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Discuri compatibile
Formatul
Discului

Diametrul
12 cm

Timpul de
inregistrare
Simplu: 120 min
Dual: 240 min
Simplu:80 min
Dual: 160 min
45 min

DVD

8 cm

Super VCD

12 cm
12 cm
8 cm

74 min

VCD

12 cm
8 cm
12 cm

74 min
20 min
74 min

CD

20 min

Tipul de
inregistrare
Documente format
video si audio pe
disc DVD

Observatii

Fisiere compresate
audio si video
format MPEG2
Fisiere compresate
audio si video
format MPEG1

Include
SVCD, CVD

Fisiere format audio
digital
HD-CD
Fisiere format audio
digital
MP3/JPEG
12 cm
600 min
Fisiere compresate
audio digital
WMA
12 cm
1200 min
Fisiere compresate
audio digital
MP4/MPEG4
12 cm
Fisiere compresate
audio si video
format MPEG4
Nota: Tipurile de discuri DVD-R, CD-R, sunt de asemenea compatibile

3

Include VCD
2.0, VCD
1.1, VCD
1.0, DVCD

Descrierea tastelor
1. Deschidere
2. IR(senzorul de infrarosu)
3. STOP
4. Redare/pauza
5. Anterior
6. Urmatorul
7. VOL –
8. VOL +
9. Mufa pentru casti
10. Mufa pentru incarcator DC 9.5 V
11. Butonul de pornire/oprire
12. USB
13. Incarcarea ON/OFF
14. Iesire A/V
Schema functiilor afisate pe
ecranul LCD al telecomenzii pe
fir
1- indicator pentru disc MP3
2- indicator pentru VCD
3- indicator pentru CD
4- indicator de incarcare
5- Repetarea unei singure melodii
6- Repetarea intregului disc
7- Redarea normala
8- Redare/pauza
9- Lista melodiilor redate
10- Redarea unei melodii
11- Timpul redarii
12- Repetare
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Telecomanda
1. Pornit/oprit
2. Programarea
3. Afisajul
4. Mut
5. Butoanele numerice
6. Timpul
7. Unghiul
8. Subtitrarea
9. Meniul
10. Titlul PBC
11. Setarea
12. P/N
13. Sus
14. Jos
15. Confirmare
16. Stanga
17. Dreapta
18. Zoom
19. Vol +
20. Vol –
21. Audio
22. Incet
23. Repede inapoi
24. Repede inainte
25. Anteriorul
26. Urmatorul

27. Redare/Pauza
28. Stop
29. A-B
30. Repetare

Capitolul I : Operatii de baza
Pornirea aparatului
Conectati adaptorul de retea de la aparat la o priza si porniti dvd-ul. Ecranul va afisa
READING (citire) in timp ce aparatul incearca sa citeasca discul. Ecranul va afisa NO
DISC daca nu a fost introdus un disc sau discul introdus nu este compatibil. Tinand
apasat STOP pentru o perioada mai lunga puteti de asemenea aprinde/stinge aparatul.
Amplasarea discului
Apasati OPEN (deschide) pentru a deschide capacul. Ecranul va afisa OPENING
(deschis). Introduceti un disc si inchideti capacul, iar TV va afisa READING (citire).
Aparatul va incepe sa citeasca discul dupa ce il detecteaza. (nota: unele formate de
discuri ar putea necesita apasarea butonului PLAY de la telecomanda sau de la aparat
pentru a incepe redarea)
Redarea unui disc
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Aparatul ofera un meniu in functie de tipul discului si continutul acestuia, dupa ce este
citit continutul discului. Apasati PAUSE pentru a schimba intre redare si pauza. Aparatul
ofera moduri de redare precum lista de redari, redari ale titlurilor sau redarea secventelor.
Lista functiilor de redari
Daca este un disc VCD sau VCD 2.0, TV va fisa imaginea cu lista de functii pentru VCD
sau VCD 2.0 ( PBC este inactiv) ( in acest caz, apasati butonul si modul curent PBC va fi
afisat).
Redarea titlului curent (aplicabil pentru DVD)
Apasati TITLE si continutul titlului va fi afisat pe ecranul TV.
Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul si pentru a selecta titlul dorit sau puteti
folosi tastele numerice pentru a selecta titlul.
Redarea unei secvente
In cazul unui super VCD sau VCD, puteti apasa PBC in cazul in care PBC este activ
pentru a-l dezactiva pentru redarea secventelor. Apasand PBC inca o data reveniti la
normal, adica PBC este activ. De asemenea la un disc super VCD sau VCD puteti apasa
direct PLAY in modul stop pentru a vizualiza functiile redarii secventelor. Aceste functii
sunt valabile pentru toate discurile compatibile cu acest aparat.
Redarea programata
Puteti folosi functiile redarii programate pentru a reda maximum 16 melodii in
concordanta cu lista secventelor intr-o ordine oarecare.

