
 

NSD-345 
Lehajtható/levehető előlap, 3,4” kijelző 
DVD/CD/MP3/MP4 Lejátszó 
AM/FM Rádió 

 

Használati kézikönyv 

 
 

 

 

Fontos biztonsági figyelmeztetés: 
 

• A készülék -10°C fok alatti hőmérsékleten történő használata a 
készülék károsodását okozhatja. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT 
MEGELŐZŐEN FŰTSE FEL AZ UTASTERET AZ AJÁNLOTT 
HŐMÉRSÉKLETRE. 

• Használat előtt kérjük, gondosan olvassa át a használati kézikönyvet. 
• A készülék beszerelése során válassza le a gépjármű akkumulátorának 

negatív pólusát.  
• Biztosíték cseréjekor ellenőrizze, hogy ugyanolyan amper értékű 

biztosítékot használjon, mint a régi. Ellenkező esetben a készülék 
súlyosan károsodhat.  

• NE próbálja meg szétszerelni a készüléket. A lézersugarak ártalmasak a 
szemre. 

• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy a készülék belsejébe, 
mivel azok a készülék hibás működését, illetve biztonsági kockázatot 
(például rövidzárlatot) okozhatnak. 

• Ha a gépjármű hosszabb ideig túl hideg vagy túl meleg helyen állt, a 
készülék újbóli használatát megelőzően várjon, amíg a gépjárműben 
ismét normál hőmérséklet lesz. 

• NE nyissa ki a készüléket, illetve NE próbálja megszerelni! Segítségért 
forduljon kereskedőjéhez, vagy műszaki szakemberhez! 

• Ha a készülék láthatóan nem megfelelően üzemel, húzza ki a hálózati 
csatlakozót (például furcsa zajok, szagok, füst). Szakemberrel 
ellenőriztesse a készüléket! 

• A készüléket az akkumulátor negatív pólusához történő csatlakozással 
tervezték, ami a gépjármű fém részéhez csatlakozik. Ezt beszerelés előtt 
ellenőrizze! 

• A levehető előlapot csak a vezetékek csatlakoztatását követően szerelje 
fel.  

• Kódoláskor ne vegye le a levehető előlapot. 
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Kiegészítők: 
A csomag az alábbi kiegészítőket tartalmazza: 

Alátét, Rugós alátét, 
M5 csavaranya 1 

 
Szerelő pánt 1  

Csavar 5*20 1 
 

Csavar 5*6 1 
 

Be szerelőkeret 2 
 

Kiszedő villa 1 
 

Csavar 5*20 1  
Gumialátét 1 

 

 
Távirányító                ISO Kábel   Garancia papír 
 
 
 
 
 

Kezelési útmutató            Dísz keret   Előlap tok 
 
Megjegyzés: A kiegészítő termék képe eltérhet az aktuálistól. 
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Beszerelés/Kiszerelés 
Először végezze el az elektromos csatlakoztatásokat, majd ellenőrizze azok 
megfelelőségét. 
 
Beszerelés 
A készülék bármilyen műszerfalba beszerelhető, ha van rajta szabvány 1 DIN méretű 

nyílás. A műszerfalnak 4,75-5,56mm vastagnak kell lennie. 

 
 
1. Helyezze be a beszerelő keretet a műszerfalba, és csavarhúzóval fordítsa kifelé a 
rögzítő füleket. Ellenőrizze, hogy a zár karja ne álljon kifelé.  
2. Rögzítse a készülék hátsó részét! A beszerelő keretet rögzítése és a hálózati 
csatlakozás biztosítása után egy gumipárnával rögzítse a készülék hátsó részét a 
gépkocsi karosszériájához. 
3. A dísz keret behelyezése. Ellenőrizze a keret helyes irányát, mivel fejjel lefelé nem 
tudja rögzíteni. 
 

Kiszerelés 
Távolítsa el a dísz keretet, és helyezze be a jobb- és a baloldali lyukakba a kiszedő 

villát az ábrán látott módon. Húzza ki a készüléket a műszerfalból. 

 
 

Vezetékezés 
 Ellenőrizze a karosszéria testelését. A megfelelően testelt csatlakozással a legtöbb 
elektromos zajt okozó probléma elkerülhető. A megfelelő testelést a gépkocsi fém 
alvázához történő szoros csatlakozás biztosítja. A csatlakozás környéke legyen tiszta 
fém terület, ahol nincs rozsda, festék, műanyag, szennyeződés vagy piszok.  
 
