IMPORTANT!!!
Pentru protectia dumneavoastra, cititi complet instructiunile din manual inainte de a
folosi aparatul si pastrati manualul pentru consultare ulterioara.
Observati cu atentie toate atentionarile, precautiile si instructiunile aparatului si actionati
in consecinta cand il folositi.
Instalarea
NU expuneti aparatul langa apa precum un vas cu apa, piscina, subsol umed,
langa cada sau chiuveta din bucatarie.
NU expuneti aparatul langa sau deasupra unui
calorifer sau radiator si nu-l expuneti direct la
lumina soarelui.
Asigurati o ventilatie corespunzatoare aparatului,nu blocati
fantele speciale de ventilatie ale acestuia.
NU amplasati aparatul pe canapea sau fotoliu sau ceva
asemanator.
NU amplasati aparatul in spatii stramte sau unde nu este asigurata o
ventilatie corespunzatoare.
NU asezati aparatul pe o suprafat instabila, nesigura precum un trepied,
masa instabila sau pe o suprafata dezechilibrata in raport cu greutatea
aparatului. Ar putea duce la caderea aparatului, la defectarea acestuia si
eventual, la ranirea vreunei persoane.
Manevrati cu grija aparatul atunci cand il mutati, nu faceti
opriri bruste, nu folositi o forta excesiva.

Folosirea
Aparatul trebuie alimentat doar la tensiunea indicata, nu-l conectati la o
tensiune mai mare sau mai mica,poate conduce la scurtcircuitare. Daca nu
sunteti sigur de tensiunea de retea, contactati cel mai apropiat service sau
compania de electricitate.
NU supraincarcati prizele, deoarece se pot produce
socuri electrice si defectarea aparatului.
Cand nu folositi aparatul pentru o perioada indelungata
sau sunteti plecat in vacanta scoateti aparatul din priza.
Atunci cand scoateti aparatul din priza, nu trageti de fir, ci de stecher.
Protectia cablului de alimentare
Racordati aparatul la priza, in asa fel incat sa nu indoiti
cablul sau sa existe pericolul de a va impiedica de
acesta si de a atrage caderea aparatului din locul in care este amplasat.

Scoateti aparatul din priza cand afara este furtuna cu tunete si fulgere
deoarece exista pericolul de scurtcircuitare a aparatului prin
distrugerea prizei si supraincarcarea cu curent.
Inainte de a curata aparatul scoateti-l din priza. Nu
folositi carpe umede sau lichide pentru a curata aparatul , ci numai carpe
uscate.
Nu asezati obiecte deasupra cailor de aerisire ale aparatului deoarece
acestea ar putea ajunge in interiorul aparatului si cauza distrugerea acestuia. Nu turnati
lichid in aparat si nu asezati vase cu lichid pe aparat.
Service
Urmatoarele defectiuni aparute trebuie raportate direct personalului
autorizat si nu incercati sa remediati singuri problemele:
-Distrugerea cordonului de alimentare la
curent.
-Daca s-a turnat vreun lichid pe aparat sau in
aparat
-Daca aparatul a fost expus la apa sau ploaie
-Aparatul nu functioneaza normal sau au aparut
schimbari in performantele acestuia.
-Cand aparatul nu functioneaza normal, dupa ce l-ati folosit conform
manualului, ajustati doar ceea ce este scris in manual. Ajustari
improprii ar putea duce la distrugerea aparatului si va
necesita consultarea unui tehnician pentru remedierea
defectiunilor si readucerea la normal a aparatului.
- Daca aparatul a fost scapat pe jos sau s-a distrus carcasa acestuia.
- NU incercati sa remediati singur defectiunile, ci
adresati-va celui mai apropiat service deoarece exista riscul
electrocutarii sau altor pericole.
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Pornirea/Oprirea aparatului
Deschidere/Inchidere
Play/Pauza
Anterior
Urmator

