A lejátszó bemutatása
Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A Beez® DP-L-3260 asztali DVD-lejátszó
helytakarékos méretéhez meglepően komoly tudás tartozik! Tervezésekor
megpróbáltuk maximálisan figyelembe venni az Önök kényelmét és technikai
igényeit. Az 5.1 csatornás hangkimenetének köszönhetően 5.1 csatornás
analóg hangbementtel rendelkező hangszóró szettek is csatlakoztathatók
hozzá. Családi videó központjának kiépítését többek között koaxiális, optikai,
VGA, S-Video és SCART csatlakozók is könnyítik.
A készülék kompatibilis a legtöbb DVD±R/RW illetve CD-R/RW lemezzel,
támogatja a DIVX és MPEG4 kódolású videókat és az MP3-as hangformátumot,
valamint fotók megjelenítésére is alkalmas.
Kompakt méretének köszönhetően azok számára is ideális eszköz, akik egy
tágas nappalinál szűkebb helyet biztosító helyiségben (például hálószoba,
gyerekszoba, konyha) szeretnék élvezni a technika adta lehetőségeket.

A csomagolás tartalma

DVD lejátszó

használati utasítás

távszabályozó

A/V kábel

Fontos tudnivalók
A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása a garancia elvesztését
vonhatja maga után! Kérjük, a jövőbeli hivatkozások érdekében őrizze meg a
használati utasítást!
Alapvető biztonsági előírások








Ne szerelje szét a készüléket! Annak javítását minden esetben szakember
végezze!
A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a
gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse!
Beltéri használatra tervezték, ne működtesse a szabadban!
A készüléket vízszintes állapotban, stabil vízszintes felületre helyezve
használja!
Nedves környezetben, áramütést elkerülendő, ne használja, a kábelekhez
nedves kézzel ne érjen!
Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, gyermekek és
sérült/fogyatékos személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják!
Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket!












A készülék normál használatra, otthoni körülmények között CD-ről, DVD-ről,
illetve csatlakoztatott USB adathordozóról történő lejátszására alkalmas.
Legfeljebb szobahőmérsékletű, száraz, zárt helyen tartsa; ne tegye ki
közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak, magas hőmérsékletnek
illetve páratartalomnak!
A készülék túlmelegedése és egyéb esetleges külső sérülés elleni védelem
érdekében
biztosítson
elegendő
területet
a
készüléknek,
a
szellőzőnyílásokat sose fedje le, illetve ne tegyen a készülék tetejére
semmilyen más tárgyat!
Tartsa tisztán a készüléket; a szellőzőnyílások szennyeződése árthat a
lejátszónak.
A készülékhez kizárólag a gyártó által ajánlott egyéb eszközöket
csatlakoztasson!
Mindenkor áramtalanítsa tisztítás előtt! Kapcsolja ki, majd húzza ki a kábelt
a hálózati csatlakozóból. Ápolásához tisztítószert ne, csak enyhén nedves
ruhát használjon.
Amennyiben a készülék bármilyen jellegű meghibásodását észleli (erre akár
az üzemeltetésnél szokottól eltérő hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja
ki és nézesse meg szakemberrel!
Ha huzamosabb ideig üzemen kívül kívánja helyezni, úgy a dugónál fogva,
gondosan húzza ki a készülék kábelét az áramforrásból! Sose a zsinórt
húzza, óvva ezzel mind a zsinórt, mind a hálózati aljzatot!
Sérült készülék használata szigorúan tilos! Ha leejtette, folyadék került bele,
sérült a csatlakozózsinór, vagy egyéb kárt szenvedett, nézesse meg
szakemberrel; ne kísérelje meg szétszerelni, javítását kizárólag szakszervizre
bízza!