Figyelem: Ne cserélje fel a vezetékeket! Bizonyos gépjárművekhez módosítani kell a 
csomagban található tápkábel vezetékezését. Ebben az esetben a készülék beszerelése 
előtt lépjen kapcsolatba kereskedőjével. 
 
Az ISO csatlakozó 
használata 
1. Amennyiben a 
gépjárműben van ISO 
csatlakozó, akkor a képen 
látható módot 
csatlakoztassa őket. 
2. ISO csatlakozó 
nélküli csatlakozástatáskor 
először gondosan 
ellenőrizze a gépjármű 
vezetékeit, mivel a 
helytelen csatlakozás 
súlyosan károsíthatja a 
készüléket.  
3. Válassza le a 
csatlakozót, a lenti táblázat 
alapján csatlakoztassa a 
tápkábel színes vezetékeit 
a gépkocsi 
akkumulátorához.       
Hely Funkció  
 A csatlakozó B csatlakozó 
1  Jobb hátsó (+) --- lila 
2 Kamera (12 V egyenáram) --- 

rózsaszín 
Jobb hátsó (-) --- lila/fekete csíkos 

3 Parkolás (-) --- barna Jobb első (+) --- szürke 
4 Akkumulátor 12V (+) --- 

sárga 
Jobb első (-) --- szürke/fekete csíkos 

5 Autó antenna --- kék Bal első (+) --- fehér 
6  Bal első (-) --- fehér/fekete csíkos 
7 ACC (+) --- piros Bal hátsó (+) --- zöld 
8 Negatív(-) --- fekete Bal hátsó (-) --- zöld/fekete csíkos 
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Előlap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) SELECT     9) Következő/Előre 
2) Bekapcsolás/Némítás    10) Mód 
3) AS/PS      11) Előző/vissza 
4) Lejátszás/Pillanat állj, memória   12) Infra érzékelő 
5) EQ/LOUD     13) LCD kijelző 
6) MENÜ      14) Előlap lenyítás 
7) Hangerő/OK     15) USB csatlakozó 
8) SÁV/médiaválasztás    16) AV bemenet 

Belső panel 

 

17) SD/MMC kártyanyílás 
18) Lemez kiadás 
19) Lemez nyílás 
20) Reset 
21) Lopásvédelemi LED 
 
Megjegyzés: Az áram kikapcsolásakor a készülék készenléti állapotba kerül, kivéve, 
ha az ACC áramot kikapcsolja. A hálózati csatlakozás gomb továbbra is világít. 
 
 

Távirányító 
1) MÓDE 
2) Bekapcsolás 
3) SÁV/VÉLETLENSZERŰ/töröl 
(opcionális) 
4) ENTER 
5) FEL/LE/JOBB/BAL 
6) Lemez kiadás 
7) SZTEREO/MONO (opcionális) 
8) P, SCN/ RPT (opcionális) 
9) VISSZAFELÉ/KERESÉS – GYORS 
VISSZAFELÉ 
10) LOUD 
11) OSD 
12) PBC/STOP 
13) Számok 
14) Lejátszás/Pillanat állj 
15) Némítás/Bluetooth (opcionális) 
16) MENÜ 
17) FILM FELIRAT 
18) BEÁLLÍTÁSOK 
19) SZÖG/Elfogad (opcionális) 
20) INT/ Kiad (opcionális) 
21) HANGERŐ FEL 
22) A-B ZOOM 
23) SEL 
24) ELŐRE/KERESÉS – GYORS ELŐRE 
25) HANGERŐ LE 
26) AUDIO / GO TO 
27) TILT (opcionális) 
28) DUAL 

 
Az elemek eltávolítása 
 
Megjegyzés: 

• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, távolítsa el belőle az elemeket. 
• Ügyeljen arra, hogy a távirányító érzékelője és a készülék közé ne kerüljön 

semmilyen tárgy. 
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje 

ütés (ne dobja le). 
• Ne használja a távirányítót más készülék 

távirányítójával egy időben. 
• A használat gyakoriságától függően az elemek általában egy évig használhatók. 

Amikor már nem működik megfelelően a távirányító, cserélje ki benne az elemeket. 
Ügyeljen arra, hogy azonos típusú, illetve kizárólag lítium elemet használjon (típus: 
CR2025 (3V)). 

