Dane techniczne:

Typ

odtwarzacz samochodowy
4:3, 16:9

Odtwarzane foramty
Temperatura

Temperatura pracy-100C ~ 550C;
Temperatura przechowywania -300C ~ 750C

System wideo
Wyjście
Wejście

PAL/NTSC
VIDEO RCA chinch,
COAXIAL, AUDIO RCA chinch L/R

Zasilanie
Pobór mocy

do 15 W

Waga

1,6 kg
DVD / DivX / CD / MP3 / MPEG4

System
Wymiary max. 3/4
dla standardu DIN

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z
wbudowanym portem USB, 3/4DIN

Zewnętrzny czujnik pilota,
USB 2.0
DC 12 V

Pilki odtwarzane

MODEL: DV 414 U

Anti Shock/ESP
szer.165mm x dł.44mm x gr.160mm

Podzespoły

SANYO

Częstotliwość

DVD: 20Hz - 20 KHz

7

LSCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z wbudowanym portem USB, 3/4 DIN
MODEL: DV 414 U
Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed
pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe
informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:












Czerwony: +12 V ACC
Żółty: +12 V Akumulator
Czarny: MASA

podłączenie zasilania

czerwony

Warunki bezpieczeństwa:


Podłączenie i instalacja:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do
zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów
prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu
i utratę gwarancji.
Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą
ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji
samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy –
spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy
odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy
dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy
do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej
DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu
z zestawu.
Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to
uszkodzenie sprzętu.
Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) –
spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni
słonecznych.
Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na
środkową pozycje.
Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk –
może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od
urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie
należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!
Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.
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ACC +12 V
Pamięć +12 V (żółty)

czarny

MASA
Wyjście +12 V
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2
1. POWER HARNESS INPUT
2. EXTERNAL REMOTE SENSOR INPUT

3 4 5

6 7

- Kabel zasilający
- Wejście na zewnętrzny
czujnik pilota (czarny)
- Wejście USB
- Wyjście Audio lewy(biały)
- Wyjście Audio - prawy
(czerwony)
- Wyjście Video (żółty)

3. USB INPUT
4. AUDIO- L OUT (WHITE)
5. AUDIO - R OUT (RED)
6. VIDEO OUT (YELLWO)
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5. DISPLAY
6. AUDIO
7. USB
8. UP
9. SETUP
10. ENTER
11. LEFT
12. DOWN
13. SOURCE
14. VOLUME+
15. VOLUME16. TITLE
17. EJECT DISC
18. 10+
19. CLEAR
20. SLOW
21. PROGRAM
22. MUTE
23. REPEAT
24. ZOOM
25. PLAY/PAUZA
26. RIGHT
27. STOP
28.
29.
30.
31.

- informacja o systemie
- audio
- wejście usb
- w górę
- ustawienia
- zatwierdzenie
- w lewo
- w dół
- źródło
- głośniej
- ciszej
- tytuł
- wysunięcie płyty
- wybranie numeru większego niż 10
- wyczyść
- zwolnić
- programowanie
- wyciszenie
- powtórzyć
- przybliżenie
- odtwarzanie/wstrzymanie
- w prawo
- stop
- szybkie przewijanie do tyłu
- szybkie przewijanie do przodu
- poprzednia strona
- następna strona

D/DVD, ani żadnego
innego.
UWAGA
W celu zmniejszenia ryzyka
porażenia prądem, zapalenia się
urządzenia lub innego
wypadku, należy używać tylko
polecane akcesoria.
UWAGA
Aby zapobiec porażeniu prądem
nie należy użytkować urządzenia
w czasie, gdy wtyczka nie jest do
końca włożona do gniazda
przedłużacza lub gniazda
sieciowego.

ch np.:deszczu

Sposób korzystania z urządzenia:
UWAGA!




Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między
naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

5
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Opis zewnętrznych przycisków odtwarzacza:

2 3

4

1. DISC SLOT
2. POWER
3. AV-IN JACK
4. PREVIOUS
5. NEXT
6. SOURCE
7. STOP
8. PLAY/PAUSE
9. PHONE JACK
10. EJECT
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- wejście płyty
- włączenie/wyłączenie zasilania
- wejście AV JACK
- poprzedni
- następny
- źródło
- stop
- odtwarzanie/wstrzymanie
- wejście słuchawkowe
- wysunięcie płyty
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VIDEO QUALITY SETUP

- ustawienia video

SHARPNESS
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
HUE
SATURATION
LUMA DELAY

- ostrość
- jasność
- kontrast
- gamma
- kolor
- nasycenie
- opuźnienie

Opis przycisków pilotów:

Menu ustawień:
GENERAL SETUP PAGE

- ustawienia główne

TV DISPLAY
ANGLE MARK
OSD LANGUAGE
CAPTIONS
SCREEN SAVER
LAST MEMORY

- wyświetlacz TV
- kąt
- język OSD
- napisy
- tapeta
- pamięć

PREFERENCE PAGE

- preferencje

TV/TYPE
PBC
PARENTAL
DEFAULT

- TV/typ
- funkcja PBC
- zabezpieczenie rodzicielskie
- domyślnie
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1 .MENU PBC
2. POWER
3. NUMERAL
4. SUBTITLE

- menu PBC
- włączenie/wyłączenie zasilania
- klawisze numeryczne
- napisy

4