A lejátszó használata
Miután elsajátította a biztonsági előírásokat, illetve elolvasta a használati
utasítást, üzembe helyezheti a készüléket.
Üzembe helyezés
Annak függvényében, hogy a lejátszó melyik kimenetén keresztül kívánja azt
csatlakoztatni a vetítőeszközhöz (TV, projektor, monitor, stb.), válassz ki a
tetszőleges kábelt, majd illessze a készülék hátlapján található megfelelő
kimenethez!
Figyelem: a művelet elvégzésekor egyik készülék se legyen áram alatt!
Csatlakoztassa a készülékeket a hálózati áramforráshoz. Miután minden
csatlakoztatott a front panel jobb oldalán helyezkedő ki- és bekapcsoló gomb
segítségével kapcsolja be a lejátszót.

Video csatlakozások
A készülék kompozit, S-Video, Komponens
(YUV) és SCART kimenettel rendelkezik.
Ezek alapján használhat AV kábelt (sárga
csatlakozó), S-Video kábelt, háromágú
AV kábelt (sárga, piros és fehér
csatlakozók) vagy 21 pontos csatlakozójú
SCART kábelt.
Figyelem: egyszerre csak egy módon és
egy vetítőeszközhöz csatlakoztassa a
lejátszót
a
képminőség
megőrzése
érdekében!
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A lejátszó rendelkezik HDMI kimenettel. A
kimeneten keresztül lehetőség van digitális kép és hang továbbítására.
Használjon speciális HDMI kábelt a csatlakoztatáshoz. Használatkor válassza a
kívánt felbontást a SETUP MENÜ/KÉP/FELBONTÁS pontjában, továbbá a
megfelelő hangformát a SETUP MENÜ/HANG/HDMI pontjában. Lehetőség van a
normál felbontású műsorok felbontásának felkonvertálására (720i, 720p, 1080i
és1080p felbontásokban).
Figyelem: Amennyiben az alapbeállításon kívüli beállítást alkalmaz (pl.
720i,1080p stb.) úgy ezt a készülék megjegyzi és a közeljövőben ennek
megfelelő felbontású formátumban működik. Így előfordulhat, hogy egyes
megjelenítőkön, amik nem támogatják a nagyfelbontású formátumokat nem
látható majd kép.
Audio csatlakozások
A lejátszó analóg és digitális kimenettel egyaránt
rendelkezik.
Kétcsatornás
sztereó
hang
kialakításához
használjon kétágú RCA kábelt, ahol a fehér a
bal (L), míg a piros a jobb (R) csatornát jelöli.
Koaxiális összeköttetéshez egy e célra kifejlesztett
koaxiális
kábelre
van
szükség,
optikai
kapcsolódás létrehozásához pedig használjon
optikai vezetéket. Digitális kimenet használata
esetén a menüben állítsa be a kívánt
formátumot OFF/RAW PCM.
5.1 csatornás hang kimenet csatlakozásához 6
ágú RCA kábelt használjon. 5.1 csatlakozás
használata esetén a setup menüben válassza az
5.1 kimenetet.
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USB csatlakozó (USB2)
A lejátszó rendelkezik USB csatlakozóval. A
csatlakozón
keresztül
lehetőssége
van
PENDRIVE
USB
PENDRIVE csatlakoztatására is. MODE gomb
megnyomása után a kurzor gombokkal válassza ki a kívánt meghajtót (DISC
/CD-DVD lemez/ vagy USB bemenet). A készülék a legtöbb MP3, JPG,
formátumot támogatja. Mozgókép lejátszását USB csatlakozón keresztül nem
minden esetben támogatja. Elsősorban általánosan használt kodekekkel készült
és nagyobb tömörítésű mozgókép fájlok játszhatók le közvetlenül PENDRIVE-ról.
A PENDRIVE-ról maximálisan 1-2000 fájlt tud beolvasni a készülék, fájl struktúrától,
ill. fájl mérettől függően.
Figyelem: amikor egy kapcsolat kiépítése után először indítja el a készüléket,
végezze el annak megfelelően a képi vagy hangi beállítások testre szabását!
Készülék ismertetése
A lejátszó elülső és hátsó felének részei a következők:
1)
be- és kikapcsoló gomb
2)
lemeztálca
3)
kijelző
4)
USB aljzat
5)
lemeztálcát nyitó
és záró gomb
6)
lejátszás, szünet (PLAY/PAUSE)
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leállítás (STOP)
8)
hálózati csatlakozó
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9)
analóg hangkimenet
(L=bal, R=jobb)
10)
komponens (YUV) kimenet
11)
koaxiális kimenet
12)
HDMI kimenet
13)
kompozit video kimenet
14)
S-Video kimenet
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15)
optikai kimenet
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SCART kimenet
17)
5.1 audio kimenet
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A távszabályozó
A távszabályozó 2 db AAA elemmel működtethető. Miután a helyes polaritásra
ügyelve behelyezte az elemeket a távirányító hátoldalán húzódó elemtartóba,
irányítsa azt a front panelen található érzékelő felé – ezt követően vezérelheti a
készüléket, 8 méternél nem messzebbről. Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő beesési
szöge ne haladja meg a 30°-ot!