• Az elemeket ne próbálja meg kinyitni vagy szétszerelni. 
• Az elemeket tartsa távol gyermekektől. 
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Főmenü 
 
A készülék bekapcsoláskor a főmenüt mutatja.  

 

Általános funkciók 
 
A készülék újraindítása 
Az első használat előtt, illetve a gépjármű akkumulátorának cseréjét követően újra kell indítani 
a készüléket. Nyomja meg az OPEN gombot a készülék első paneljén, majd nyomja meg a 
RESET gombot az eredeti gyári beállítások visszaállításához. 
 
Be és kikapcsolás 
A készülék bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot (kivéve az OPEN/Kinyit gombot). 
A készülék kikapcsolásához hosszan nyomja meg a készülék előlapján a POWER gombot vagy 
nyomja meg a power gombot a távirányítón. 
 
Mód kiválasztása 
Nyomja meg többször a MODE gombot a megfelelő opció kiválasztásához.  
 
RÁDIO – LEMEZ* – USB* – SD* – Bluetooth* – TV – AV BEMENET - RÁDIÓ 
(*csak abban az esetben, ha van a médialejátszón lemez, SD, USB nyílás vagy Bluetooth 
csatlakozás). 
 
Hangerő szabályozás / OK 
A hangerőt az előlapon a VOL gomb forgatásával állíthatja be: ha az óramutató járásának 
megfelelően tekeri, akkor növelheti a hangerőt, ha az óramutató járásával ellentétesen tekeri, 
akkor pedig csökkentheti a hangerőt. A hangerőt tudja szabályozni a távirányító VOL + / VOL 
– gombjaival is. 
A VOL gomb tekerésével bármely lejátszási módban kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt, 
majd az OK gombbal a következő menüpontba léphet. 
 

Hangbeállítások 
A hangbeállításokhoz a távirányítón vagy az előlapon nyomja meg a SEL gombot.  
EQ: Digitális hanghatások kiválasztása: FLAT – CLASSIC – POP – ROCK – USER/FELHASZNÁLÓ 
BASS: basszus le/fel      
TREBLE: magas le/fel 
BALANCE: Jobb/bal egyensúly 
FADER: Első/hátsó fader kontroll 
BEEP: billentyűhang beállítása 
LOUDNESS: Loudness be- vagy kikapcsolás. 
Az egyes funkciók kiválasztásához forgassa a hangerő gombot az előlapon vagy nyomja meg a fel/le 
gombot a távirányítón, majd nyomja meg az OK gombot az előlapon, illetve az Enter gombot a 
távirányítón. A hangbeállításokat a hangerő gombbal vagy a távirányítón a JOBBRA/BALRA gombokkal 
végezheti el. Nyomja meg az OK gombot az előlapon vagy az Enter gombot a távirányítón, majd az 
aktuális módhoz való visszalépéshez nyomja meg a SEL gombot.  
 
Megjegyzés:  

• A beállítások a készülék kikapcsolását követően is megmaradnak.  
• Ha az akkumulátor csatlakozás megszűnik vagy újraindítja a készüléket, a beállítások a gyári 

beállításokra térnek vissza.  
• Ha az EQ-t bármely módra beállítja (kivéve a USER/Felhasználó módot), akkor a Bass és a 

Treble nem állítható. 
Néma funkció 
A hang elnémításához nyomja meg a POWER/MUTE gombot az előlapon vagy a MUTE gombot a 
távirányítón. Ha ismét megnyomja a gombot, a hangerő visszaáll.  
Loudness 
Nyomja meg a LOUD gombot a távirányítón vagy nyomja meg hosszasan a LOUD gombot az előlapon a 
hangerő beállításához vagy kikapcsolásához.  
EQ 
Nyomja meg röviden az EQ gombot az előlapon a hanghatás kiválasztásához: FLAT – CLASSIC – POP 
– ROCK – EQ OFF. 
Menü 
A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a Menu gombot. DVD módban a címmenü megjelenítéséhez 
nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a gombot (a funkció csak akkor használható, ha a DVD 
lemez rendelkezik címmenüvel). 
Beállítások 
A beállítások oldalra való belépéshez nyomja meg a távirányítón a SETUP gombot vagy a főmenüben a 
SETTING ikont. 

1)  Az egyes funkciók kiválasztásához forgassa a hangerő gombot az előlapon vagy nyomja meg a 
fel/le gombot a távirányítón, majd nyomja meg az OK gombot az előlapon, illetve az Enter 
gombot a távirányítón.  

