Biztonsági elõírások

Repeat / visszajátszás funkció

Figyelmeztetés!

A készülék ismétlõdõen le tudja játszani az egyes jeleneteket, zene CD esetén az egyes zeneszámokat. Ehhez tegye a következõket:
1. Válassza ki a jelenetet vagy zeneszámot amit vissza szeretne játszani.
2. Nyomja le a REPEAT gombot.
Minden egyes újbóli lenyomásra a visszajátszás módja megváltozik.

A tûzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedvesség, csapadék
hatásának! A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez áramütést okozhat. A javítást bízza
szakemberre! A hálózati csatlakozó vezetéket kizárólag szakszervízben cserélhetik!
Figyelem! A készülék hátoldala plombálva van. Amennyiben ez sérül a garancia jogosultság elvész!
A tûzeset és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt ( innivalót
virágvázát stb ) a készülékre vagy a köré!
Amennyiben bármilyen szilárd anyag, folyadék kerülne a készülék belsejébe, azt azonnal húzza ki a
konnektorból és forduljon szakemberhez!
Ez a készülék 220-240V os 50/60Hz es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenõrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek!
A készülék mindíg feszültség alatt van, amíg az a fali konnektorhoz csatlakoztatva van, még akkor is
ha az ki van kapcsolva!
Amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket, mindíg húzza ki a konnektorból! Ügyeljen
arra, hogy a csatlakozódugót fogja meg, és ne a vezetéknél fogva rántsa azt ki!
E készülék besorolása CLASS 1 LASER ( elsõ osztályú lézerberendezés )
Figyelem!
Amennyiben ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a DVD/CD lejátszó olyan lézersugárral mûködik, amely veszélyes lehet
az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberre!
A készülék elhelyezése
- A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethetõ.
- A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erõs mágnessel rendelkezõ berendezésektõl. Pl
hangsugárzók, mikrosütõ, rádiósmagnó stb.
- A készülékre ne helyezzen tárgyakat!
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegõ szabadon áramolhasson körülötte. Máskülönben a
készülék túlmelegedhet!
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, amely eltakarhatja a szellõzõnyílásokat!
- Ne helyezze a készüléket fûtõtest vagy egyéb hõt sugárzó berendezés közelébe, ne tegye azt ki a
napsugárzás, por egyéb mechanikai hatásnak!
Amennyiben a készüléket hideg helyrõl meleg helyre viszi, pára csapódhat le a készülékben. A
megfelelõ mûködés ilyenkor nem garantált. Ilyen esetben vegye ki a lemezt és hagyja a készüléket
addig, amíg a nedvesség elpárolog.
A készülék szállításakor minden esetben vegye ki a lemezt. Amennyiben ezt nem teszi meg, a
készülék tönkremehet!
Tisztítás
Kímélõ tisztítószerrel, enyhén nedves ruhával törölje le a készülékrõl a port. Soha ne használjon
súrolószert, maró, oldó anyagot, alkoholt benzint vagy olyan súroló rongyot, amivel felsértheti a
készüléket.
Lehetõség szerint NE használja a szaküzletben kapható tisztítólemezeket! A készülék meghibásodhat!
Képernyõvédõ
Ön DVD lejátszója korlátlan ideig tud képet, menüképernyõt megjeleníteni. Figyeljen oda, mivel a
TV, projector képernyõkben a hosszú ideig tartó állókép megjelenítés maradandó károsodást okozhat!
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Visszajátszás A-B jelentek közt.
1. Nyomja le a A-B REPEAT gombot az visszajátszás kezdeti pozíciójában.
2. Nyomja le szintén a A-B REPEAT gombot a visszajátszás utolsó pozíciójában.
3. Normál lejátszáshoz való visszatéréshez újból nyomja le az A-B REPEAT gombot.
Cimkézés
A már ismert módon tegye a lemezt a lejátszóba. A menü megjelenik.
Nyomja le a PROGRAM gombot.
A numerikus ( 0-9 ) gombok segítségével töltse ki a mezõket. A nyíl gombokkal tudja a pozíciót
elmozdítani. Javításhoz használja a vissza nyílat és töltse ki újra a mezõt.
Amennyiben elkészült, nyomja le az ENTER/PLAY gombot.
A programozás törléséhez használja a STOP gombot, majd ezek után az ENTER/PLAY gombot.
Véletlenszerû lejátszás
Amennyiben nincs konkrét elképzelése mit szeretne nézni vagy hallani, választhatja a véletlenszerû
lejátszást is a lemezrõl.
Ehhez nyomja le a SHUFFLE gombot
Amennyiben a lejátszás még nem lett elindítva, nyomja le a START/PLAY gombot.
Normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez nyomja le újra a SHUFFLE gombot.
TITLE menü, cimkézés
Nyomja le a TITLE gombot, a képernyõn megjelenik a TITLE menü amennyiben a DVD lemez ezt
tartalmazza!
Nyomja le a fel, le, jobbra, balra gombokat és válassza ki a cimkét.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot, melynek hatására a DVD lejátszó a lejátszást a jelölt
pozícióból kezdi.
Fontos!
Tudnia kell, hogy a fenti funkciót nem minden DVD lemez támogatja!
Amennyiben eltérõ információk állnak a lemezen, a lemez információit kövesse!
A fenti leírás csak egy alap eset, mely többféle lehet a lemezektõl függõen.
Az egyes cimkék elhelyezhetõek a numerikus gombok segítségével is:
Nyomja le a GOTO gombot lejátszás üzemmód alatt.
Nyomja le azt a numerikus gombot, amelyet szeretné pl 2.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. A DVD a lejátszást a kiválasztott cimke 2 pozíciójából kezdi.
SZÜLÕI FELÜGYELET
DVD lemezektõl függõen lehetõség van a lemez tartalmának blokkolására a gyermekek elõl.
Ehhez tegye a következõket:
Nyomja le a STOP gombot kétszer a lejátszás üzemmód alatt. Nyomja le a SETUP gombot.
A megjelenõ menübõl válassza ki a “PASSWORD SETUP” menüpontot, melybe az ENTER
billentyûvel léphet be. Írja be a régi jelszót, írja be az új jelszót, írja be újra megerõsítésként.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot.
Lépjen vissza az elõzõ menübe és válassza a “PREFERENCE SETUP” feliratot. Nyomja le az
ENTERt. Ezután válassza ki a PARENTAL menüpontot, majd ismét nyomja le az ENTERt.
A megjelenõ almenüben lehetõsége van választani, mit szeretne a gyermekek elõl eltiltani.
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KODAK CD, Mp3 CD lejátszása
A DVD készülékével önnek lehetõsége van a digitális fényképezõgépével elkészített képek megnézésére,
vagy Mp3 tartalmú zenei CD meghallgatására.
1. A már ismertek szerint tegye be a CD lemezt a készülékbe.
2. Miután a készülék beolvassa a CD lemezt, megjelenik a menü.
Válassza ki a képet vagy a zenét a CD rõl, melyet szeretne lejátszani. A választáshoz használja a nyíl
gombokat a távirányítón.
3. Nyomja le a jobb gombot kétszer, a PLAY / lejátszás üzemmód kiválaszásához, majd a fel/le gombokkal válasszon a lejátszás módok között: Repeat one ( egyszer ismétlés ), Repeat folder ( ismétlés ) ,
Shuffle ( lejátszás véletlenszerûen )
4. Ezután nyomja le az ENTER/PLAY gombot a kép megjelenítéséhez, vagy a zene elindításához.
5. Kép fordítása
A kép lejátszás üzemmód alatt lehetõség van az egyes képeket megfordítani. Ehhez a fel/le/jobb/bal
gombokat használja!