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket huzamosabb időre üzemen kívül kívánja
helyezni, úgy a távirányítóból az elemeket célszerű kivenni. Csak tartós
(alkaline) elemet használjon!
A távszabályozó gombjai
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

POWER: be- és kikapcsoló gomb
PROG: programozás
SUBTITLE: feliratozás nyelve
OPEN/CLOSE: lemeztálca nyitása/zárása
OSD: információkijelzés
PBC/MENU: menü
A-B: tól-ig szakasz kiválasztása
REPEAT: ismétlés
MUTE: némítás/hang visszaállítás
MODE: lemez/USB forrás választó gomb
SLOW: lassítás
CLEAR: törlés gomb
PLAY : lejátszás
PAUSE : kimerevítés, pillanat állj
STOP : leállítás
ZOOM: nagyítás (DVD és DivX-nél)
SETUP: beállítások menü
RETURN: visszalépés
▲/▼/◄/►: kurzor-, vagy iránygombok
ENTER: belépés, jóváhagyás
ANGLE: nézőszög kiválasztása
LANGUAGE: hang nyelve
P/N: PAL /NTSC választó
VOLUME +: hangerőnövelés
VOLUME –: hangerőcsökkentés
P-SCAN: progresszív/interlaced mód választó
R/L: R/L/R+L/sztereo hang választó
TITLE: tétel
HDMI: HDMI felbontás választó gomb
STEP: léptetés
1-10+: numerikus gombok
GOTO: lépés adott pontra
REV : tekerés visszafelé
FWD : tekerés előre
PREV: előzőre lépés
NEXT : következőre lépés

Beállítások
A lejátszó első üzembe helyezésekor, valamint amikor új készülékhez vagy új
módon csatlakoztatja a készüléket valamely vetítőeszközhöz vagy
hangeszközhöz, végezze el a beállítások testre szabását!

Navigálás a menüben
A SETUP gomb megnyomásával nyithatja meg az alapbeállítások menüt. Hogy
minden beállítási opció elérhető legyen, érdemes leállítani a lejátszást,
különben több menüpont elérhetetlen, amíg lejátszás üzemmódban van a
készülék. A menüben történő navigáláshoz használja az iránygombokat. Egyes
menüpontok további pontjaihoz belépni a jobbra, kilépni a balra gombbal tud.
A kiválasztás megerősítéséhez az ENTER gombot használja. A menüt a SETUP
gomb újbóli megnyomásával hagyhatja el. Az új beállítások a készülék
kikapcsolásakor nem vesznek el.
Megjegyzés: ha egy opció szürke, úgy az az aktuális módban nem
módosítható.
A menüben hat fő menüpontot talál, melyek sorrendben a következők:

Általános beállítások

Nyelv beállítások

Hang beállítások

Kép beállítások

Hangszóró beállítások

Digitális és hang beállítások
Általános beállítások
Az általános beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

TV rendszer: adja meg a vetítőeszköz színrendszerét (PAL, NTSC, lemezhez
igazodó); amennyiben eltűnik a kép vagy nagyon zavarossá válna, a
távirányító P/N gombjával is megváltoztatható ez a beállítás

Auto lejátszás: itt beállítható, hogy automatikusan elkezdődjön-e a lejátszás,
amikor lemez kerül a készülékbe.
Video: itt választhatja ki, hogy a lejátszó video kimenetei közül mit kíván
használni: RGB, S-Video, YUV (component).

