezdi 
a lemez olvasását. Ha nem helyezett be lemezt, a monitoron a „No 
Disc” felirat látható. 

2) Kikapcsoláshoz nyomja meg ugyanezt a kapcsológombot. A 
feszültségjelző kikapcsolódik. 

 
2. Lemez behelyezése 

1) Nyomja meg az „Eject” gombot; 
2) Helyezze be a lemezt (címkével kifelé); 
3) Csukja be a lemeztartó fedelet; 
4) A lejátszó automatikusan megkezdi a lemez lejátszását. 

  
 
3. Lemez eltávolítása 

1) Nyomja meg a „Stop” gombot a lejátszás megszakításához; 
2) Nyomja meg az „Eject” gombot a kiadó kinyitásához; 
3) Vegye ki a lemezt; 
4) Helyezze vissza a lemezt a tartójába.  

 
 
 

 
 
Figyelem:   
 A lemez használatakor figyeljen arra, hogy a nem megfelelő használat 

károsíthatja a készüléket; 
 Sérült lemez károsíthatja a késszüléket; 
 Egyoldalas lemez esetén a lemezt címkével felfelé helyezze be a 

készülékbe; 
 Kétoldalas lemez esetén használja a lemezt körültekintően; 
 Ügyeljen arra, hogy ki- és behelyezéskor ne karcolja meg a lemezt. 
 
4. USB és kártyaolvasás 
1) A készülékhez adott USB kábel segítségével külső USB adathordozó 

(USB készülék) csatlakoztatható a készülékhez. Kapcsolja ki a 
készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy nincs benne lemez, majd 
csatlakoztassa a külső adathordozót a megfelelő USB porthoz. 
Kapcsolja be a készüléket. A készülék automatikusan felismeri az 
adathordozót, amennyiben a jelformátum megfelel a lejátszóénak.  

2) Kapcsolja ki a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy nincs benne 
lemez, majd csatlakoztassa a külső memóriakártyát (MS/SD/MMC) a 
megfelelő porthoz. Kapcsolja be a készüléket. A készülék 
automatikusan felismeri és elkezdi lejátszani a kártyát (videó, audió, és 
kép) amennyiben a jelformátum megfelel a lejátszóénak.  

Figyelem:  
• Ne vegye ki a külső adathordozót, amíg a lejátszó be van kapcsolva: 

sérülhet az adathordozó vagy a lejátszó; 
• A lejátszóval megegyező valamennyi jelforrás lejátszható külső 

adathordozó segítségével; 
• Egyedi MP3 lejátszók nem csatlakoztathatók az USB csatlakozóval.  www.au
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N Funkciógombok 
Gomb Leírás 

Bekapcsoló gomb Be-, illetve kikapcsolja a készüléket 

    Kiadó gomb A TFT Panel  felnyitása 

    Lejátszás/ Pillanat állj 
Normál lejátszás során a gomb megnyomásával megállítható a kép/hang. Ha ismét megnyomja a gombot, a lejátszás 
folytatódik. 

  Gyors visszajátszás 
 

 Gyors előrejátszás              

A gyors visszajátszás gomb megnyomásával a képet gyorsan visszatekeri. Eközben a hang nem hallható. A gomb ismételt 
megnyomásával a készülék ismét lejátssza a lemezt. 
A gyors előretekerés gomb megnyomásával a képet gyorsan előretekeri. Eközben a hang nem hallható. A gomb ismételt 
megnyomásával a készülék ismét elkezdi lejátszani a lemezt. 

Az alábbi sebességek választhatók:  
Gyors vissza (előre) 

    Előző 
 Következő 

Az „előző” gomb megnyomásával visszatérhet az előző rész lejátszásához. 
A „következő” gomb megnyomásával elkezdheti a következő rész lejátszását.  

     Állj / Vissza 
VCD és CD lemezek lejátszásakor a gomb megnyomásával megjelenik a megállítás előtti állapot. A lejátszás folytatásához 
nyomja meg a lejátszás gombot. DVD vagy VCD2.0 lemez lejátszásakor ezzel a gombbal vissza lehet lépni a menübe, és a 
lejátszás menüben megállítható a lejátszás. Játék esetén ezzel a gombbal lehet visszalépni a játék főmenüjébe.  
Megjegyzés: MP4 és DVD lemez esetén nincs megállítás előtti funkció.  