PANDA DVD2302 DVD lejátszó készülék
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kép CD elkészítése:
Ahhoz, hogy a fenti lejátszáshoz kép CD-t készítsen számítógép szükséges. A képeket Jpeg formátumban
kell kiírni egy CD lemezre.
Nyelv kiválasztása, feliratozás
A készülékkel lehetõség van többféle nyelv, hang kiválasztására annak függvényében amit a DVD lemez
információja tartalmaz.
Nyomja le az audio gombot. Megjelenik az aktuális nyelv, hang. Az audio gomb többszöri lenyomására a
hang változik. Válassza ki a magyar hangot, melyet legtöbbször 5.1ch HUN vagy 2ch HUN felirat jelöl.
A készülék csak Dolby Digital, MPEG2 , PCM és DTS formátumokat tud lejátszani. Más formátumban
felvett lemez lejátszására nem alkalmas.
Feliratozás kiválasztása
A feliratokat hasonlóan a hangokhoz a DVD lemeztõl függõen lehet kiválasztani.
Amennyiben a DVD lemez tartalmazza a magyar feliratokat, úgy nyomja le a SUBTITLE gombot
többször egymás után, amíg a magyar felirat meg nem jelenik.
Amennyiben nem kívánja a feliratozást, úgy ezt állítsa SUBTITLE OFF állásba.

KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELÕTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!

OSD kijelzés
A készülék alkalmas arra, hogy kijelezze az épp aktuális mûveletet, annak pozícióit.
Ehhez nyomja le a DISPLAY gombot. E funkció kikapcsolásához nyomja le ismét a gombot.
Specifikációk
Tápfeszültség:
Fogyasztás:
Súly:
Méretek:
Jel rendszer:
Lézer:
Video kimenet:
S-video kimentet:
Audio kimenet digital
Audio kimenet analog

220-240V AC 50/60Hz
20W
3.0Kg
430 x 55 x 260mm ( W/H/D )
Multi/NTSC/PAL
650nm
1.0 V (p-p) 75Ohm, negativ sync
(Y) 1.0 (p-p), 75 Ohm, mini DIN 4 pin x 1, © 0,286V ( p-p) 75 Ohm
0,5V ( p-p), 75 Ohm
2.0V ( rms), 10KOhm
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MINÕSÉGTANÚSÍTÁS
Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi
rendeleteknek:
79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való megfelelõsség értékelésérõl.
A készülék CE megfelelõséggel rendelkezik.
Forgalmazó és garanciaviselõ:
Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszám: 28-570500 36 mellék, 28-570501 36 mellék
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Lemezek lejátszása
1. Nyomja meg a POWER gombot a készülék elõlapján
2. Nyomja le az OPEN/CLOSE gombot, mire a lemez tálca kinyílik. Tegye be a lemezt az adatrészével lefelé fordítva.
3. Nyomja le újból az OPEN/CLOSE gombot, mire az ajtó bezárul.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. Amennyiben a DVD lejátszó olvasni tudja a lemezt, a menü
megjelenik a képernyõn. A menü utasításainak megfelelõen állítsa be, majd indítsa el a lejátszást.
4. A << és a >> gombokkal elõre illetve vissza tud lépni a lemezen.
5. A lejátszást a STOP gomb lenyomásával befejezheti.
Figyelem!
Amennyiben a lejátszás alatt megmozdítja a DVD lejátszót, úgy sérülés keletkezhet a lemezben és a
DVD készülékében is!
A lemez tálca kinyitásához és bezárásához CSAK AZ OPEN/CLOSE gombot használja! Soha ne
próbálja azt kifeszíteni vagy kézzel becsukni, mert maradandó károsodást okozhat. Ennek javítása nem
tartozik a garanciális kötelezettségek közé!
Amennyiben a TV képe lejátszás közben fel és le ugrálna, ellenõrize az TV kép megfelelõ beállítását a
setup menüben. Állítsa be a helyes típusra: PAL, NTSC vagy MULTI.
Gyors elõre csévélés
Nyomja le a >> gombot normál lejátszás alatt.
Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x,16 ( hang nélkül )
Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez.
Gyors vissza csévélés
Nyomja le a << gombot normál lejátszás alatt.
Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x,16 ( hang nélkül )
Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez.

A készülék jellemzõi:
A készülék régió kódja: 2. Lejátszható lemezek: DVD, Audio CD, Mp3 CD, Kodak Picture CD, Jpeg
Tartozékok: audio kábel 1 pár, video kábel ( sárga ), távirányító, 2db AA elem
Figyelmeztetés! A lejátszható lemezekkel kapcsolatban mindíg vegye figyelembe a szerzõi jogokat!
A távirányító

1. Ki/bekapcsoló gomb ( power )
2. Csend ( mute )
3. Törlés ( clear )
4. program
5. Kijelzõ ( display )
6. Cím ( title )
7. Irány gombok ( fel-le, jobb-bal)
8. Setup
9. Zoom ( nagyítás )
10. Feliratozás ( subtitle )
11. Hang ( audio )
12. Ismétlés ( repeat )
13. P/N ( Pal/Ntsc rendszer )
14. Visszacsévélés ( rewind )
15. Elõre csévélés ( forward )
16. Stop - állj
17. Lassú lejátszás ( slow )