2) A hangbeállításokat a hangerő gombbal vagy a távirányítón a JOBBRA/BALRA gombokkal 
végezheti el. Nyomja meg az OK gombot az előlapon vagy az Enter gombot a távirányítón.  

3) Az aktuális módhoz való visszalépéshez nyomja meg a SETUP gombot.  
Hang 

EQ: digitális hangeffektus kiválasztása 
     BASS: basszus fel/le 
     Treble: magas fel-le 
     Balance: Bal/jobb egyensúly kontroll 
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FADER: Első/hátsó fader kontroll 
    BEEP: Billentyűzet hang be- vagy kikapcsolása. 

LOUDNESS: Az ON (bekapcsol) kiválasztásával 
hangsúlyozhatja az alacsony frekvenciás hangokat.  

  

Kijelző 
     

 
SCREEN: képernyő arány kontroll 

     Backlight: az LCD képernyő háttérvilágítás beállítása 
 
 
 
Általános 

    Dual: 2 zónás funkciókontroll  
    Key: aktuális/DVD  

Clock display: ON: az óra megjelenik; OFF: az óra nem 
látható  
Clock hour: 12-órás és 24-órás módozat közötti választási 
lehetőség  
Clock setting: A számgombot megnyomásával beállíthatja a 
pontos időt. 
 

 
Rádió 

Area/Térség: Válassza ki a rádió sugárzási területét. 
Sztereó: ON: sztereómód vagy OFF: mono mód 

 

 

DVD 

 

 

 

(1) Felirat nyelv beállítás: ezzel az opcióval beállíthatja az feliratok nyelvét.  
(2) Hang nyelv beállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a hangkimenet nyelvét 
(amennyiben a lemezen több nyelv opció van). 
(3) DVD Menü Nyelv beállítás: ezzel az opcióval kiválaszthatja a lemez 
menüjének nyelvét.  
(4) Jelszó: a gyári beállítás alapján a jelszó: 0000. A jelszó megváltoztatásához 
először meg kell adni a régi jelszót, majd ezt követően az új jelszót. Figyelem: ha 
elfelejti a jelszavát, nincs lehetőség a jelszó ismételt módosítására, ezért gondoskodjon 
arról, hogy biztonságos helyre jegyezze fel magának a jelszavát. 
(5) Besorolás/Szülői beállítások: az USA besorolási rendszerével rendelkező 
lemezek esetén a besorolás kontrollal megakadályozhatja, hogy gyermekei nem nekik 
szóló tartalmakat megnézzenek. A besorolás megváltoztatása jelszóval lehetséges. A 
gyári jelszó: 0000. 

 
Kód Leírás 
1 nincs Gyermekek számára is biztonságos tartalom 
2 G Általános hallgatóság – MINDEN korosztálynak 
3 PG Szülői felügyelettel – bizonyos részek nem megfelelők gyermekek 

számára 
4 PG-13 Szigorú szülői felügyelettel – bizonyos részek nem megfelelők 13 

évnél fiatalabb gyermekek számára  
5 PG-R Korlátozott. 17 évnél fiatalabb gyermekek csak szülői vagy felnőtt 

felügyelettel nézhetik. 
6 R Korlátozott - 17 évnél fiatalabb gyermekek csak szülői vagy felnőtt 

felügyelettel nézhetik. 
7 NC-17 17 év alatti gyermekek számára nem alkalmas 
8 Adult Csak 17 év felettiek számára alkalmas 

  
(6) Képarány: beállíthatja a TFT képernyő megfelelő arányát. Három képernyő 
arány állítható be: Normál/PS (4:3 Pan Scan), Normál/LB (4:3 Letterbox), és Széles 
(16:9). Az eltérő lemezformátumok eltérően jelenítik meg a képet a beállítástól és a 
képernyő méretétől függően. 
(7) NTSC/PAL: ebben a menüpontban állíthatja be a kívánt videó kimeneti 
formátumot: a PAL rendszer elsősorban Európában használatos. Az NTSC elsősorban 
az USA-ban és Japánban használatos.  
Default/Gyári beállítás: itt állíthatja vissza a gyári beállításokat. 
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Rendszerinformációk 

 

 

 

 

AV IN: Opcionális AV kábelt is csatlakoztathat a külső AV készülékhez (pl. videokamerát). A 
kábel csatlakoztatása után nyomja meg a MODE gombot, és válassza ki az AV módot. 
Megjegyzés: ha nincs külső video bemenet, a TFT képernyőn a „NO SIGNAL” / „NINCS 
JEL” felirat jelenik meg.  
Parkolás: ha megállítja a gépjárművet, és a kézifék be van húzva, a képernyő megjeleníti a 
video képet vagy figyelmeztető üzenetet. 
Tolatókamera: ha a készülék tolatókamerával is felszerelt. A kamera tolatás közben mutatja a 
gépjármű mögötti terület képét. Ne felejtse el csatlakoztatni a tolatókamerát a hátsó video 
bemenethez.  