Conexiunile pe panoul din spate

1. Mufa de iesire boxa din dreapta fata
2. Mufa de iesire HDMI
3. Mufa de iesire pentru semnalul digital coaxial
4. Mufa de iesire S-VIDEO
5. Mufa de iesire pt semnal digital Optic
6. Mufa de iesire boxa surround dreapta
7. Mufa de iesire subwoofer
8. Mufa de iesire boxa stanga fata
9. Mufa de iesire Y-Pb-Pr
10. Mufa de conectare Video
11. Mufa audio de intrare boxa surround stanga
12. Mufa audio de intrare boxa centrala
13. Mufa de iesire SCART

TELECOMANDA
Cand
folositi
telecomanda,
directia acesteia nu trebuie sa fie
mai mare de 45 de grade fata de
aparat.
NU amplasati telecomanda in
zona cu temperaturi ridicate sau cu
umezeala
NU scapati telecomanda in apa si
nu amplasati niciun fel de obiect
deasupra acesteia.
NU folositi baterii vechi si noi
sau diferite tipuri de baterii in
accelasi timp.
Schimbati
bateriile
atunci
cand
telecomanda nu mai functioneaza
corespunzator

1-STANDBY
2-P/N
3-PROG
4-CAUTARE
5-SUBTITRARE
6-UNGHI
7-INTOARCERE
8-SETARI
9-STANGA
10-ENTER/PLAY
11-TITLU
12-CANAL
13-REPETA
14-ZOOM
15-INCET
16-AMESTECARE
17-AFISAJ
18-STOP
19-STEP
20-DERULARE INAPOI
21-DERULARE INAINTE

22-EJECT
23-MUT
24-TASTELE NUMERICE
25-PBC
26-INTOARCERE
27-DREAPTA
28-MENIU
29-JOS
30-LIMBA
31-DVD/USB/CARD
32-MARCARE
33-STERGERE
34-RESETARE
35-MOD-V
36-A-B
37-VOLUM +
38-VOLUM 39-PLAY/PAUZA
40-URMATOR
41-ANTERIOR

Setarea video
Meniul are urmatoarea structura:

Selectarea unei categorii va afisa unul din ecranele:

Item-ul “HD Resolution” din “Setari video” este valid numai atunci cand modul HDMI
este selectat din meniul “Iesire Video”.

1. Apasati butonul ‘Setup’ (Setari) pentru a accesa meniul
2. Apsatibutoanele directionale pentru a naviga in categorii, iar apoi ENTER pentru
a accesa categoria respectiva
3. Apasati butonul ‘Setup’ (Setari) pentru a iesi din meniu
Setati On (activ) la controlul parental, dupa care introduceti codul. Codul initial este
0000. Dupa introducerea si confirmarea codului, apasati controlul parental si alegeti cifra
dorita corespunzatoare nivelului. Mutati sub “Setare parola (set password), dupa care

introduceti codul 0000, dupa care introduceti noul cod, la setare parola, introducand din
noul codul si confirmand. Functia controlul parental este activa.

Functiile telecomenzii
STANDBY
In timpul redarii apasati STANDBY pentru a opri aparatul si a-l trece in modul standby.
Cand aparatul este in standby apasati standby pentru a reveni la functionare normala.
P/N
Apasati butonul STOP si apoi butonul P/N pentru a selecta “PAL”, “NTSC” sau multisystem
PROGRAMARE
Apasati PROG pentru a ajunge la meniul de programare cand este citit un DVD sau
VCD, dupa care programati melodia dorita. (Programarea DVD are nevoie de titlu si
meniu)
SEARCH (cautare)
In timpul redarii unui DVD, DivX, apasati SEARCH si meniul va fi urmatorul:
Folositi sagetile sus/jos pentru a selecta TIME,
TRACK. Folositi tastele numerice pentru a
introduce timpul sau melodia dorita, dupa care
apasati ENTER pentru confirmare.
In timpul redarii unui DVD, apasati SEARCH si
meniul va fi urmatorul:

Subtitrarea
In timpul redarii unui DVD.
Apasati SUBT repetat pentru a selecta peste 32 de limbi de subtitrare.
Nota: Aceasta functie difera in functie de disc
Unghi
In timpul redarii unui DVD.
Apasati ANGLE pentru a vizualiza scenele din diferite unghiuri ale camerei de filmat.
Apasati ANGLE repetat pentru a schimba unghiul de la o camera la alta.