19. Lemez ajtó nyitás/zárás ( Open/Close )
20. Szám gombok
21. Lépés ( goto)
22. Menü
23. Belépés/ lejátszás ( Enter/Play )
24. T.E.
1.
25. Hangerõ fel/le ( volume )
26. Kamera állás
2.
3.
27. A-B ismétlés ( repeat )
4.
28. Következõ ( next )
5.
29. Elõzõ ( previous )
30. Szünet/lépés ( pause-step ) 6.
31. Shuffle

Lassú lejátszás
Nyomja le a SLOW gombot normál lejátszás alatt.
Minden egyes lenyomás lassítani fogja a lejátszást.
Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez.

21.
22.
23.

8.

Figyelem!
Elsõként a DVD lejátszón lévõ ‘power’ gombbal kapcsolja
készenléti (Stand by ) állapotba a készülékét!
A távkapcsoló csak ezután használható!
Az elemeket a polaritásnak megfelelõen tegye bele a távkapcsolóba!
*PAL/NTSC rendszer: Magyarországon a PAL rendszer használatos.
Kapcsolja a készülékét a P/N gomb segítségével PAL üzemmódba.
Egyéb esetben a kép rossz minõségû lehet.

Zoom
Nyomja le a ZOOM gombot normál vagy lassú lejátszás alatt!
A kép minden egyes lenyomással nagyobb lesz. 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x
A nyíl gombokkal elmozdíthatja a kép központját.
Kamera felvételszög ( angle )
Nyomja le az ANGLE gombot normál lejátszás alatt.!
A gomb minden egyeslenyomásra új felvteli szög jelenik meg.
A funkció csak akkor möködik, ha ezt a felvételt a DVD lemez tartalmazza és a kamera ikon a képernyõ
sarkában villog!
4.
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Szünet / Pause
Nyomja le a PAUSE/STEP gombot normál lejátszás alatt a kép megállításához!
Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez.
Léptetés
Nyomja le a PAUSE/STEP gombot szünet üzemmód alatt a kép léptetéséhez!
Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történõ visszatéréshez.
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Csatlakoztatások

A készülék összeszerelése, csatlakoztatási lehetõségei

Csatlakoztassa a DVD lejátszót az alábbi ábrán látható módon olyan erõsítõhöz, amely
támogatja a Dolby Digital audio effekteket.
Élvezze a jó minõségû
Dolby Pro Logic Surround hangzást

Video kábel
( nem tartozék )

Az élethû Dolby Pro Logic Sorround hangzáshoz
Csatlakoztasson a készülékhez egy erõsítõt és
hangszórókat az ábrán látható módon. ( jobb és
baloldali hangsugárzók, center hangsugárzó, két
hátsó hangsugárzó )

Audio/hang kábel
( analóg kimenet )

Audio/hang kábel
Erõsítõ

Erõsítõ

Amennyiben a TV készülékének van S-video
bemenete, csatlakoztassa a DVD és a TV készülékét
S-Video kábelen keresztül ( nem tartozék ). Ebben
az esetben ne használja a sárga színû video kábelt!
Csatlakoztassa a DVD készülékét a TV készülékhez 21 pontos SCART kábellel!

Élvezze a jobb minõségû
2 csatornás Digital Sztereo hangzást
21 pontos SCART csatlakozó
( ahol lehetõség van ott az RGB használja! )

A dinamikus 2 csatornás Digital Sztereo hangzáshoz
csatlakoztasson a készülékhez egy olyan erõsítõt
amelynek ‘digital audio’ bemenete van és hangszórókat
az ábrán látható módon.

Video kábel
( nem tartozék )

Állítsa a “Setup” menüben szereplõ “SPDIF
OUTPUT” jelzést “SPDIF/PCM” jelzésre!

21 pontos
SCART csatlakozó

Audio/hang kábel
PCM/Bitstream

Erõsítõ

Figyelem!
Amennyiben DVD lemezt néz a televízió készülék hangerõssége alacsonyabb lehet, mint más
eszközöknél! Ilyenkor hangosítsa fel készülékét!
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