A rádió működése 
Sávválasztás: nyomja meg a sáv gombot a távirányítón vagy az előlapon a kívánt sáv 
kiválasztásához:  
 
FM 1 – FM 2 – FM 3 – AM1 – AM2 
 
Kézi hangolás: a rádióállomás beállításához először válassza ki a sávszélességet, majd tartsa 
lenyomva az előre/hátra gombokat a távirányítón, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Manual 
felirat. A kívánt frekvencia kiválasztásához nyomja meg szükség szerint egymás után ugyan 
ezeket a gombokat.  
 
Automatikus hangolás: a rádióállomás beállításához először válassza ki a sávszélességet, 
majd nyomja meg az előre/hátra gombokat az előlapon vagy a távirányítón. Az automatikus 
hangolás elindul és akkor áll meg, ha állomást talál.  
Rádióállomás kiválasztása: a kívánt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg szükség 
szerint egymás után többször az előre/hátra gombokat az előlapon VAGY nyomja meg a 
számgombokat (1-6). 
Előre beállított keresés: hangolás módban nyomja meg az előlapon az AS/PS gombot vagy a 
távirányítón az RPT/P.SCN gombot a memóriába már előre beállított állomások közötti 
kereséshez. A művelet befejezéséhez nyomja meg ismét a gombot.   
 

 

Automatikus tárolás: hangolás módban nyomja meg az előlapon az AS/PS gombot vagy a 
távirányítón az RPT/P.SCN gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig a rádióállomás 
automatikus tárolásához. 
Kézi tárolás: hangolás módban, a kívánt rádióállomás megtalálását követően nyomja meg 
hosszan a távirányítón valamelyik számgombot (1-6). A rádióállomást a készülék a megadott 
szám mellé tárolja el. 
Hangolás módban, a kívánt rádióállomás megtalálását követően nyomja meg hosszan a MEM 
gombot az előlapon, majd csavarja el a VOL gombot a kívánt számig (1-6) a rádió 
képernyőjén. A bevitelhez nyomja meg a VOL/OK gombot az előlapon. A készülék a 
rádióállomást a megadott szám mellé menti el.  
Sztereo/Mono: FM sávnál nyomja meg a Sztereo/Mono gombot a távirányítón a sztereo vagy 
mono hangkimenet kiválasztásához. 
 
DVD/USB/SD/MMC működés 
A lemez behelyezése 

1. Kapcsolja be a készüléket.  
2. Nyomja meg az Open/kinyit gombot az előlapon. 
3. Helyezze be a lemezt a nyílásba a nyomtatott felével felfelé, majd hajtsa fel az 

előlapot. A DVD mód automatikusan működni kezd. 
4. A lemez kivételéhez nyomja meg az Open/Kinyit gombot az előlapon, majd pedig az 

Eject/Kiad gombot a belső panelen. Ha a kiadást követően 10 másodpercig nem 
távolítja el a lemezt, akkor a készülék automatikusan ismét beveszi azt. 