Tipul de iesire
Iesire audio/video
II. FUNCTIILE
Selectarea directa
DVD: puteti selecta o melodie din lista de functii sau din pagina cu titluri; in timpul
redarii puteti selecta direct titlul.
Super VCD, VCD: puteti selecta direct o melodie in timpul redarii (in modul de redare
programata si cand PBC este activ, nu puteti selecta direct o melodie, in schimb puteti
apasa doar PREV sau NEXT pentru a selecta)
CD, CD-R, HD-CD: puteti selecta direct apasand tastele numerice
WMA, MP3/MP4, JPEG: puteti selecta apasand tastele numerice pentru a selecta o
melodie din lista curenta.
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Redarea partii (trackului) anterior/urmator
Apasati NEXT pentru a reda capitolul/partea urmatoare
Apasati PREV pentru a reda capitolul/partea anterioara
Derularea inainte/inapoi
Apasati FWD pentru a activa derularea rapida inainte. Sunt 4 viteze posibile: x2, x4, x8,
x20. Fiecare apasare a butonului mareste viteza la nivelul urmator si apasand butonul la
viteza maxima se va reveni la viteza normala. De asemenea apasand PLAY in orice
moment al derularii se va reveni la viteza normala. Acelasi lucru se intampla si la
derularea rapida inapoi.
Redarea incetinita (slow-motion)
Cand redati imagini incetinit, puteti folosi functiile pentru redarea incetinita
Aparatul va ofera 6 niveluri ale redarii incetinite. Apasati SLOW PLAY pentru a selecta
aceste viteze. Puteti selecta apasand tasta de mai multe ori: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. In
timpul redarii incetinite, puteti apasa PLAY pentru a va intoarce la redarea normala.
Pauza/Redare
Butonul de PLAY/PAUSE actioneaza functia de pauza.Apasati tasta de pauza/redare inca
o data pentru a va intoarce la redarea normala.
Repetarea
Apasati acest buton pentru prima data si modul curent de repetare este afisat. Aparatul
ofera 3 moduri de repetare. Apasati REPEAT pentru a selecta unul dintre moduri. Puteti
selecta diferite moduri apasand tasta de mai multe ori: “Repeat: [off] ( modul de repetare
este inactiv)- Repeat: [Repeat one] (se repeta o data) – Repeat:[Repeat dir] (se repeta de
doua ori) – Repeat [Repeat all] (se repeta intreg discul)”
Afisajul
Butonul DISPLAY este apasat cand se doreste afisarea starii titlului ,capitolului redat
precum si a timpului si a celorlalte informatii existente. Acestea sunt afisate in partea de
jos a listei de functii pe ecran.
Timpul
Aceasta functie este folosita pentru a incepe redarea de la un anumit punct stabilit de
utilizator. Apasati TIME de pe telecomanda, lista de functii va afisata pe ecran si dvs
introduceti modul de editare.Apasati tastele numerice (0-9, 10+) de pe telecomanda in
functie de locatia cursorului si introduceti titlul/capitolul/melodia pentru a fi vizualizata
sau tot discul pentru a cauta timpul. Mutarea cursorului intre diversi itemi este facuta de
tastele de directie. Dupa editare, apasati ENTER pentru a incepe redarea de la punctul
stabilit. Daca este introdus un punct de incepere a redarii necorespunzator, va fi afisat pe
ecran “Invalid key”.
Nota:
-functia respectiva nu poate fi activata daca aparatul este in modul Program Play
-functia respectiva dezactiveaza modul PBC daca acesta este pornit.
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-functia respectiva nu poate fi activata in cazul discurilor cu format WMA si MP3 sau
cand se citesc carduri USB, SD/MMC/MS.

Audio
Apasati tasta pentru prima data pentru a vizualiza modul curent audio.
Apasarea tastei va schimba modul audio.
Nota: Pentru discuri VCD bilingve, puteti apasa tasta Audio pentru a selecta limba dorita.
Titlul
Apasati tasta pentru prima data pentru a afisa modul curent de al limbii titlului. Pentru
DVD continand mai multe limbi sau super VCD cu titluri, puteti apasa tasta pentru a
selecta limba titlului dorit.
Unghiul
Apasati tasta pentru prima data pentru a afisa unghiul curent redat. Pentru un DVD cu
mai multe unghiuri, puteti apasa pentru a selecta unghiul dorit. Valabilitatea unghiurilor
si al numarul lor depinde de disc. Daca nu exista optiunea de unghi , pe ecranul TV va fi
afisat “Invalid key”.
Sistem
Apasati tasta pentru a afisa modul curent de sistem utilizat.
Acest aparat ofera 4 sisteme: NTSC, PAL60, PAL si AUTO. Apasati tasta pentru a
schimba intre aceste sisteme de iesire video.
MUTE
Apasati MUTE de la telecomanda, sonorul va fi oprit, iar ecranul LCD va afisat MUTE.
Apasati din sau VOL+ sau VOL- pentru ca sonorul sa fie activ.
Zoom
ZOOM poate fi folosit pentru a mari partea centrala a ecranului. Sunt 3 nivele de marire a
imaginii: ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4 si 3 niveluri pentru a micsora gradele: ZOOM
1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4. Apasand ZOOM o data trece prin toate nivelurile. In timp ce
ecranul este la ZOOM 2, ZOOM 3 sau ZOOM 4,apasand butoanele de directie se muta
ecranul la dreapta sau la stanga.
Redarea repetata de la A la B
1. In timpul redarii normale, inainte sau inapoi, apasati tasta A-B pentru a repeta un
segment incepand dintr-un punct A . Ecranul TV va afisa “Repeat A-:”.
2. In timpul redarii normale, inainte sau inapoi, apasati tasta A-B pentru a repeta
segmentul pana la punctul de final (B). Ecranul TV va afisa “Repeat A-B:” Aparatul se
va intoarce automat la punctul A si va incepe sa redea segmentul selectat (A-B).
3. Apasati tasta pentru a treia oara, iar ecranul TV va afisa “Repeat cancelled” (repetare
anulata)
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Nota: Pentru un Super VCD, VCD si CD puteti specifica numai segmentul intr-o
melodie, dupa schimbarea melodiei, repetarea segmentului A-B se va opri automat.
Pentru DVD puteti specifica repetarea numai in cadrul titlului/capitolului.

16. Volumul
Puteti apasa tasta VOLUME de pe ecranul TV sau de la amplificator pentru a ajusta
volumul. Apasati tasta de volum de pe telecomanda, pentru a mari volumul VOLUME+
iar pentru a-l micsora VOLUME-.

III. Redarea discurilor format WMA, MP3/MP4/JPEG
Dupa ce un disc MP3/JPEG este introdus, aparatul va cauta automat directoarele stocate
care contin fisiere MP3/JPEG. Dupa cautarea, prima data va introduce primul director cu
MP3 si va reda prima melodie din director. Ecranul va arata in felul urmator
Pentru a afisa fisiere
format MP3 sau JPEG in
directorul curent

Permite vizualizarea
fisierelor care nu intra pe
aceeasi pagina, mutand
bara sus/jos
Numele fisierului
curent redat

Pentru a afisa toate directoarele
cu numele acestora

Afiseaza fisierele MP3
sau JPEG din
directorul selectat

Fisierul redat este
format MP3

Fisierul redat este
format JPEG

Pentru a afisa formatul
fisierelor redate precum si
formatul celor care urmeaza a fi
redate

Puteti folosi tastele de directie pentru a intra in aria de directori si pentru a selecta
directorul dorit. In acelasi timp, prima melodie din acel director va incepe sa fie redata.
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Folosind tastele de directie, puteti intra in aria de fisiere/directoare pentru a selecta
melodia dorita pentru a fi redata.
1. Apasati tastele de directie stanga/dreapta pentru a selecta ariile dorite.
(fisiere/directoare)
2. Directoarele selectate din aria respectiva sunt ilustrate pe ecran intr-o casuta
transparenta rectangulara.
3. Puteti muta selectia intre arii folosind tastele de directie stanga/dreapta si confirmati cu
tasta de selectie. Semnificatia lui M, P si G sunt ilustrate pe ecran. Casuta mai sus de
tastele optionale este alba, in timp ce timp ce fisierele cand nu exista sunt negre, tasta
pentru cea aleasa (redata) devine colorata.
4. Puteti apasa tastele numerice pentru a selecta un fisier dintr-un director. Spre exemplu,
pentru a reda a 15 melodie din directorul curent, puteti apasa intai tasta 10+, dupa care
tasta 5 si melodia 15 va fi redata.
Nota: Discurile MP3 nu afiseaza imagini, avand numai o iesire audio.
5. In timpul redarii unui disc continand imagini JPEG, puteti apasa tasta PROGRAM
pentru a selecta schimbarea efectului imaginii, existand mai multe tipuri de efect. iesirea
imaginii prin partea de sus/jos/stanga/dreapta/diagonala dreapta sus/diagonala dreapta
jos/diagonala stanga sus/ diagonala stanga jos/ extinderea din centrul H/ extinderea din
centrul V/ comprimarea catre centrul H/comprimarea catre centrul V/ de la periferie catre
mijloc/ fereastra H/ fereastra V/ aleatoriu dintre exemplele de mai sus/ nici un efect.
6. In redarea/pauza imaginii, puteti folosi tastele de directie jos/sus/stanga/dreapta pentru
a schimba unghiul imaginii.

IV Setarea functiilor
Setarea functiilor DVD
1. Apasati SETUP si ecranul TV va afisa lista de setari. Dupa introducerea listei de setari,
sistemul va intra automat in modul pauza

2. Apasati tastele de directie (jos/stanga) pentru a muta cursorul (selecta) grupul dorit,
dupa care apasati tastele de directie (stanga/dreapta) pentru a introduce lista functiilor
pentru setarea itemilor.
De exemplu, pentru a seta itemii video, puteti folosi tastele de directie (stanga/dreapta)
pentru a muta cursorul(a selecta) Video setup page, iar ecranul TV va fi afisa pagina
setarii video.
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3. Apasati tasta de directie (jos)
pentru a muta cursorul (selecta)
itemul dorit pentru a fi setat, apasati
ENTER pentru a confirma sau tasta
de directie (jos) pentru a introduce
lista functiilor setate.
De exemplu, apasati tasta de
directie (dreapta) pentru a muta cursorul si a selecta BRIGTNESS (luminozitate), apasati
ENTER pentru a confirma si ecranul TV va afisa optiunile pentru luminozitate. Folositi
tastele de directie (sus/jos) pentru a selecta nivelul de luminozitate.

4. Apasati tastele de directie pentru a muta cursorul (selecta) EXIT SETUP (iesirea din
setare) dupa care apasati ENTER pentru a confirma iesirea din lista functiilor setate.
Pentru a seta functiile, apasati tastele urmatoare pentru a anula setarea functiilor. Cu toate
acestea functiile sunt inca valide: sistem, legenda, derulare inainte/inapoi, volum +/-,
PBC, titlu, redare, stop, pauza, anterior/posterior, redare incetinita, zoom, programare,
repetare, A-b, unghi, sunetul canalului, mute si setare.
Setarea sistemului
Structura este urmatoarea:
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Sistemul TV
Selectati in functie de sistemul de culori al TV dvs.
Puteti alege AUTO pentru multiple sisteme TV.
Puteti alege NTSC pentru optiunea NTSC TV.
Puteti alege PAL pentru optiunea PAL TV.
Puteti alege PAL60 pentru PAL60 TV.
Setarea initiala: sistemul PAL

Screen Saver (protectia ecranului)
Daca aparatul se afla in repaus sau in modul
stop, nu exista vreun disc sau imaginea se
opreste mai mult de 60 sec, protectia ecranului
va fi afisata. Acesta este folosit pentru a proteja
ecranul.
On: protectia este activa
Off: protectia este dezactivata
Setarea initiala: On
Proportia Ecranului
16:9: Potrivit pentru TV Wide Screen
4:3LB: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni veti avea sectiuni negre in
partea de sus si de jos a ecranului pentru a afisa toata imaginea.
4:3PS: Potrivit pentru TV normale, folosind aceste optiuni imaginea va fi pe tot ecranul,
dar ajustata pentru a se potrivi, daca aceasta este mai mare decat ecranul.
Setarea initiala: 16:9
Nota:
1. Efectul redarii este in
concordanta cu proportia imaginii
discului, unele discuri nu pot fi
redate in functie de dimensiunea
imaginii pe care o selectati.
2. Pentru discuri avand numai
modul 4:3, marimea redata poate fi

12

doar 4:3 in ciuda diferitelor setari ale proportiei ecranului.
3. Dimensiunea imaginii va fi in concordanta cu proportiile ecranului TV.
Parola
Setarea initiala este “Password locking” (parola activa). In acel moment nu puteti selecta
itemul “Rating” si parola nu poate fi schimbata. Pentru a seta “Rating”, trebuie sa
introduceti parola initiala, folosind tastele numerice, parola este 0000, dupa care tasta de
confirmare.Pentru a schimba parola, trebuie sa introduceti parola veche, dupa care pe cea
noua. (noua parola trebuie sa fie compusa de asemenea 4 cifre)

Rating (nivelul de cenzura)
Pentru a reda un disc cu functii blocate, puteti
alege un nivel potrivit pentru control in
concordanta cu nivelul de cenzura si cu nevoile
dvs.
Nivelul de control al varstei: kid safe, g, pg, pg13,
pg-r, r, nc-17, adult. (sigur pentru copii, pentru
copii intre 3-5 ani, prescolari, nivel de scoala
primara, gimnaziala, liceeni, adolescenti peste 17
ani, adult)
Nota: Selectarea nivelului de cenzura poate fi
facut dupa ce parola este introdusa. Functioneaza doar cand parola este valida
Setarea limbii
Structura este urmatoarea:
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Pentru a seta limba OSD, apasati tastele de directie pentru a selecta “Picture display
language”, dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Limbi valabile: Engleza si
Romana.

Pentru a seta limba audio, apasati tastele de directie pentru a selecta Audio Language,
dupa care apasati ENTER pentru a confirma. Sunt 8 limbi valabile: Rusa, Engleza,
Japoneza, Romana, Spaniola, Portugheza, Germana, Coreeana.

Pentru a seta limba de subtitrare, apasati tastele de
directie pentru a selecta optiunea dorita “Caption
language” si apasati ENTER pentru a confirma.
Sunt 8 limbi valabile: Rusa, Engleza, Japoneza,
Romana,
Spaniola,
Portugheza,
Germana,
Coreeana.
Pentru a seta limba meniului, apasati tastele de
directie pentru a selecta limba listei de functii dorite, dupa care apasati ENTER pentru a
confirma. Rusa, Engleza, Japoneza, Romana, Spaniola, Portugheza, Germana, Coreeana.
Nota: Daca limba aleasa nu este
inclusa in meniul DVDului, aparatul
va selecta automat limba de
inregistrare a discului.
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Setarea audio
Structura este urmatoarea:

Taste
Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a muta cursorul in vederea ajustarii volumului.

Setarea video
Structura este urmatoarea:

Luminozitate
Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta luminozitatea pentru iesirea video.
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Contrastul
Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta contrastul pentru iesirea video.

Nuanta
Folositi tastele de directie (sus/jos) pentru a seta nuanta pentru iesirea video.

Saturatia
Folositi tastele de directie (sus/jos)
pentru a seta saturatia pentru iesirea
video.

Setarea boxelor
Structura este urmatoarea
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Downmix (mixarea)
LR/RT: Cand exista un efect PRO LOGIC Dolby in discul care este redat, selectati
optiunile si decodorul sistemului poate prezenta efecte de cinema.
Stereo: sunt doua canale de sunet stanga/dreapta, in cazul cand sunt 2 canale de iesire,
iesirea audio prezinta semnale stereo.
Resetarea functiilor
Structura este urmatoarea
Selectati optiunea si functiile setate se vor reseta si vor deveni cele din fabrica

Modul de redare USB (compatibil cu fisiere USB de format
MP3/WMA/JPEG/MPEG4)
Cand redati un fisier dintr-un USB, conectati-l la aparat, dupa care porniti aparatul si in
acest fel se va incepe redarea fisierelor din USB automat; de asemenea puteti folosi si
telecomanda pentru a selecta fisierele.
Nota: Aparatul poate reda doar fisiere WAV din meniul principal al USB-ului, cele din
submeniu neputand fi citite sau redate.
Reincarcarea bateriei
Amplasati bateria Li-on in compartimentul corespunzator, conectati incarcatorul AC la
aparat si la priza. Pozitionati butonul de incarcare la ON, dupa care va incepe
reincarcarea bateriei. De asemenea puteti incarca bateria si cand ascultati o melodie, dar
butonul de incarcare trebuie sa fie la pozitia ON. Intre timp puteti verifica gradul de
incarcare al bateriei prin intermediul beculetului care indica nivelul de incarcare. Cand
beculetul rosu se face verde bateria este incarcata complet si in acel moment schimbati
butonul de incarcare la OFF pentru a opri incarcarea.
Disfunctionalitati
Inainte de a verifica aparatul, verificati urmatorul tabel pentru a putea gasi motivul si
pentru a rezolva problema. Daca nu puteti rezolva problema mentionata in tabel,
contactati o unitate service autorizata.

Problema
Capacul CD nu poate fi inchis
Discul nu poate fi redat

Verificati daca:
Discul este amplasat corect
Discul este in modul de blocare
Discul este pozitionat corespunzator
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Discul are zgarieturi
Eticheta discului este in sus
Este umiditate pe lentilele de citire
Discul este standard DVD, MP3 sau CD
Bateria este instalata corect si este curent
Cordonul de alimentare este pozitionat corect
Imposibilitatea de a incepe redarea discului de la V-ati oprit la melodia redata ultima data
prima melodie in secvente
Zgomot deranjant sau calitatea sunetului proasta
Cititorul este plin de praf (curatati cititorul de
discuri de praf)
Discul are zgarieturi sau alte probleme
Bateria nu se poate incarca
Bateria reincarcabila este uzata sau este in
concordanta cu polaritatea
Dupa ce discul este redat, aparatul se inchide Bateria nu mai are putere. Reincarcati sau conectati
automat
incarcatorul
Imposibilitatea de a citi USB
USB este introdus corespunzator
Aparatul nu poate citi discul, iar afisajul de pe ecran Discul este prea murdar sau de o calitate prea slaba;
arata NO DISC
folositi un disc de calitate
Este mult condens, depozitati intr-un mediu aerisit
timp de cateva ore
Fara sunet de la casti
Cablurile de la casti sunt conectate
Sunt conectate corect
Volumul este la minim
Specificatii tehnice
Discuri Compatibile
DVD/VCD/MP3/CD/MP4/CD-R/JPEG
Iesirea Audio(1KHz)
1.5 V
Frecventa de raspuns
20Hz~20KHz
Raportul S/N
≥80 dB
THD
≤0.1%
Terminalul de iesire (32 Ohm)
≥ 20 MW
Tensiunea de alimentare
100v~240V 50~60HZ 9.5V 1A
Antisoc 15 sec pentru DVDsi VCD; 180 sec pentru MP3, 360 sec pentru WMA, 30 sec
pentru MPEG4, 20 sec pentru CD
Accesorii incluse:
Inainte de a folosi aparatul, verificati urmatoarele:
1) castile stereo x 1
2) manualul de instructiuni x 1
3) cablul USB x 1
4) cablul AV x 1
5) adaptorul AC x 1
6) baterii reincarcabile x 2
7) telecomanda x 1
8) telecomanda pe fir x 1
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