Felbontás: beállítható a HDMI és component kimenet felbontása,
választhat 480, 720, 1080 soros felbontások közül. Javasoljuk, hogy hasonlítsa
össze az felbontások közti látható különbséget, mivel sok esetben jobbnak
tűnhet az alacsony felbontás (látszólag élesebb a kép távolról nézve). A
720 és 1080-as felbontásoknál a feliratozásnál előfordulhat, hogy a felirat
alsó része már nem látszik a képernyőn. Ebben az esetben használja a 480
soros felbontást. Ha a vetítőkészüléke támogatja a progresszív módot,
válassza a progresszív p jelzésű (P-SCAN) módot, ha nem, a váltott soros i
(INTERLACE) lehetőség az önnek választandó opció. A gyári beállítás: 480p.
Fontos figyelmeztetés: Ha nem tudja biztosan, hogy vetítőkészüléke
támogatja-e a progresszív módot, akkor nem ajánlott ezt választani, mert
ellenkező esetben a képernyő elsötétül, s nem fogja tudni visszaállítani!

TV-típus: megadhatja, hogy a lejátszó milyen arányú TV formátumához
alkalmazkodjon (4:3-as PANSCAN vagy LETTERBOX, illetve 16:9-es











szélesvásznú). Általában a hagyományos képcsöves televízióhoz válassza a
4:3 formátumot (kivétel 16:9 kilences tv), az LCD PLASMA televíziókhoz pedig
a 16:9-es formátumot.
Jelszó: a korhatár feloldásához szükséges. Gyárilag beállított jelszó 8888.
Korlátozás: ha a lejátszani kívánt lemez tartalmaz a korhatárra vonatkozó
információt, úgy ezen opció kiválasztásával megakadályozhatja a nem
kívánt lemez elindítását. A megadható nyolc fokozat a gyermekek számára
készült műsoroktól a kizárólag felnőtteknek ajánlott filmekig terjed.
Következő oldal: beléphet az általános beállítások 2. oldalára
Alapértelmezett menüpont: itt a helyreáll feliratra kattintva, visszaállíthatja
az eredeti gyári beállításokat (ha nem tudja visszaállítani az érékeket,
javasoljuk, hogy használja ezt a menüpontot). Ne feledje, ha ezt választja,
akkor törlődik az összes Ön által végzett beállítás!
Lemez memória: ha az opciót kiválasztja a készülék megjegyzi hol tartott a
lejátszás, és a készülékben maradt lemez következő indításakor onnan
folytatja azt.
Előző oldal: visszaléphet az általános beállítások 1. oldalára

Nyelv beállítások
A nyelv beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

Nyelv kiválasztása: lehetősége nyílik az alapértelmezett nyelvek
kiválasztására mind a MENÜ (SETUP és OSD) a hangsáv, a feliratozás és a
lemezmenü tekintetében. Gyárilag magyar nyelvűek a beállítások.
Hang beállítások
A hang beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

Hang kimenet: a digitális jelet kikapcsolva (SPDIF OFF) választhatunk analóg
audio jelkimenetet. Digitális koaxiális vagy optikai bemenettel rendelkező
erősítő esetén digitális kimeneti jelet SPDIF RAW vagy SPDIF PCM jel közül
választhatunk. Amennyiben nincs hang digitális bemenetű rendszeren, úgy
a menüben próbáljon meg váltani RAW és PCM módok között.

HDMI hang: a HDMI csatlakozó hangkimeneti formátumát választhatja ki.
Automata vagy PCM módok közül választhat.
Kép beállítások
Figyelem: ha túl sokáig tartja kimerevítve a képet (PAUSE) vagy megjelenítve a
menüt, az károsíthatja a vetítőeszközt (Plazma televíziók fokozottan
érzékenyek az állóképre).
A video beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

Fényerő – Kontraszt – Színárnyalat – Telítettség - Élesség. Belépve a
menüpontokba a menüpontok jobb oldalán található számozott értékeket
mutató csúszkákkal állíthatja be a kívánt értékeket. Lépjen rá a csúszkára és
a fel le iránygombokkal állítsa be a szinteket.