5. A lejátszási mód a Mode/Mód gombbal is kiválasztható. 
Megjegyzés: a tolatókamera DVD módban működik. 
 

USB Flash Memória: Ha USB flash memóriából szeretne MP3/MP4/WMA fájlokat lejátszani, 
helyezze be az USB-t az USB nyílásba a készülék jobb oldalán. A készülék automatikusan 
megkezdi az MP3/MP4/WMA/JPEG fájlok lejátszását. Az USB módot a MODE gomb 
többszöri megnyomásával is kiválaszthatja.  
SD/MMC kártya: Ha SD/MMC kártyáról szeretne lejátszani MP3/MP4/WMA/JPEG fájlokat, 
helyezze be a kártyát a kártyanyílásba (az Open gombbal nyissa le az előlapot, majd helyezze 
be a kártyát). A készülék automatikusan megkezdi az MP3/MP4/WMA/JPEG fájlok 
lejátszását. Az SD módot a MODE gomb többszöri megnyomásával is kiválaszthatja.  
Lejátszás/Pillanat állj: Multimédia módban nyomja meg a távirányítón vagy az előlapon a 
Play/Pause (lejátszás/pillanat állj) gombot a lejátszás megállításához. A gomb ismételt 
megnyomásával újraindul a lejátszás. 
Lejátszás megállítása: MP3 módban nyomja meg a távirányítón a STOP gombot a lejátszás 
megállításához. Az újbóli lejátszáshoz nyomja meg a Play/Pause gombot. DVD módban a 
lejátszás megállításához nyomja meg egyszer a Stop gombot a távirányítón. Ha ismét 
megnyomja a gombot, a lejátszás folytatódik. Ha kétszer nyomja meg a Stop gombot, a 
lejátszás végleg megáll. Ha ismét el akarja indítani a lejátszást, nyomja meg a Play/pause 
gombot.  
Szám kiválasztása: a lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg az előlapon vagy a 
távirányítón a BAND gombot. MUSIC MODE – PHOTO MODE – VIDEO MODE. A kívánt 
fájl kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a FEL/LE gombot vagy csavarja el a VOL 
gombot, illetve használhatja az előre/hátra gombokat is az előlapon. 
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A főmenübe való visszalépéshez nyomja meg a távirányítón a MENU gombot.  
Ha lejátszás alatt megnyomja a SEEK előre vagy SEEK hátra gombot a távirányítón vagy az 
előlapon, akkor lejátszhatja az előző vagy a következő számot. A számokat a Play/Pause gomb 
megnyomásával játszhatja le. A kívánt számot a számgombok (0-9) segítségével is 
kiválaszthatja a távirányítón, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Gyors előretekerés/visszatekerés: 
 A gyors előre- vagy visszatekeréshez nyomja meg többször a SEEK + előre vagy a SEEK - 
hátra gombot a távirányítón vagy az előlapon. A gomb többszöri megnyomásával 
felgyorsíthatja a tekerést. A normál lejátszási sebességhez való visszatéréshez nyomja meg a 
Play/Pause gombot. Ha a gyorskeresés során a készülék a következő/előző számhoz ér, 
automatikusan visszatér a normál sebességhez.  
A-B részek ismétlése: 
 a megismételni kívánt rész elején nyomja meg a gombot (A), majd a rész végén nyomja meg 
újra (B). Az A-B rész újbóli lejátszása megkezdődik. Ha ismét megnyomja a gombot, azzal 
törli a funkciót.  
Véletlenszerű lejátszás:  
Ha médiafájl módban megnyomja az RDM gombot a távirányítón, akkor a készülék 
véletlenszerű sorrendben játssza le a fájlokat. 
Lejátszás bevezetéssel:  
Ha CD módban megnyomja az INT gombot a távirányítón, akkor a készülék aktiválja a 
bevezetővel történő lejátszást. Ez azt jelenti, hogy minden egyes sáv előtt pár másodperc 
szünet lesz. A funkció törléséhez nyomja meg ismét ezt a gombot. 
GO TO: 
 Ha lejátszás során megnyomja az AUDIO/GO TO gombot a távirányítón, azzal kiválaszthatja 
a lejátszani kívánt számot vagy fejezetet. A képernyőn egy üzenet jelenik meg. Adja meg az 
időpontot, amikortól lejátszani kívánja a sávot vagy fejezetet, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. A kívánt szám vagy fejezet lejátszása a megadott időben elkezdődik.    
Ismételt lejátszás: 
Az ismételt lejátszási funkció aktiválásához nyomja meg a távirányítón vagy az előlapon a 
P.SCAN/RPT gombot. Több opció létezik: egy megismétlése, szám megismétlése, minden 
megismétlése, fejezet megismétlése, cím megismétlése, ismételt lejátszás kikapcsolva. 
Programozott lejátszás:  
A programlista megadásához nyomja meg a PROG gombot a távirányítón. Az iránygombok és 
a számgombok segítségével rendelje hozzá a lejátszani kívánt számokat az adott helyhez. DVD 
és fájllemezek esetén válassza ki a cím és a fejezet számát. VCD és CD esetén válassza ki a 
zeneszám számát.  
Mozgassa a kurzort a START parancsra, majd nyomja meg az ENTER gombot a távirányítón a 
lejátszás megkezdéséhez. Ha lapozni kíván, mozgassa a kurzort a NEXT vagy PREV gombra, 
majd nyomja meg az ENTER gombot.  
A funkció törléséhez nyomja meg ismét a PROG gombot a távirányítón, majd válassza ki a 
Stop opciót. 
OSD funkció:  
lejátszás során nyomja meg többször a gombot az egyes adatok megjelenítéséhez: fejezetszám, 
cím száma, előző címek, mostani cím, előző fejezetek, mostani fejezet, kijelző kikapcsolás. 
 