Slow Lassú lejátszás. Ha szeretné lelassítani a lejátszást, nyomja meg egymás után a gombot. Normál lejátszáshoz nyomja meg a 
„Play/Pause” gombot. Az alábbi sebességek választhatók: 

 

 
Gomb Leírás 

Program Programozott lejátszás beállításai: előre beállítható a lemez lejátszási sorrendje.  
Megjegyzés: a programgomb nem használható, ha a menü meg van nyitva. MP3 lemezek esetén nem lehetséges a 
programozás. DVD lemezek esetén a részek ideje programozható. VCD lemezek esetén a részek száma programozható. A 
programozást követően nyomja meg a „Play” gombot: a készülék az előre beprogramozott sorrendben fogja lejátszani a 
lemezt. A lejátszás során a számgombok nem használhatók; csak az előző/következő gombok funkcionálnak. A programozás 
törléséhez nyomja meg a „Program” gombot a menübe való belépéshez. Válassza ki a „Clear” funkciót, majd nyomja meg az 
„Enter” gombot.  

Repeat Ismételt lejátszás.Újra lejátssza a kiválasztott címet/fejezetet (DVD), illetve számot/albumot (VCD/CD).  
DVD lemez lejátszásakor a gomb ismételt lenyomásával válassza ki a DVD lejátszani kívánt fejezetét. Egyéb lemeztípusok 
esetén ismételten nyomja meg a gombot a lejátszani kívánt rész vagy album kiválasztásához. 

Menü PBC VCD2.0 vagy SVCD lemez lejátszásakor, a PBC menü a PBC gomb megnyomásával nyitható meg. A lemez csak akkor 
játszható le, ha kilép a PBC menüből. DVD lemez lejátszásakor nyomja meg a gombot a lemez lejátszásának megállításához, 
majd térjen vissza a lemez főmenüjébe, ahol az iránygombok segítségével válassza ki a kívánt tartalmat. Ezt követően nyomja 
meg az „Enter” gombot. A lejátszó megkezdi a beállított tartalom lejátszását.  
Megjegyzés: MP3, CD, vagy VCD 1.1 lemezek esetén a PBC funkció nem működik. 
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Gomb Leírás 

Display Kijelző. Nyomja meg a „Display” gombot. A monitoron ekkor a következők láthatók (DVD esetén):  
(1) Lemezformátum, jelenlegi cím, illetve összes cím; 
(2) Jelenlegi fejezet, illetve összes cím; 
(3) A jelenlegi cím lejátszása. 

 
Ha még egyszer megnyomja a gombot, a következő jelenik meg: 
A jelenlegi nyelv, és a kiválasztott nyelv száma, a csatorna típusa, a felirat nyelve, és a szög.  

 
Ha harmadszor is megnyomja a gombot, a monitorról eltűnnek a feliratok. 
VCD lemez lejátszásakor a kijelző (OSD) a következőképpen néz ki:  

 
Látható a lemezformátum, a jelenlegi rész és az összes rész száma, néma lejátszás, PBC mód, az ismételt lejátszás részszáma, 
valamint a rész lejátszási ideje.  
Az MP3 és CD lemezek OSD-je megegyezik a VCD lemezekével, azzal a kivétellel, hogy a VCD lemezeken nincs PBC funkció. 

Mute Néma mód. Nyomja meg a „Mute” gombot: a készülék hang nélkül fogja lejátszani a lemezt. A gomb ismételt megnyomásával a 
készülék visszatér a normál lejátszáshoz.  

Gomb Leírás www.au
tod
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Zoom A „Zoom” gomb megnyomásával kinagyíthatja a képet. Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a zoom mód a következő 
léptékekkel alkalmazható:  

 
Az Image zoom állapotban a képet az iránygombokkal mozgathatja:  

 
 

GOTO GOTO: a megjelölt időponttól kezdi el játszani a lemezt. 
Nyomja meg a távirányítón a „GOTO” gombot. Ezt követően kinyílik az időválasztó ablak, ahol a kurzort az időre mozgatva 
beállítható az a kívánt idő, ahonnan a lejátszást kezdeni szeretné.  

 
Megjegyzés: A VCD és a DVD lemezek beállításai megegyeznek. A beállított idő nem haladhatja meg a lemez teljes hosszát.  

