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This product is in compliance with the EEE 

zmian technicznych.

Type: Semiconductor laser InGaAIP (DVD), 
AIGaAs (CD)
Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW 
(VCD/CD)
Beam divergence: 60 degrees

AIGaAs (CD)
Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

(VCD/CD)

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék 
megfelel a mûszaki adatokban megadott
értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüleket -
beleértve a hálózati csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki
készüléket esőnek  vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap 
garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a 
vlhkom prostredí!  Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!
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Copyright notice
Acest articol 

tehnologia 

sunt interzise.

Coduri de regiuni

Europa

principale

a Senzor IR

b

pentru disc.
c

Pornire sau întrerupere redare.
d

e

f Indicatori

echipamente electrice.

This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community. 

reutilizate.

de colectare pentru produse electrice 

RO
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f

g

canal audio (VCD).
h

pentru un DVD.
i ZOOM

dinamice pe ecranul televizorului.
j

televizor conectat.
k

unui disc.
l

repetare.
m

n

o
Pornire sau întrerupere redare.

p RTN TITLE
Revine la meniul anterior.

Pentru VCD versiunea 2.0 sau SVCD cu 
PBC activat, revine la meniu.

q

pentru disc.
r MENU

principal

telecomenzii

a

standby.
b SETUP

c  / NEXT 
Salt la piesa, titlul sau capitolul anterior(-

d STOP 

e / / /

dreapta.

OK

RO
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perete.
»

utilizare.

3

alcaline etc.).

corect
 pentru a porni acest produs.

de intrare video. (Pentru modul de selectare 

utilizare a televizorului.)

Acest DVD player este compatibil cu standardele 

acest DVD player, sistemul de culoare al televizorului 

SETUP.
 > ,

.
3

OK.

Pentru televizor cu sistem de 
culoare NTSC.
Pentru televizor cu sistem de 
culoare PAL.
Pentru televizor cu mai multe 
sisteme de culoare.

SETUP

3 Conectare

mufa  de 
pe acest produs.
mufa de intrare scart de pe televizor.

receptor digital

mufa  de pe acest produs.

de pe dispozitiv.

Conectarea la alimentare

DIGITAL IN

RO
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).

MENU.

trece automat în modul standby. 

discului.

/

,

disponibil pe disc.

repetare.

piese/unui disc.

SETUP.
/ pentru a selecta 

3
.

ecran al DVD playerului.   

OK.
SETUP

 pe ecranul 

momentul curent.

diferi.

Redarea unui disc

compartimentul pentru disc.

pentru disc.

 pentru a deschide compartimentul 
pentru disc.

3  pentru a închide compartimentul 

televizorul pe canalul de vizionare corect 
pentru acest produs.

.

RO
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 în 
punctul de început.

 din nou pentru a seta 

»

3
nou .

numai în cadrul unei piste/unui titlu.

»

OK.

).

Redarea muzicii
Controlul unei melodii

redarea discului.
STOP 

/

redare.

ZOOM
televizorului.

încadra pe ecranul televizorului.

pentru un DVD.

MENU pentru a accesa meniul 

OK.

numerice

SVCD.

RTN TITLE.
 pentru a selecta 

OK pentru a 
porni redarea.

Sugestie

MENU

.
»

.

RO



72

‘munte albastru’.

redarea. 

/
/

ZOOM
Redarea se întrerupe în modul zoom.

Redarea materialelor mixte

/  pentru a naviga la pictograma 

OK pentru a 

3 , apoi .
»

material selectat.
 /  pentru a selecta un folder, apoi 

OK
»

, apoi /
6

 sau OK

 sau 
OK.

repetare.

unei piese/unui disc.

MP3/WMA.
»

melodie pentru redare.

OK.

Pentru discurile înregistrate în mai multe sesiuni, este 

Caracterele speciale prezente în numele melodiei în 

extensiile .jpeg sau .jpg).

format JPEG.
Fie începe prezentarea de diapozitive »

/  pentru a selecta un folder cu 
OK

3 , apoi /  pentru a selecta o 

OK pentru a porni prezentarea de 

 sau RTN 
TITLE

 sau RTN TITLE.

RO
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SETUP .
» .

.
3

OK
SETUP.

îndelungate la imagini statice. 

»

 pentru a selecta. , apoi 
.

tastatura 
 a telecomenzii.

OK

3 OK

/

muzicale

/  pentru a naviga la pictograma 
OK

3 , apoi .
»

material selectat.
/  pentru a selecta un folder/

OK pentru a 

, apoi /  pentru a selecta o 

6  sau OK pentru a porni redarea 

.

repetat .

).

RO
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SETUP.
 pentru a naviga la 

.
3

.

OK
SETUP.

subtitrarea DivX.

sub’ sau ‘Film.srt’. 

 - Un cod de înregistrare din 
10 caractere generat aleatoriu.

OK

parola din 4 cifre.
 - Adecvat pentru copii.

 - Recomandat drept acceptabil pentru 
spectatorii de toate vârstele.

 - 
 - 

 - 

la vizionare al minorilor sub 17 ani.
[6 R  - 

 - Nerecomandat pentru minorii 
sub 17 ani.

 - 

.

OK.

RO
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dispozitiv audio/video la mufa COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO) a aparatului.

dispozitivul conectat este un decodor/receptor 
multicanal.

dispozitivul conectat nu poate decoda semnal 
audio multicanal.

unui disc DVD înregistrat în format Dolby Digital.

este conectat la un decodor Dolby Pro Logic.

boxe frontale.

efecte de sunet surround virtual.

deranja pe cei din jur.

surround cu interval dinamic complet.

(complet), 6/8~2/8 sau OFF (dezactivat). 
 - Semnal audio cu interval 

dinamic comprimat complet.
 - Semnal audio cu interval dinamic 

 - Semnal audio cu interval dinamic 
necomprimat.

 - Un cod din 8 

autorizarea unui anumit utilizator.

Sugestie

prin serviciul DivX® VOD (Video On Demand) 

înregistrate.

OK.
OK pentru a 

3
OK

Autorizarea utilizatorului curent este »

SETUP.
 pentru a naviga la 

.
3

.

OK
SETUP.

RO
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antistatice speciale pentru discuri.

Manual de utilizare

Redare media
DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
Redare: Multi-standard (PAL/NTSC)

DVD/SVCD/VCD/DivX

(medie)
Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB (medie)
Diafonie (1 kHz): > 90 dB
Distorsionare/zgomot (1 kHz): > 65 dB
MP3: MPEG L3

Format audio
Digital: 

MPEG/Dolby Digital: digital comprimat 

Sunet stereo analogic

SETUP.
 pentru a naviga la 

.
3

.

OK
SETUP.

 - Pentru un televizor cu sistem NTSC.
 - Pentru un televizor cu sistem PAL.

 - Pentru un televizor compatibil 

 - Pentru un televizor cu ecran 4:3: 

 - Pentru un televizor cu ecran 4:3: 

 - Pentru un televizor cu ecran lat: raport 

imaginii.
 - Setare culori originale.

 - Setare culori vibrante.
 - Setare culori pastelate.

RO
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Imagine

Sunet

intrarea audio a televizorului. 

intrarea audio a dispozitivului. 

audio.

Redarea

complet.

SETUP.
 > 

 din meniu.

subtitrarea.

sunet Dolby Digital multicanal

Conexiuni

1 coaxial: IEC60958 pentru CDDA/
LPCM; IEC61937 pentru MPEG 1/2, 
Dolby Digital 

Dimensiuni (l x h x a): 249 x 247 x 54 (mm)

Consum de energie: <10 W
Consum de energie în modul standby: <1 W

Tip: laser semiconductor InGaAIP (DVD), 
AIGaAs (CD)

(VCD/CD)

Nr. model _____________________________
Nr. de serie ___________________________

pe panoul frontal al produsului. 

RO
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