 

Zoom: 
 Film módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot két másodpercig, ha rá akar közelíteni 
egy képre. Nagyítási lehetőségek: 2x – 3x – 4- ½ x – 1/4 x – normál. 
PBC funkció: 
 VCD lemez lejátszása során nyomja le és tartsa lenyomva a STOP/PBC gombot a távirányítón 
a PBC mód be-, illetve kikapcsolásához. A PBC mód bekapcsolásakor a képernyőn a PBC 
menü látható. Ha a listán a címek vannak, akkor a számgombokkal kiválaszthatja a kívánt 
címet.  
Szög megváltoztatása (Angle):  
a kép szögének megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a gombot (a funkció 
csak akkor működik, ha a lejátszott DVD fájl vagy DVD lemez rendelkezik ezzel a 
funkcióval).  
Audio nyelv kiválasztása:  
DVD lemez lejátszásakor nyomja meg az AUDIO/GO TO gombot a távirányítón egymás után 
többször a kívánt nyelv kiválasztásához. (a funkció csak akkor működik, ha a lejátszott DVD 
fájl vagy DVD lemez rendelkezik ezzel a funkcióval). 
Az felirat nyelvének kiválasztása:  
Ha a DVD lemezen többnyelvű alcímek vannak, akkor a SUB-T gomb megnyomásával 
kiválaszthatja a kívánt nyelvet. 
Hangcsatorna kiválasztása: 
 VCD lemez lejátszásakor nyomja meg az AUDIO/GO TO gombot a távirányítón a kívánt 
hangcsatorna kiválasztásához: B-MONO – J-MONO – MIX-MONO – SZTEREO. 
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Lopásvédelem (Anti-theft system) 
Az előlap eltávolítása 

1. Nyomja meg a PWR gombot a kikapcsoláshoz. 
2. Nyomja meg az OPEN gombot az előlap leválasztásához. 
3. Húzza ki az előlapot. 
4. Helyezze az előlapot a védőtokjába, és vegye ki a gépjárműből. 

A készülék eltávolítása 
1. Távolítsa el az előlapot és a keretet. 
2. Helyezze be a T-kulcsokat a nyílásokba a készülék elülső részén majd fordítsa el őket. 
3. Húzza ki a készüléket. 

 
Megjegyzés: Ha az irányítópanel 60 másodpercnél hosszabb ideig van nyitva, a forrásegység 
kikapcsol. Ha az ACC áramkapcsolat megszűnik, a belső panelen található piros LED villogni 
kezd. 

Lemezek kezelése és tisztítása 
Kezelés 

• Ha a lemez szennyezett, karcos, vagy meggörbült, a lejátszás során problémák 
jelentkezhetnek. A lemezek kezelésekor ügyeljen arra, hogy csak a széleit érintse 
meg. A karcolás elkerülése érdekében tartsa 
a lemezeket tároló tokban. 

• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen 
napsugárzásnak, nagy páratartalomnak, 
magas hőmérsékletnek vagy pornak. 

• Ha a lemezt hosszabb ideig szélsőségesen 
magas hőmérsékleti viszonyok között tárolja (például a nyári hőségben az autóban 
hagyja), a lemez meggörbülhet.  

• A lemez felső, írott oldalára ne ragasszon matricát, és ne írjon rá. A toll hegye a lemez 
sérülését okozhatja. 

• A lemez alsó, címkézetlen oldalát ne érintse meg, illetve ne ragasszon ide semmiféle 
matricát vagy címkét.  

Tisztítás 
A lemezek felületéről az ujjlenyomatokat puha ruhával 
tudja letörölni. A hagyományos lemezekkel 
ellentétben a kompakt lemezek nem vonzzák a port, 
ezért ha óvatosan áttörli egy puha ruhával, azzal 
kellően meg tudja tisztítani. A lemezeket egyenes 
mozdulattal, a közepétől a széle felé haladva törölje.  
 