AUDIO A legtöbb esetben a DVD lemezek legfeljebb nyolcnyelvűek. A „Language” gomb ismételt megnyomásával válassza ki a 
kívánt nyelvet. Ha a lemezen nincs nyelv-menü, a felhasználó a menüben is megváltoztathatja a kiválasztott nyelvet.  
Megjegyzés:Nyelv kiválasztási funkció csak a több nyelv választási lehetőséggel ellátott DVD és VCD lemezek esetében lehet  

Subtitle Felirat. Nyissa meg a felirat menüpontot. A „Subtitle” gomb ismételt megnyomásával válassza ki a DVD lemezen a kívánt 
felirattípust. A felirat csak abban az esetben választható, ha a lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.  

Title Címmenü. Nyomja meg a „title” gombot a lejátszás megállításához. Lépjen a lemez címmenüjébe, majd az iránygombok 
segítségével válassza ki a kívánt címet. Nyomja meg az „Enter” gombot a fejezetmenübe történő belépéshez.  
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Gomb Leírás 

Vol + 
Vol – 

Hangerő szabályozó gomb. 
A távirányító Vol+ és Vol – gombjai segítségével beállíthatja a kívánt hangerőt. 

Setup Beállítások. A gomb megnyomásával lépjen be a beállítások menübe. Itt beállíthatja a rendszer, nyelv, hang, kép, hangszóró, és 
dolby beállításokat. A menüpontból történő kilépéshez ismét nyomja meg a gombot.  

Iránygombok 

 

Fel/Le/Jobbra/Balra iránygombok 
Az iránygombok megnyomásával kiválaszthatja a lejátszani kívánt lemeztartalmat, beállításokat, valamint a zoom funkcióban a 
kép megnézni kívánt részét.  

ANGLE Megváltoztatja a kameraszöget. A DVD lemezeken a felvétel több kameraszögből lejátszható, amit a felhasználó beállíthat.  
1. Nyomja meg a távirányító „Angle” gombját az 1-es szög kiválasztásához. A monitor jobb felső sarkában a következő 

jel látható:  

 
2. Ha ismételten megnyomja az „Angle” gombot, akkor a további szögeket választhatja ki:  

 
Channel Csatorna. VCD vagy MP4 lemez lejátszásakor a „Channel” gomb megnyomásával megváltoztathatja a csatornamódot. A 

csatornamód megváltoztatásával levehető az OK lemezeken az eredeti énekhang, illetve bizonyos lemezeken megváltoztatható 
a beszéd nyelve.  

 
Megjegyzés: A csatorna funkció nem alkalmazható MP3, CD, WMA, JPEG és MP4 lemezek esetén. 

Gomb Leírás 
1-10/0 A számgombok megnyomásával kiválaszthatja a lejátszani kívánt rész vagy fejezet számát, illetve beállíthatja a lejátszási időt. 

A lejátszón található közvetlen kiválasztó funkció is, ezzel a számokat egymás után benyomva kiválasztható a lejátszani kívánt 
rész.  
Megjegyzés: a közvetlen számkiválasztó funkció csak az MP3, MP4 és DVD lemezek esetén használható. 

10+ A tíznél nagyobb részszámok esetén először nyomja meg ez a gombot. A monitoron megjelenik a 10+ jelzés. Nyomja meg a 
kívánt számgombokat, majd ismét nyomja meg a gombot.  

DVD/AV Videó/AV választó gomb 
A gomb megnyomásával a lejátszó átvált a DVD módból AV-IN módba. A monitoron megjelenik a videó bemeneti jel. Ha 
nincs bemeneti jel, akkor kék képernyő látható. A DVD/AV gomb ismételt megnyomásával az AV/IN mód visszaváltható 
DVD módba.   

MENU Ez a gomb a Készülék funkció választó gombja. A gomb egymás utáni megnyomásával válthat az képélesség, kontraszt, szín, 
telítettség között. A „–” és „+” gombokkal beállíthatja a kívánt értékeket. Az értékek beállítását követően nyomja meg a 
„MENU” gombot a kilépéshez. A beállított értékeket a készülék elmenti.  

– / + Ezzel a két gombbal szabályozhatja a hangerőt, illetve a MENU pontban az élesség, kontraszt, szín, illetve telítettség értékeket, 
valamint egyéb módokat. 