Figyelem: túlzott mértékű értékek, természetellenes, torz képhatásokat
eredményeznek.

Hangszóró beállítások
A hangszóró beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:










Lekeverés: a kimenő hang lehet 5.1 csatornás, sztereó, valamint
hallgathatjuk csak a bal (LT) vagy csak a jobb (RT) csatornát. Ha csak
sztereo egységet csatlakoztatott a DVD lejátszóhoz (pl.: TV vagy sztereo
hifi), akkor válassza a Sztereo menüpontot. Így a háttér center és mély
csatorna hangjai is hallatszanak a hangszóróból. Ha 5.1-es házimozi
rendszerrel kapcsolja össze (pl. számítógépes hangfal szett, analóg
bemenetű hangfal szett, analóg bemenetű erősítő stb. akkor válassza az
5.1CH menüpontot. Így a hat csatorna külön kimentekre van osztva.
Mély hangszóró: ha rendelkezik különálló mélyhangszóróval (subwoofer),
válassza ezt a beállítást. Ha nem válassza a KI menüpontot, így a
mélycsatorna hangja a jobb és bal csatornából hallható lesz.
Közép késleltetés: amennyiben a középső hangszórók közelebb vannak a
hallgatás helyéhez, úgy az első hangszórókból érkező hangok hamarabb
érnek a fülünkhöz, mint a középső hangszórókból. Ezért a középső
hangszórókból érkező hangokat késleltetni kell. Itt adhatja meg a késleltetés
mértékét
Hátsó késleltetés: amennyiben a hátsó hangszórók közelebb vannak a
hallgatás helyéhez, úgy az első hangszórókból érkező hangok hamarabb
érnek a fülünkhöz, mint a hátsó hangszórókból. Ezért a hátsó hangszórókból
érkező hangokat késleltetni kell. Itt adhatja meg a késleltetés mértékét.
Első hangszóró: kiválaszthatja, hogy az első csatorna hangszórói nagy vagy
kis hangsugárzók. Ha kis hangszórókat használ (pl. egy subwoofer-el
rendelkező PC hangfal szett) akkor válassza a KICSI menüpontot, ha nagy
hangfalakat használ (pl. álló hangfalak), akkor válassza a NAGY
menüpontot.

Digitális és hang beállítások
Ebben a beállítási pontban az alábbi lehetőségek közül választhat:

OP MODE: ha digitális kimenetet használ, válassza az RF Remod beállítást.
Ha analóg kimenetet használ, válassza Line Out menüpontot.

Dinamikasáv: a leghangosabb és leghalkabb hangok közötti különbség
változtatható. Mozifilmeknél sokszor nagyon nagy a hangerőkülönbség pl. a
beszéd és az effekthangok között. Ilyenkor akár az is előfordulhat, hogy a
beszédhangokat alig lehet érteni, de az effektek már túl hangosak.
Magasabb alaphangerőnél érdemes szűkíteni a dinamikus tartományt
viszont így a mozi élmény is csökken.



Dual mono: a kimenő hang lehet sztereó, valamint továbbítódhat (minden
hangszóró felé egyszerre) csak a bal (LT) vagy csak a jobb (RT) csatorna
jele, de akár egyszerre eljuthat mindkét jel az összes hangszóróhoz.

Fő funkciók és használatuk
Miután bekapcsolta a vetítőeszközt és – amennyiben külön eszköz – a
hangberendezést, kiválasztotta a szükséges csatornát (általában AV), kapcsolja
be a DVD lejátszót.
A készüléken található gombok segítéségével be-, kikapcsolhatja a lejátszót,
kinyithatja, becsukhatja a lemeztálcát, elindíthatja, kimerevítheti vagy
leállíthatja a lejátszást. A következőkben a távirányítóval történő vezérléshez
kívánunk segítséget nyújtani. Figyelem: a funkció gombok lemezformátumtól
függően használhatók.