Nota: aceasta functie este specifica doar pentru DVD.
Setari
Pentru detalii va rugam citit mai jos
Taste navigare
Folositi aceste taste pentru navigare si selectarea optiunilor dorile. In modul de
vizualizare imagini ele au rolul de a roti imaginea.
ENTER
Apasati acest buton pentru a confirma selectia facuta
Titlu
In timpul redarii unui DVD, apasati TITLE pentru a afisa meniul titlului DVD-ului sau
pentru a reda primul titlu.
CANAL
In timpul redarii VCD/SVCD, apasati butonul Canal in mod repetat pentru a selecta
canalul de iesire audio : Stanga/Dreapta/Mix/Stereo
REPEAT
Fiecare apasare a butonului va schimba modul de repetare.
In timpul redarii unui disc DivX, VCD, CD sau MP3 sunt trei moduri: repeta una, repeta
toate sau inactiv.
In timpul redarii unui DVD sunt 3 moduri: Repeta capitol, Repeta titlu sau inactiv.
Nota: In timpul redarii unui VCD, modul PBC trebuie setat pe off (inactiv)
ZOOM
In timpul redarii unui disc VCD/SVCD/DVD/DivX apasati ZOOM pentru a mari
imaginea dupa cum urmeaza:

Incet(SLOW): In timpul redarii unui disc format DivX, DVD sau SVCD, apasati SLOW
pentru redarea incetinita. O data ce ati apasat SLOW, discul va fi redat la ½, ¼, 1/6, sau
1/8 din viteza normala. Apasati PLAY pentru a va intoarce la viteza normala.

Amestecat (SHUFFLE)
In timpul redarii unui disc VCD/SVCD, functia este inactiva daca PBC este activ. Daca
functia PBC este inactiva, apasati tasta SHUFFLE si se va reda intr-un mod aleatoriu
(amestecat). Daca apasati din nou, functia va fi dezactivata. Aceasta functie este valabila
doar pentru redarea discurilor VCD si SVCD.

Afisaj
Cand redati un disc, apasati DISPLAY (afisaj) pentru a afisa modul curent, timpul, titlul,
sau informatii despre capitol.
STOP
Apasati STOP in timpul redarii pentru a opri si tine redarea.
Apasati PLAY pentru a va intoarce la normal de la punctul de unde ati apasat STOP.
Apasati STOP de doua ori si redarea se va opri total.
STEP
Apasati in mod repetat butonul STEP pentru a reda cadru cu cadru.
REV
In timpul redarii unui DVD/MP3/CD/VCD sau DivX, apasati REV pentru a derula
inapoi. Aparatul va reda inapoi la 2, 4, 8 sau 16 ori fata de viteza normala. Apasati PLAY
pentru a reveni la viteza normala.
FWD
In timpul redarii unui DVD/MP3/CD/VCD sau DivX, apasati FWD pentru a derula
inainte. Aparatul va reda inainte la 2, 4, 8 sau 16 ori fata de viteza normala. Apasati
PLAY pentru a reveni la viteza normala.
Eject
Pentru a deschide locasul discului apasati Eject.
Pentru a-l inchide apasati din nou eject.
MUTE
Apasati butonul MUTE pentru a opri complet sonorul.
Apasati MUTE din nou pentru a reveni la sunet normal.
Tastele numerice
Tastele sunt folosite pentru a introduce timpul, titlul, capitolul sau numerele melodiilor
Cand este redat un DVD, CD, Mp3 sau VCD (PBC inactiv), apasati tastele numerice
pentru a selecta direct melodia, dupa care apasati ENTER pentru confirmare.
Cand un parametru este afisat pe ecran, apasati tastele numerice pentru a selecta intrarea
dorita, dupa care apasati ENTER pentru confirmare.
PBC
In timpul redarii unui VCD/SVCD, apasati PBC pentru a selecta modul activ sau inactiv
al PBC ( redarea controlata folosita pentru a reda un VCD/SVCD)

RETURN (intoarcere)
Daca PBC este activ, apasati STOP dupa care RETURN pentru a va intoarce la meniul
programului in timpul redarii unui disc VCD/SVCD.
Cand este afisat meniul, apasati RETURN pentru a sterge afisajul prezent.
Meniu
In timpul redarii unui DVD, apasati MENU pentru a afisa meniul disc al titlului curent.
Nota : aceasta functie depinde de disc
Limba
Apasati butonul Language (limba) in mod repetat pentru a selecta pana la 8 limbi audio in
timpul redarii in mod DVD si pana la 4 limbi in mod SVCD.
Nota : Aceasta functie depinde de disc
Citirea cardurilor de memorie/USB/DVD
Daca doriti sa schimbati programul de pe disc pe portul USB, apasati STOP folosind
telecomanda si dupa aceea butonul DVD/USB/CARD READER, afisandu-se pe ecran o
noua optiune, putand sa alegeti sursa programului dorit.
Daca scoateti USB-ul si discul ramane in aparat, pe ecranul TV-ului va fi afisat
continutul discului, putand alege sa-l vizionati.
Marcare:
In timpul redarii unui DVD sau VCD apasati butonul si meniul va afisa dupa cum
urmeaza:
Folositi  pentru a selecta semnul.
Apasati ENTER pentru a introduce timpul.Daca a fost deja introdus, aparatul va incepe sa
redea de la acel moment.

Stergere
Apasati CLEAR pentru a sterge numarul introdus.
Apasati o data pentru a sterge o cifra; apasati si tineti apasat pentru a sterge toate cifrele.
Resetare
Apasati butonul Reset pentru a reveni la setarile din fabrica.
Mod-V
In zona de Open (deschidere) apasati acest buton pentru a selecta tipul video pe care
doriti sa il afisati : S-Video/YUV/RGB/YpbPr

A-B
In timpul redarii apasati butonul A-B pentru a selecta punctul A.
Apasati din nou pentru a selecta punctul B. Aparatul va repeta automat sectiunea curpinsa
intre punctele A si B selectate. Apasati din nou butonul A-B pentru a anula selectia si a
sterge punctele A si B.
Nota : In timpul redarii CD/VCD/SVCD, punctele A si B trebuie sa fie in aceeasi
sectiune (melodie). In timpul redarii DivX sau DVD ele pot fi selectate si din capitole
separate
VOLUMUL
Apasati VOL+ pentru a mari volumul.
Apasati VOL- pentru a micsora volumul.
Anterior(PREV)/Urmator(NEXT)
Apasati PLAY pentru redare normala.
In timpul redarii unui disc format DivX, DVD,VCD, CD sau MP3 apasati PREV pentru a
reda capitolul, titlul sau melodia anteriora.
In timpul redarii unui disc format DivX, DVD,VCD, CD sau MP3 apasati PREV pentru a
reda capitolul, titlul sau melodia urmatoare.
Programarea pentru un disc CD, DivX, Jpeg sau Mp3
Programarea
Cand este redat un disc Mp3, apasati right
(dreapta),
up(sus),
down(jos)
sau
enter(confirmare) pentru a alege modul de
editare, dupa care apasati left (stanga) si
enter (confirmare) pentru a alege muzica
dorita.
Dupa aceasta apasati right(dreapta) si
enter(confirmare) pentru a alege add to
program(adaugata in program), dupa care up
(sus) si enter(confirmare) pentru a alege
program view (vizualizarea programarii),
dupa care apasati up(sus) pentru a alege edit
mode (modul de editare) dupa care apasati left (stanga) si enter (confirmare) pentru a
alege music, apasati play (redare) pentru a reda muzica.
Anularea programarii
Pentru a anula, apasati stop de doua ori si apasati right (dreapta) pentru a alege edit mode
(modul de editare), dupa care apasati left (stanga) pentru a alege muzica pe doriti s-o
anulati si enter (confirmare) pentru a confirma.
Apasati right(dreapta) si enter (confirmare) pentru a alege clear program (stergerea
programarii), dupa care apasati right (dreapta) pentru browse view (vizualizarea cautarii)
si va intoarceti la ordinea redarii.

Disfunctionalitati
Fara imagine, sunet sau indicatii
Asigurati-va ca aparatul este pornit
Asigurati-va ca priza de conectare a aparatului este buna.
Asigurati-va daca, cablul de alimentare nu este deteriorat
Asigurati-va ca aparatul este conectat corespunzator la priza de retea
Fara sunet, dar exista imagine
Asigurati-va ca iesirea audio a aparatului este conectata corespunzator la mufa audio de
intrare a TV.
Verificati daca conectorul audio nu este deteriorat.
Verificati daca nu ati oprit sonorul.
Asigurati-va ca ati ales corespunzator setarea AUDIO a aparatului.
Asigurati-va ca ati setat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.
Asigurati-va ca nu este activa functia mute (oprirea sonorului).
Fara imagine, dar exista sonor
Asigurati-va ca mufa de iesire S-video a aparatului este conectata corespunzator la mufa
de intrare S-video a TV .
Asigurati-va ca ati setat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.
Verificati daca conectorul video este deteriorat.
Asigurati-va ca ati fixat corect setarea VIDEO a aparatului.
Ecranul in alb si negru
Asigurati-va ca ati setat corect sistemul TV (ex. PAL, NTSC).

Distorsionarea imaginii sau a sunetului
Verificati daca setarea AUDIO este corecta. Verificati daca discul este deteriorat sau
zgariat.
Afisajul NO DISC
Asigurati-va ca ati asezat corect discul in locas
Verificati daca nu ati pus discul pe partea opusa.
Verificati daca discul este deformat.
Verificati daca discul este zgariat foarte rau.
Afiseaza BAD DISC
Verificati ca discul nu este de calitate proasta.
Asigurati-va ca discul nu este deteriorat.
Asigurati-va ca formatul discului este compatibil cu aparatul.
Asigurati-va ca discul nu este deformat.

Telecomanda are un semnal slab sau nu functioneaza
Verificati daca bateriile telecomandei sunt bune si asigurati-va ca sunt destul de puternice
si cu o buna conductibilitate. Directionati telecomanda catre senzorul aparatului.
Verificati ca nu sunt obstacole intre senzorul telecomenzii si aparat.
Raspuns anormal al anumitor functii
Opriti si Porniti aparatul din nou.
Discul este blocat in locas
Discul nu poate fi scos din locas cand este citit de aparat, asa ca trebuie sa opriti aparatul
si sa-l porniti din nou, dupa care apasati OPEN/CLOSE imediat pentru a deschide
locasul.

Specificatii tehnice
Tipul de discuri
Format video
Format audio
Semnal iesire

Frecventa de raspuns
Raport semnal/zgomot- S/N
THD

Terminale de iesire

Tensiune de alimentare
Puterea consumata

DVD/VCD/CD/DVD±R/RW, WMA, MP3,
DivX 3.0, 4.0, 5.0
KODAK PICTURE CD
MPEG-4
MPEG-1 LAYER1, LAYER2, LAYER3
Sistemul de culoare: PAL/NTSC
Sistemul audio: Iesire digitala DTS
Audio DAC 16bit/48 KHz
Iesire video: 1 Vpp (la 75 ohm)
Iesire audio: 2 Vpp
CD: 4 KHz 20 KHz (EIAT)
DVD: 4 KHz 22 KHz (48K)
4 KHz 44 KHz (96K)
>92 dB
< 0.04 %
Iesire video: 1
S-Video: 1
Iesire 5.1 canale: 1
Iesire digitala coaxiala: 1
Iesire digital optic: 1
Iesire SCART: 1
Iesire HDMI: 1
AC 100-240V 50/60 Hz
≤ 10 W

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe amblaj semnifica faptul
ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca deseu menajer
obisnuit.Nu aruncati aparatul la gunoi la sfarsitul duratei de
functionare ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru
reciclare.In acest fel veti ajuta la protectia mediului inconjurator
si veti putea impiedica eventualele consecinte negative pe care
le-ar putea avea asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- contactati autoritatile locale ;
- accesati pagina de internet : www.mmediu.ro
- solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ati achizitionat
produsul