 

FM gomb. A gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készülék és az FM Modulátor hangját, és megnyithatja az FM Modulátor 
funkciót. Az LCD kijelzőn megjelenik az ennek megfelelő frekvencia (A lejátszón számos frekvencia állítható). A különböző 
frekvenciák közötti lépéshez nyomja meg ismét a gombot. Ha már nem kívánja használni az FM Modulátor funkciót, nyomja 
meg az „OFF” gombot. Az LCD kijelzőn ekkor megjelenik az „FM OFF” felirat, és a DVD hangszórója ismét hangot sugároz. 
Megjegyzés: FM Modulátor módban a hangszórón nincs hangsugárzás.  
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O A menü használata 
Nyomja meg a „Setup” gombot Az LCD monitoron az 1. ábra lesz látható. A 

 és  gombokkal lépjen a kívánt helyre. Ezután nyomja meg az 
„Enter” gombot vagy a  gombot az almenübe való belépéshez.  
Megjegyzés: az állapottól függetlenül, a  és  gombokkal 
válassza ki a kívánt helyet, majd nyomja meg az „Enter” gombot. Az 
almenüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot az LCD monitor 
jobb oldalán. A „Setup” gomb megnyomásával kiléphet a rendszerből.  
Javaslat: Mivel gyárunk számos hasonló terméket gyárt, a mellékelt ábra 
pusztán tájékoztató jellegű, és az egyes termékek esetén némileg eltérhet. A 
beállítás lépései azonban minden termék esetén megegyeznek.  
1. TV norma  (lásd 2. ábra)   
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A TV képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítás kép. Válassza ki a TV-normát, majd nyomja meg az 
„Enter” gombot. A képernyőn ekkor a 2. ábra lesz látható.  

2) A képernyő jobb oldalán lépjen be az almenübe. Ha a PAL rendszert 
kívánja kiválasztani, először lépjen a PAL sorra, majd nyomja meg az 
„Enter” gombot. A kilépéshez nyomja meg a „Setup” gombot.  

Megjegyzés: A TV norma rendszerének és a DVD lejátszó rendszerének 
azonosnak kell lennie.  

 
 
2. ábra: 

2. Automatikus lejátszás (lásd 3. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A  képernyőn megjelenik az „Auto Play”. 

Válassza ki az „Auto Play” feliratot, majd nyomja meg az „Enter” gombot. 
A képernyőn ekkor a 3. ábra lesz látható.  

2) Lépjen be a képernyő jobb oldalán az almenübe. Ha szeretné használni az 
Auto Play funkciót, először lépjen az ON sorra, majd nyomja meg az 
„Enter” gombot. A „Setup” gomb megnyomásával kiléphet a 
menüpontból. 

Megjegyzés: A több történetet tartalmazó DVD lemezek lejátszásakor a 
lejátszó a gyári beállítások szerint játssza le a lemezt. A kívánt rész 
lejátszásához nyomja meg a távirányítón a „Stop/Return” gombokat. A 
funkció bezárásakor a lejátszás menü a lejátszás megkezdése előtt felajánlja a 
választás lehetőségét.  
 
 
 
 

 
 
3. ábra: 
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3. Visszatérés a lejátszáshoz (lásd 4. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menüpont. Válassza ki a „Resume” opciót, majd 
nyomja meg az „Enter” gombot. A  képernyőn ekkor a 4. ábra lesz látható.  

2) Lépjen be a képernyő jobb oldalán látható almenübe. Ha szeretné 
használni a visszatérés funkciót, lépjen rá az „ON” feliratra, majd nyomja 
meg az „Enter” gombot. A rendszerbeállítások menüpontból való 
kilépéshez nyomja meg a „Setup” gombot.  

Megjegyzés:  
• Áramkimaradás/Kikapcsolás esetén a lejátszó megjegyzi a visszatérés 

funkciót, és ismételt feszültség alá kerüléskor az utolsó játszott résztől 
folytatja a lemez lejátszását.  

• Ez a funkció nem használható MP4 lemezek esetén.  
 

 
4. ábra:  

4. Monitor képarány (lásd 5. ábra) 
1) 4: 3PS (panoráma): általában minden jelforrásnál alkalmazható. 

Szélesvásznú film esetén a képet az egész képernyőre elosztja, és a 
film bal és jobb oldalát levágja.  

2) 4: 3LB (mailbox): Általános jelforráshoz válassza ezt az opciót. 
Szélesvásznú filmek lejátszásakor a kép alsó és felső részén fekete csík 
lesz látható.  

3) 16: 9 (szélesképernyő): Ha a lejátszót szélesképernyőjű monitorhoz  
csatlakoztatja, válassza ezt az opciót. Ha ezt az opciót választja, de 
nem szélesképernyőjű monitorhoz csatlakoztatja a lejátszót, a kép 
torzulni fog.  

Figyelmeztetés:  
• A képarány a lemez formátumhoz köthető, ezért előfordulhat, hogy 

bizonyos lemezek nem játszhatók le bizonyos képformátumban.  
• Ha szélesképernyőjű készüléken játszik le 4:3 formátumu lemezt, a 

képernyő jobb és bal oldalán fekete csík lesz látható.  
• Lejátszás előtt válassza ki a készülékhez legalkalmasabb képarányt.  
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5. Jelszó és besorolás (lásd 6. és 7. ábra) 
A blokkolás funkcióval ellátott lemezek lejátszása esetén a következő eljárást 
alkalmazza a besorolás beállításához:  
1) Adja meg a jelszót (0000, a jelszónak négy számból kell állnia) (lásd 6. 

ábra), majd nyomja az „Enter” gombot a feloldáshoz.                                                                                                                                                                                                                                                              
 

2) Válassza ki a „Rating” sort, majd a besorolási fok kiválasztását követően 
nyomja meg az „Enter” gombot a beállítás beviteléhez, illetve a 
kilépéshez. (lásd 7. ábra).  

3) Válassza ki a „Password” sort, majd adja meg a jelszót (0000, a jelszónak 
négy számból kell állnia) (lásd 7. ábra). Nyomja meg az „Enter” gombot a 
funkció rögzítéséhez és a kilépéshez.  

 
Ez az opció gyermekblokkolás funkcióval ellátott DVD lemezek esetén 
alkalmazható.  
 

• A gyermekblokkolásnak két besorolása van: Besorolás nélküli „A” 
lemez, illetve „Gyermekek részére”; 

• A blokkolás funkciót a „No limit/View all” opció választásával 
törölheti; 

• A gyári beállítás: „No limit/View All”.  
 
Figyelmeztetés:  

• Ha a jelszó blokkolva van, a gyermekblokkolás beállítás nem 
változtatható meg.  

 
 
6. Alapbeállítások (lásd 8. ábra) 
Amennyiben nem kívánja menteni az általa kiválasztott beállításokat, válassza 
a „Reset” opciót. Ekkor a DVD lejátszó visszaállítja a gyári alapbeállításokat.  
 

 
 
7. ábra:  

 
 
 
8. ábra 
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Nyelvbeállítások 
1. Nyelv kijelzése (lásd 9. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menü, ahol kiválaszthatja a nyelvbeállítást, 
majd a menü nyelvét. Nyomja meg az „Enter” gombot. A 
képernyőn ekkor a 9. ábra lesz látható.  

2) Válassza ki a kívánt nyelvbeállításokat. Az alábbi nyelvek 
választhatók: angol, kínai, német, spanyol, francia és portugál. 
Nyomja meg az „Enter” gombot, majd a „Setup” gombot a 
kilépéshez.  

 
2. Hang / Felirat / menü nyelve (lásd 10. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítás kép. Válassza ki a nyelvbeállítás (language 
setup) menüpontot. Ezt követően válassza ki a kívánt nyelvet, 
majd nyomja meg az „Enter” gombot. A képernyőn ekkor a 10. 
ábra lesz látható.  

2) Válassza ki a kívánt hang, felirat vagy menü nyelvét. Az alábbi 
nyelvek választhatók: angol, kínai, német, spanyol, francia, 
portugál, japán, és latin. Nyomja meg az „Enter” gombot, majd a 
„Setup” gombot a menüből történő kilépéshez.  

 
 
9. ábra: 
 

 
10. ábra: 

Hangbeállítások 
Hangzás (lásd 11. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menü. Válassza ki az Audio Setup opciót, 
majd a Tone opciót. Nyomja meg az „Enter” gombot. A 
képernyőn ekkor a 11. ábra lesz látható. 

2) A hangzás beállításához használja a  és  gombokat, 
majd végül nyomja meg az „Enter” gombot, majd pedig a 
kilépéshez a „Setup” gombot.  
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Videó beállítások 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menü. Válassza a Video Setup opciót, majd a                             
Brightness (élesség) opciót. Nyomja meg az „Enter” gombot. A 
képernyőn ekkor a 12. ábra lesz látható.  

2) Az élesség beállításához használja a  és  gombokat, 
majd végül nyomja meg az „Enter” gombot, majd pedig a 
kilépéshez a „Setup” gombot.  

Megjegyzés: A kontraszt, színek, és telítettség beállítása esetén 
alkalmazza 
ugyanezeket a 
lépéseket.  
 
 
 
 

Hangszóró beállítások 
 
1. Vegyes mód (lásd 13. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menü. Válassza ki a Loudspeaker (hangszóró) opciót, 
majd a Mix mode (vegyes mód) opciót. Nyomja meg az „Enter” gombot. A 
képernyőn ekkor a 13. ábra lesz látható. 

2) Ha sztereó módot kíván használni, válassza ki a Stereo sort, majd nyomja meg 
az „Enter” gombot, kilépéshez pedig a „Setup” gombot.  

Megjegyzés:  
LT/RT: Ha a lemezen van PROLOGIC dolby sztereóhatás, a lejátszóval történő 
dekódolás által a lemezzel élő mozihatást lehet elérni.  
Stereo: 5.1. csatornakimenethez a készülék két kimeneti jelet ad (bal és jobb 
csatorna), a közös sztereójel szintén itt jön ki.  
VSS (virtual surround): 5.1. csatorna lejátszásakor a főcsatorna a virtuális hangzás 
effektust alkalmazza.  
Digitális beállítások 
1. Kimeneti mód (lásd 14. ábra) 
1) Nyomja meg a „Setup” gombot. A képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítások menü. Válassza ki a Dolby Digit Setup opciót, majd az 
Output opciót. Nyomja meg az „Enter” gombot. A képernyőn ekkor a 14. ábra 
lesz látható. 

2) Ha például éjjel, alacsony hangerőn szeretné lejátszani a zenét, válassza a Line 
Output (vonalkimenet) opciót, majd nyomja meg az „Enter” gombot, 
kilépéshez pedig a „Setup” gombot.  

Line output: lineárisan tömöríti a kimeneti jelet, alacsony hangerőt biztosít, ami 
éjszakai zenehallgatáshoz megfelelő. 

RF beállítás: nagy hangerő, ami nappali 
zenehallgatáshoz megfelelő. 
 
13. ábra: 

 
 
 
14. ábra: 

 
A Dolby digitális hangzás csak a dolby 
funkcióval rendelkező lejátszóknál 
alkalmazható.  
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2. Dinamikus tartomány (lásd 15. ábra) 
Ha a tömörítési mód a vonalkimenet, válassza ezt az opciót a lineáris 
tömörítési arány beállításra a különböző jeltömörítési hatások 
eléréséhez.  
 
FULL: a hangjel minimum értéke; 
OFF: a hangjel maximum értéke. 
 
 
 
 
 
3. Bal + Jobb (lásd 16. ábra)  
Ez a beállítás csak AC-3 formátumban használható, ideértve a 
sztereót, jobbcsatornát, balcsatornát és vegyes csatornát.  
 
 
 

 
 
16. ábra:  

 
Megjegyzés: Az „Exit Setup Menu” megnyomásával valamennyi beállítási opcióból ki lehet lépni. A szoftverfrissítések miatt a 
rendszerbeállítások menü az aktuális működéstől némiképp eltérő lehet, illetve az adott terméktől függ. 
P. MP4/Mp3/WMA/JPEG lemezek lejátszása 
MP4/MP3/WMA/JPEG lemezek betöltését 
követően a lejátszó automatikusan betölti a 
lemezen levő könyvtárakat. Ha csak egyetlen 
fájltípus található a lemezen, a lejátszó belép az 
MP3 könyvtár (a többféle fájlformátumot 
rögzítő lemezek esetén) első mappájába, és 
automatikusan elkezdi lejátszani az első részt (a 
kurzor a „01” helyen áll). 
A képernyőn a következő látható:  
Elektronikus albumok 
A lejátszó elektronikus album funkcióval is 
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felhasználó 
saját fotóit videokazettán vagy külső adathordozón rögzítheti, és a lejátszó segítségével böngészhet közöttük. A fotókhoz a zoom funkció, 
valamint a fel/le/jobbra/balra fordítási funkciók is használhatók.  
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 JPEG lemezek lejátszása 
1. Tegyen be JPEG formátumú  lemezt. Betöltés után a lejátszó az első könyvtár első képénél áll meg.  
2. A fel/le gombok segítségével tud odalépni a keresett képhez. A „Play” gomb megnyomásával a lejátszás a beállított képtől kezdődik.  
3. A lejátszáskor az iránygombokkal (fel/le/jobbra/balra) megváltoztathatja a kijelző módját. 

 FEL: megfordítja a képet      LE: vízszintesen megfordítja a képet 
BALRA: 90 fokkal elfordítja a képet balra   JOBBRA: 90 fokkal elfordítja a képet jobbra 

MP3 és JPEG lemezek lejátszása 
1. MP3 és JPEG vegyes formátumú lemezek lejátszásakor, ha az MP3 zene lejátszása közben a képeket szeretné böngészni, az 

iránygombokkal mozgassa a kurzort a megnézni kívánt képre, majd nyomja meg az „Enter” gombot a JPEG képnézegető mód 
aktiválásához.  

2. Az iránygombok segítségével ezt követően lépjen be a képnézegető menübe, válasszon ki a képkönyvtár menüben egy képet, majd 
nyomja meg a „Play” gombot. A lejátszó megkezdi a képek egymás utáni megjelenítését.  

3. A jobb/bal iránygombok megnyomásával lépegethet az MP3 és a képnézegető módok között.  
Figyelmeztetés: 

• A kép nélküli MP3 lemezek esetén csak hangkimenet van. 
• Némely JPEG kép esetén (a képminőség megörzése érdekében) nem használható a zoom funkció.  

MPEG4 dekódolása 
Az MPEG4 széles körben alkalmazott videókép formátum. A lejátszón található MPEG4 fájl lejátszó funkció is, amely segítségével a felhasználó 
nem csak az internet gazdag hang és képforrását élvezheti, és az is lehetővé válik, hogy ne csak a számítógépen nézhesse meg a filmeket. A 
számítógép segítségével lehetőség van MPEG4 lemezek letöltésére, felvételére, másolására – mindezt kiváló kép és hangminőségben. 
Az MPEG4 a Moving Pictures Experts Group negyedik verziójú hang és képszabványa. Az MPEG1 a VCD képtömörítési szabványa; az MPEG2 
a DVD vagy super V képtömörítési szabványa; az MPEG4 az egyik hálózati képtömörítési szabvány. Az MPEG4 technológiájú kép és 
hangfájlok magas tömörítési aránya és tiszta képe egyedülálló. Egyetlen lemezre általában száznál több OK zenei szám, vagy több film is 
rámenthető – a képminőség pedig sokkal jobb, mint a VCD vagy SVCD lemezek esetén! 
Megjegyzés: a jelenleg kereskedelmi forgalomban levő MPEG4 jelölésű lemezek némelyike Real Video vagy egyéb formátumú (például: *.rm, 
*.ra, *.ram, *.rmvb, *.wmw, *.ast), amelyek nem kompatibilisek a nemzetközi MPEG4 szabvánnyal, ezért csak speciális szoftver segítségével 
játszhatók le. Lejátszásuk ezzel a lejátszóval nem lehetséges, ezért vásárlás előtt ellenőrizze a lemezek formátumát!  
MP4 lemezek lejátszása 
Az MP3 és MP4 lemezek lejátszása megegyezik. Az MP4 lemezeken van videókép is. A lejátszó gyári beállításai lehetővé teszik az automatikus 
lejátszást. Nyomja meg a „Stop/Return” gombokat a menübe való belépéshez. 
Q Játékfunkciók használata 
A lejátszóhoz játékfunkció is kapcsolható, melynek segítségével kellemesen töltheti szabadidejét. 
 
 
 
A játékfunkció használata 
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1. A játékfunkció leírása 
(1) Nyomja meg az „Eject” gombot, és tegye be a játéklemezt. Az LCD monitoron megjelenik a főmenü, ami azt jelenti, hogy a 

rendszer átállt a játékmódra. Megjegyzés: Az eltérő formátum miatt egyéb játéklemezek nem használhatók a lejátszóhoz.  
(2) A „Next/Previous” gomb megnyomásával lépjen be a játékkönyvtárba. 
(3) A számgombok megnyomásával válassza ki a kívánt játékot. A játék pár másodperc alatt betöltődik.  

2. Játékkonzol: Nyomja meg a konzolon a „MODE” gombot a játékmód kiválasztásához, majd a játék típusától függően nyomja meg a                           
gombot a „Single” (egy játékos) vagy a „Double” (két játékos) mód kiválasztásához. 

(1) Nyomja meg a konzolon a „Start” gombot a játék elindításához, illetve megállításához.  
(2) Nyomja meg a konzolon az iránygombokat a fel/le/jobbra/balra mozgáshoz. Az A,B,C,vagy D gombokat a funkció használatához.  
(3) A készülék előlapján található GAME1 és GAME2 csatlakozóhoz köthetők a játékkonzolok.  

Figyelmeztetés:  Játék közben a „Stop/Return” vagy a MODE és START gombok egyidejű megnyomásával térhet vissza a főmenübe.  
• Az egyes játékok esetén a funkciógombok eltérőek lehetnek, ezt próbálgatással tudja ellenőrizni.  
• Ez a funkció csak a játékfunkcióval ellátott készülékekre vonatkozik.  

R. Problémamegoldás 
Probléma Megoldás 

Nincs visszajelzés 1. Ellenőrizze a hálózati csatlakozót; 
2. Ellenőrizze az autó powert; 
3. Ellenőrizze, hogy van-e áram. 

Nincs hang 1. Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e minimumra, vagy néma módra állítva; 
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e FM módban a készülék. Állítsa FM OFF módra a távirányító vagy a készülék FM 

gombjának megnyomásával; 
3. A következő módokban nincs hang: pillanat állj, gyors előretekerés, gyors visszatekerés, állj.  

Kép 1. Ellenőrizze, hogy a készülék vonalkimenet módban van-e. Nyomja meg a DVD/AV gombot a DVD módhoz való 
visszatéréshez; 

2. Ellenőrizze, hogy az élesség megfelelően van-e beállítva. 
A készülék nem olvassa a lemezt 1. Ellenőrizze, hogy van-e lemez a készülékben, illetve megfelelő irányban helyezte-e be a lemezt; 

2. Lehetséges, hogy a lemez sérült, vagy szennyezett. Tegyen be másik lemezt, vagy tisztítsa meg a lemezt; 
3. A lemez és a lejátszó régiókódja eltér; 
4. Nem megfelelő a lemezformátum. 

Nem megfelelő képméret 1. Állítsa be ismét a Monitor képarány rendszert; 
2. Válassza ki a megfelelő képernyő formátumot a beállítások menüben. 

Nem lehet részt választani 1. A lemezen lehetnek olyan részek, amelyek kiválasztása nem engedélyezett.  
Nem működik a távirányító 1. Ellenőrizze, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a készülék között; 

2. A távirányítót nem a lejátszó vevőfejére irányítja; 
3. Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve a távirányítóba; 
4. Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az elem.  

NE SZERELJE SZÉT A LEJÁTSZÓT!   AUTOMATIKUSAN A GARANCIA MEGSZŰNÉSÉT JELENTI! www.au
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S. Műszaki specifikációk 
Terméknév Fejtámlába szerelt DVD lejátszó 
Lemeztípus (jelforrás) MP4, MP3, DVD,DVD-R, DVD-RW, SVCD, VCD, CD,CD-R, CD-RW,DIV-X, CDG, WMA, JPEG 

A CD-R/CD-RW formátumú lemezeket a fenti kódformátumokban kell lejátszani.  
Kijelző 7” színes LCD (16:9) 
Kimeneti port Audio: sztereó 

Videó: komplex videójel kimenet (AV) 
Játékport (opcionális) 
USB port (opcionális) 
MS/MMC/SD kártyaport (opcionális) 

Videórendszer PAL/NTSC/Auto 
Videójellemzők Videójellemzők: 1.0Vp-p (75ohm) 
Hangjellemzők Frekvencia: 20-20KHZ (1dB) 

SNR: ›90dB 
Teljes harmonikus torzítás: ‹0.01% 

Feszültség DC: 12V/1.5A 
Áramfogyasztás Kb. 12W 
Működési hőmérséklet –40ºC  és +60Cº között 
Páratartalom 15-75% (ne érje közvetlen nedvesség) 
Nettó súly Kb. 1,7 kg 
Méret 200 mm (hosszúság) x 270 mm 8szélesség) x 120 mm (mélység) 

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

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: Anti-steal kft 

 
2040 Budaörs Forrás u. 10 

Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

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