POWER: be- és kikapcsolhatja vele a készüléket, illetve. készenléti
üzemmódba helyezheti.

OPEN/CLOSE: Nyitja/zárja a lemeztálcát (valamennyi formátum). Nyissa ki a
lemeztálcát, címkével felfelé helyezze be a lemezt, majd csukja be a
tálcát. A készülék elkezdi betölteni a lemezt. Fontos: a lemeztálca
sérülésének elkerülése érdekében azt kézzel ne húzza ki/csukja be!

PLAY gomb: megnyomására elindul a lejátszás (valamennyi formátum).

PAUSE gomb: megnyomására kimerevíti a képernyőt, szünetelteti a
lejátszást (valamennyi formátum).

STOP gomb: leállítja a lejátszást (valamennyi formátum). Amennyiben
másodszor is megnyomja, úgy a memóriából törlődik az utolsó leállítási
pozíció. Megjegyzés: a lejátszás utolsó megállítási pozíciótól való
folytatására csak DVD, VCD, CD lemezek esetében van lehetőség.

FWD gomb: előretekerés, 1x megnyomva 2-szeres, 2x megnyomva 4-szeres,
3x megnyomva 8-szoros, 4x megnyomva 16-szoros. (PLAY) gomb
megnyomásával visszaáll normál lejátszásra (DVD, VCD formátum).

REW gomb: fordított lejátszás, 1x megnyomva 2-szeres, 2x megnyomva 4szeres, 3x megnyomva 8-szoros, 4x megnyomva 16-szoros. (PLAY) gomb
megnyomásával visszaáll normál lejátszásra (DVD, VCD formátum).

NEXT gomb: léptetés a következőre (valamennyi formátum).

PREV gomb: léptetés az előzőre (valamennyi formátum).

SLOW: a lejátszási sebesség lassítása (DVD, VCD formátum).

STEP: segítségével kikockázhatjuk a vetített mozgóképet. A lejátszás a PLAY
gomb megnyomásával folytatható (DVD, VCD formátum).

TITLE gomb: megnyomásával visszatérhet a lemezmenühöz, amennyiben a
lejátszóban DVD-lemez található.

SUBTITLE: a DVD lemezen található felirat nyelvei és kikapcsolása közül
választhat. Egyes lemezek előfordulhat hogy nem használható, csak
közvetlenül a menüből állítható be a kívánt felirat.
























ANGLE: a DVD lemezen elérhető nézőszögek közül választhat.
R/L: választható jobb bal csatorna, ill. sztereo hang (VCD)
RETURN: a főmenüjébe tér vissza (SVCD és VCD2.0 formátum).
PBC/MENU: DVD formátumnál visszalépés a lemez lejátszási menüjébe,
SVCD és VCD2.0 lemezek esetében a PBC menü jelenik meg.
Numerikus gombok (0-9): főleg a fejezetekhez (chapter), számokhoz (track)
való lépéskor lehetnek szolgálatára (valamennyi formátum).
REPEAT: adott tétel, vagy összes tétel folyamatos ismétlés állítható be.
A-B (REPEAT): szakaszlejátszás, lejátszás közben 1x megnyomva kijelöli az
ismételt lejátszás kezdő pontját, másodjára megnyomva pedig a végét,
harmadjára megnyomva töröljük ezt a műveletet (valamennyi formátum).
ZOOM: lehetősége van a kép egy-egy részének kinagyítására. Többszöri
gombnyomásra egyre nagyobb nagyítás, majd kicsinyítés állítható be,
majd a gomb újbóli megnyomására a normál lejátszási nézet áll vissza.
VOL+/-: kimeneti hangerő növelése, csökkentése (valamennyi formátum).
MUTE: a teljes némításra szolgáló gomb; újbóli megnyomására visszaáll az
előző hangerő (valamennyi formátum).
OSD: 1x,2x,3x megnyomva a gombbal a képernyőn megjeleníteni kívánt
információt szabályozhatja (DVD).
SETUP: megnyomásával a beállítások menübe jut (valamennyi formátum).
LANGUAGE: a DVD formátumú lemezen elérhető nyelvek között válthat.
P/N: ennek segítségével választhat a Pal vagy NTSC tévé rendszerek között.
MODE: funkcióválasztó gomb segítségével válthat lemez és USB bemenet
műsorforrások között.
CLEAR: törlés
P-SCAN: RGB, S-Video, Componens kimenetek közül választhat.
HDMI: különböző felbontások közül választhat. Ajánlott az eredeti 480 soros
beállítás megtartása, de amennyiben jobbnak találja a képminőséget
magasabb felbontásban, úgy válassza a nagyobb felbontást.
Goto: adott szakaszra léphet a használatával