Figyelem: Kompakt lemezekhez soha ne használjon hígítót, benzint, lemeztisztítót vagy 
antisztatikus spray-t! Ezek a vegyszerek sérülést okozhatnak a lemez felületén. 
 

 

Hibajavítás 
Hiba Ok Megoldás 
Nincs 
áramellátás 

A gépkocsin nincs 
rajta a gyújtás.  
A biztosíték kiégett. 

Ha az áramellátó vezetéket 
megfelelően csatlakoztatták a 
gépkocsihoz, akkor fordítsa a 
gyújtáskapcsolót „ACC” állásba.  
Cserélje ki a biztosítékot. 

A készülék nem 
olvassa a lemezt 

Lehet, hogy fordítva 
helyezte be a lemezt. 
A lemez szennyezett 
vagy sérült. 
A hőmérséklet túl 
magas az autóban. 

A címkézett felével felfelé helyezze 
be a lemezt a készülékbe. 
Tisztítsa meg a lemezt. 
 
Hűtse le a hőmérsékletet az 
autóban. 

Nincs hang Le van némítva a 
készülék. 
Nem megfelelő a 
vezetékezés. 

Hangosítsa fel a készüléket. 
Ellenőrizze a vezetékeket.  

Nem működnek 
az 
irányítógombok. 

A beépített 
mikroszámítógép a zaj 
miatt nem működik 
megfelelően. 
Az előlap nem 
megfelelően van 
felszerelve.  

Nyomja meg a RESET gombot. 
 
 
Szerelje be megfelelően az előlapot.  

Akadozik a 
hang. 

A beszerelési szög 30 
foknál nagyobb. 
A lemez nagyon 
szennyezett. 

Állítsa a beszerelési szöget 30 fok 
alá. 
 
Tisztítsa meg a lemezt vagy 
próbáljon lejátszani egy másikat. 

Nem működik a 
rádió.  
Nem működik 
az automatikus 
rádióállomás 
választás. 

Nincs csatlakoztatva az 
antenna.  
A rádiójel túl gyenge. 

Csatlakoztassa az antennát. 
 
Válassza ki manuálisan az állomást.  

 

A specifikációk változtatásának jogát bejelentési kötelezettség nélkül fenntartjuk. A 
súly és a méret hozzávetőleges értékek.  
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Specifikációk  
Általános 
Áramellátás 12V egyenáram 
Áramfogyasztás Max 10A 
Hangszóró kimeneti teljesítmény 52Wx4 csatorna (max.) 
Kompatibilis formátumok DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDD

A/KÉP CD/JPEG/CD-R/-RW/DVD+R/+RW 
Méret (szélesség x mélység x 
magasság) / súly 

178 x 175 x 50 mm / 1,8 kg 

ESP funkció 40 sec: audió CD esetén; 120 sec MP3 esetén 
Működési hőmérséklet -10°C - +60°C 
TFT kijelző 
Képernyőméret 3,4 inch 
Felbontás 720*400 pont 
Nézőpont arány 4:3 / 16:9 
Kontraszt arány 400:1 
Fényesség 250 cd/m2 
FM sztereo rádió 
 (USA) 87,5-107,9MHz (lépés: 200KHz) 
 (Európa) 87,5-108MHz (lépés: 50KHz) 
 (Dél-Amerika) 87,5-108MHz (lépés: 100KHz) 
 (Oroszország) 87,5-108MHz (lépés: 10KHz) 
Előre beállított memóriaállomások 18 

AM/MW rádió 
 (USA) 530kHz – 1710kHZ (lépés: 10KHZ) 
 (Európa) 522kHz – 1620kHZ (lépés: 9KHZ) 
 (Dél-Amerika) 520kHz – 1710kHZ (lépés: 10KHZ) 
 (Oroszország) 522kHz – 1620kHZ (lépés: 9KHZ) 
Előre beállított memóriaállomások 12 

Hang specifikációk 
Maximum kibocsátás 2Vrms (+/-3dB) 
Frekvenciaválasz 20Hz – 20KHz 
S/N arány (A-vtd) 68dB 
DSP hanghatás EQ FLAT – EQ CLASSIC – EQ POP – EQ ROCK 

– EQ KI 
Kimenő vezeték 4 csatornás RCA kimenő vezeték 
Video kimenet Video kimeneti impedancia: 75Ω 

Video kimeneti szint: 1,0+/-0,2V 
(normál video bemeneti szintnél)  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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