Egyéb funkciók
Zenehallgatás: MP3
A lejátszó támogatja az MP3 kódolású zenék lejátszását. Így egy lemezen sokkal
hosszabb terjedelmű zenei anyagot tárolhat. Ezeket a könnyebb kezelhetőség
érdekében javasoljuk mappákba rendezni.
Zene, kép, és video tartalom szerint lesznek láthatók a mappák. A mappák
között a fel és le gombokkal léptetheti a kiválasztási keretet. A kiválasztott
mappába belépni a jobbra gomb segítségével lehet, a balra gomb
megnyomásával az előző szintre léphet vissza. Lejátszásához nyomja meg az
ENTER gombot.
Az irányítás a , , , , , ,  gombok segítségével MP3 formátumú
lemezek esetében is a már ismertetett módon zajlik.

Képnézegetés
Miután képeket tartalmazó lemezét beolvasta a lejátszó, válassza ki a lejátszani
kívánt mappát, majd lépjen rá a lejátszani kívánt képre és nyomja meg az
entert. A lejátszó folyamatosan lejátssza a mappában található képeket.
USB lejátszás
Lehetősége van USB bemeneten keresztül USB meghajtó csatlakoztatására
(előfordulhat, hogy nagy kapacitású tárolót már nem képes kezelni a készülék
pl.: 8GB Pendrive). A MODE gomb megnyomásával válasza az USB csatlakozót.
Ezt követően megjelenik a meghajtó tartalma. A nyíl gombok segítségével
/jobbra balra nyíl/ a képernyő alján látható ikonok közül válassza a kívánt
formátumot (kép-hang-mozgókép). Válassza ki a kívánt mappát a képernyő
bal oldalán, majd a képernyő jobb oldalán a kívánt fájlt és nyomjon entert.
Elsősorban MP3 és fotók lejátszására ajánlott csatlakozó, de ettől függetlenül
kisebb videofájlok is megtekinthetők USB csatlakozón keresztül. Video
lejátszásakor (főleg, ha nagyobb formátum) előfordulhat, hogy a lejátszó nem
támogatja.
Tisztítás
A készülék tisztítását kizárólag annak áramtalanítása után végezze! Csupán
éppen nedves, majd száraz rongyot használjon, mosó- vagy egyéb tisztítószert
soha!
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe. Amennyiben
folyadék került a készülékbe, ne csatlakoztassa áramforráshoz, mert a készülék
meghibásodását és áramütést okozhat! Forduljon szakemberhez!
A lézer olvasófej tisztítását bízza szakemberre. Erre a célra a tisztítólemezek nem
kifejezetten alkalmasak. Egyes lemezek még kárt is tehetnek az olvasófejben!
Hibajavítás
Az alábbi táblázat az esetleges apróbb hibák megoldásában, kikerülésében
nyújthat segítséget. Komolyabb problémák megjavításával ne kísérletezzen, a
készülék javítását ilyenkor mindig bízza szakemberre!
Jelenségek
Nincs áram

Lehetséges okok
A hálózati kábel nincs helyesen
csatlakoztatva.

Esetleges megoldások
Győződjön meg róla, hogy
helyesen csatlakoztatja!

Nincs vagy
zavaros a kép

TV beállítás nem megfelelő.
Kép beállítás nem megfelelő.

Videó kábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
HDMI csatlakozásnál támogatatlan
kijelzőhöz csatlakozik.

Állítsa be helyesen!
Csatlakoztassa a TV készüléket a
kompozit kimeneten keresztül és
ellenőrizze a PAL/NTSC és a
felbontásokat
Győződjön meg róla, hogy
megfelelően csatlakoztatja!
Ellenőrizze a csatlakoztatott
eszközt és a HDMI kábelt

A hangkábel nincsen helyesen
csatlakoztatva.

Győződjön meg róla, hogy
helyesen csatlakoztatja!

Nincs hang
vagy nagyon

halk

Nincs bekapcsolva a hangkábellel
csatlakoztatott eszköz.
Hangbeállítás nem megfelelő.

HDMI csatlakozásnál a csatlakoztatott
készülék nem kompatibilis.

Kapcsolja be!
Ellenőrizze a lejátszót, a TV-t vagy
a csatlakoztatott eszközt és állítsa
be helyesen!
Ellenőrizze a csatlakoztatott
készüléket. Állítsa be a HDMI
hangot

Torzított kép

Koszos a lemez.
Nem 1x sebességű lejátszáskor.

Tisztítsa meg!
Kis mennyiségű torzítás tekeréskor
elfogadható!

Zajos kép,
instabil
fényerő

Bekapcsolt a másolásvédelem.

Csatlakoztassa a lejátszót
közvetlenül a TV-hez, ne videó
rekorderen keresztül!

Nem működik
a lejátszás

Nincs lemez.
Hibás/sérült lemez.
Fordítva tette be a lemezt.
Koszos a lemez.
Hibás formátumú a lemez.

Tegyen be lemezt!
Tegyen be másik lemezt!
Fordítsa meg!
Tisztítsa meg!
Mentse át megfelelő
formátumba.
Nyomja meg a SETUP gombot!
Adja meg a jelszót! (A funkció a
jelszó ismeretében a beállítások
testre szabás menüjében
kapcsolható ki)

Megjelent a menü a képernyőn.
Korhatárvédelem funkció aktív.

Egyéb
működési hiba
Nem működik
a távirányító

Felirat alja nem
látható
5.1 hang
hiánya
beszéd hang
hiánya

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
újra a készüléket!
Nem az érzékelő felé irányítja.
Túl nagy a távolság a távirányító és a
lejátszó között.
Gyenge az elem vagy lemerült.
A nagy felbontás miatt lelóg a
képernyőről.
Csak a két front sugárzóból hallható
hang, mert a beállítás sztereó
Csak zene hallható DVD lejátszásakor,
mert sztereo rendszeren hallgatva, 5.1
beállítást használ.

Használatkor mindig az érzékelő
felé irányítsa!
7 méternél közelebbről használja
a távirányítót!
Cseréljen elemet!
Csökkentse a felbontást!
Állítsa be az 5.1 kimenetet a setup
menü/lekeverés pontjában
Állítsa be a sztereo kimenetet a
setup menü/lekeverés pontjában

Műszaki tulajdonságok
Típus
Megnevezés
Funkciók
Kompatibilis

Audio

Video

Csatlakozók

Áramforrás

DP-L-3260
DVD-lejátszó HDMI csatlakozóval
Gyermekzár, Nézőszögek támogatása,
Ékezetes felirat támogatás, USB
Lemez: DVD±R/RW, CD-R/RW
Formátum: DVD, DVCD, SVCD, VCD,
CDDA, MP3, JPEG, zenei CD
MPEG4 támogatás: DivX DivX Pro, XviD
(nem minden kodek támogatott)
DAC: 96kHz/24bit
Dolby Digital dekóder (optikai vagy
koaxiális kimeneten 5.1-es jel)
DAC: 10bit
Progresszív scan
NTSC, PAL
Kompozit, Komponens, RGB SCART,
S-Video, Sztereó, 5.1 hang, Optikai,
Koaxiális, HDMI, USB
230V AC, 50Hz

A Dolby Laboratories licence alapján gyártott termék.
A „Dolby” és a kettős-D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a
jogot a konstrukció és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő
megváltoztatására.
Figyelem! A magyar és az eredeti angol nyelvű használati útmutató szövegei eltérhetnek
egymástól.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Tel.: 061 361-0377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu

