HD-TV100 MP
Digitális TV és médialejátszó

Használati utasítás

1. Funkciók áttekintése:
FULL HD felbontású TV-készülék
 HD-felbontású digitális TV-készüléke MPEG-4(H.264) & MPEG-2, HD & SD szabványú
DVB-T tunerrel.
 HDMI kimenet 1080I formátumban, kompatibilis formátumok: 720P, 576P.
 Felvétel TV-adásból külső merevlemezre.
 Modulációs formátum: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
 Sávszélesség: 6, 7 vagy 8 MHz.
 Bemeneti frekvencia: VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
 Kódolási arány: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
 EPG (elektronikus műsorújság), Teletext és felirat.
 Automatikus és kézi csatornakeresés.
 Csatornakezelési funkciók: kedvencek, tiltás, rendezés, törlés.
 Időzítés és gyerekzár.
 Képarány: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
HD médialejátszó
 HD multimédia lejátszó zene, video és kép megjelenítéshez.
 H.264 dekóder, akár 1080p@30fps minőségig.
 Nagy felbontású LCD kijelző, akár 800×480 RGB megjelenítéssel.
 Video lejátszás: AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, XviD, DivX,
JPEG, JPG, BMP, PNG.
 Zene lejátszás: MP3, WMA, AAC.
 Beépített hardveres JPEG dekóder, diavetítés.
 Beépített SD/MMC/MS kártyaolvasó és USB 2.0 port
 Beépített HDMI, AV és fülhallgató kimenet.
 Többnyelvű OSD-menü.

2. Csatlakozók és gombok
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OK
JOBB
BAL
LE
FEL
TV/RÁDIO
MENÜ
SD/MMC foglalat
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USB csatlakozás
Antenna bemenet
AV kimenet
HDMI kimenet
Fülhallgató kimenet
BE/KI kapcsoló gomb
Hálózati csatlakozás

3. Távvezérlő
TV/RADIO
SWITCH
INFO
1-9，0
FR
FF
RECALL
FAV
PREV
NEXT
PVR
PLAY/PAUSE
STOP
OK
REPEAT
EXIT
MENU
LIST
TTX
EPG
VOL+
VOLAUDIO
SUBTITLE

Némítás
Váltás DVB-T TV és Rádió között
A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet
használatakor, vagy a hangszóró
kikapcsolása az AV kimenet vagy
fülhallgató használatakor
Információ az aktuális programról
Számgombok
a
csatorna
kiválasztásához
Keresés hátra
Keresés előre
Ugrás az előző csatornára
Kedvenc csatornák listája
Előző zene, kép vagy video
Következő zene, kép vagy video
A nézett TV-adás rögzítése
Video, zene, kép lejátszás vagy
szünet
Lejátszás leállítása
Fel gomb / Következő csatorna
Le gomb / előző csatorna
OK
Bal gomb / Hangerő le
Jobb gomb / Hangerő fel
Ismétlés beállítása
Kilépés
Menü megjelenítése
Program lista
Teletext
EPG (Elektronikus műsorújság)
Hangerő fel
Hangerő le
Hangsáv váltása (ha elérhető)
Felirat váltása (ha elérhető)

4. Üzembe helyezés – Digitális TV (DVB-T)
Kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsoló ON állásba
állításával. Megjelenik a főmenü. Hat funkció áll
rendelkezésre: [HD TV], [VIDEO], [ZENE], [FOTÓ],
[FELVÉTEL] and [BEÁLLÍTÁS]. Válassza ki a megfelelő
funkciót a nyilakkal, majd nyomja meg az OK gombot a
kiválasztáshoz. Ha az első bekapcsolás után a HD TV
funkciót választja és megnyomja az OK gombot, a következő képernyő jelenik meg.
Megjegyzés:
 Győződjön meg róla, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol a DVB-T szolgáltatás
elérhető.
 Csatlakoztassa a mellékelt antennát a készülékhez az állomások keresése előtt. E
nélkül nem talál egyetlen digitális adást sem.
 Jobb vétel érdekében tartsa távol az antennát a készüléktől és helyezze az antennát
egy olyan fémfelületre, mely nem érintkezik elektronikus eszközzel.
Válassza ki a menü nyelvét az “OSD Language”
menüpontban. A nyelvek közötti váltáshoz használja
a vagy gombokat.

Nyomja meg a
gombot az ország kiválasztás
menüre lépéshez.

Válassza ki azt az országot, ahol a készüléket
használni fogja. A váltáshoz használja a vagy gombokat, majd nyomja meg a
gombot a “Csatornakeresés” menüre lépéshez.

A keresés elindításához nyomja meg az OK vagy a
gombot. A keresés
automatikusan elindul. A továbblépéshez és a beállítások tárolásához nyomja meg a
MENU gombot.

A főmenübe lépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Megjegyzés:

Ha nem található csatorna, vagy újra szeretné indítani a keresést, akkor válassza a
[MENU TV] menüpontot és kövesse a következő lépéseket:
a TV üzemmódban nyomja meg a MENU gombot a [MENU TV] menü
megjelenítéséhez,
b A főmenüben válassza a [BEÁLLÍTÁS] menüpontot és nyomja meg az OK gombot.
Válassza ki a [MENU TV] menüpontot a vagy gombbal.
A
gombokkal válassza ki a megfelelő funkciót, nyomja meg az OK vagy a gombot
az elfogadáshoz és nyomja meg az EXIT gombot az előző menühöz.




Automata keresés



Kézi keresés



Ország



Programszerkesztés



EPG



Sorrend



LCN

A csatornák automatikus keresése a kiválasztott országban.
A kézi keresés üzemmódhoz nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a lenyíló menü.
 Válassza ki a “1-9, 0” számgombokkal a csatornát vagy
használja a
vagy
gombot a “Csatorna frekvencia”
menüpontban. A csatornalista 5 és 70 között állítható.
 Ha kiválasztja a kívánt csatornát, az ahhoz tartozó
információk (frekvencia-MHz, sávszélesség és minőség)
automatikusan megjelenik. Nyomja meg az “OK” gombot a
csatornakeresés indításához, vagy az “Exit” gombot a
kilépéshez.
Válassza ki azt az országot, ahol a készüléket használni fogja.
Adja meg a jelszót a programszerkesztő tábla
megjelenítéséhez. A gyári jelszó 000000.
Megváltoztathatja a csatornák sorrendjét, átlépését, zárolását,
törlését, kedvencnek jelölését.
Megjeleníti az elektronikus műsorújságot és beállíthatja az
időzítést. A beállított időben a készülék automatikusan a
kiválasztott csatornára vált.
Válassza ki a csatornák sorrendjét, négy lehetőség áll
rendelkezésre: logikai csatornaszám, ONID szerint, szolgáltatási
név és szolgáltatási azonosító szerint.
A logikai csatornaszám BE és KI kapcsolása.

5. PVR – felvétel és felvett program visszajátszása
Meghegyzés:
 A felvétel indítása előtt győződjön meg róla, hogy csatlakoztatott külső
merevlemezt az USB csatlakozásra.
 Nyomha meg TV-nézés közben a PVR gombot, megkezdődik a TV-adás felvétele.
 Nyomja meg a STOP gombot a lenyíló menü megjelenítéséhez. Nyomja meg az
OK gombot a felvétel leállításához.
Megjegyzés:
 Felvett program visszajátszásához nyomja meg a MENU gombot a főmenü
megjelenítéséhez. Válassza ki a [FELVÉTEL] menüpontot a nyíl gombokkal és nyomja
meg az OK gombot.
 Minden felvett program megtalálható lesz a listában. Válassza ki a kívánt programot a
nyíl gombokkal és nyomja meg az OK vagy a PLAY/PAUSE gombot a lejátszás
elindításához. (További információért lapozzon a 6.4 PVR pontra.)

6. HD Médialejátszó – Zene, Kép és Video
 Helyezzen be egy megfelelő memóriakártyát, vagy USB eszközt a képek, zenék
vagy videok lejátszásához.
6.1 Zene
Válassza ki ezt a funkciót az adattárolón található zeneállományok lejátszásához.
A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:
Gomb
SWITCH
/
/
RECALL
OK
/
, VOL- / , VOL+

REPEAT
EXIT

Funkció
A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a
hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató
használatakor
Keresés hátra / Keresés előre
Előző / Következő szám
Egy mappával feljebb
OK, szám lejátszása
Irány gombok
Hangerő csökkentése / növelése
Szám lejátszása / szüneteltetése
Lejátszás leállítása
Ismétlés kiválasztása
Kilépés (Ha lejátszás közben megnyomja az “EXIT” gombot, a
lejátszás folytatódni fog.)

6.2 Fotó – képnézés
A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:
Gomb
Funkció
/
Előző / következő kép
RECALL
Egy mappával feljebb
OK
OK, kiválasztott kép megjelenítése
/ ; /
Irány gombok
Diavetítés indítása
Diavetítés leállítása
REPEAT
Ismétlés kiválasztása
EXIT
Kilépés
AUDIO(piros gomb)
Nagyítás
SUBTITLE(zöld gomb)
Forgatás jobbra
(sárga gomb)
Forgatás balra

6.3 Video
A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:
Gomb
Funkció
A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a
SWITCH
hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató
használatakor
/
Keresés hátra / Keresés előre
/
Előző / Következő video
RECALL
Egy mappával feljebb
OK
OK, video lejátszása
/
Irány gombok
, VOL- / , VOL+
Hangerő csökkentése / növelése
Video lejátszása / szüneteltetése
Lejátszás leállítása
REPEAT
Ismétlés kiválasztása
EXIT
Kilépés
(kék gomb)
Videolejátszás előnézetben, vagy teljes képernyőn
6.4 Felvételek
A távvezérlő gombjaival az alábbi műveletek érhetők el:
Gomb
Funkció
A kijelző kikapcsolása HDMI kimenet használatakor, vagy a
SWITCH
hangszóró kikapcsolása az AV kimenet vagy fülhallgató
használatakor
/
Keresés hátra / Keresés előre
/
Előző / Következő felvétel
RECALL
Egy mappával feljebb
OK
OK, felvétel lejátszása
/
Irány gombok
, VOL- / , VOL+
Hangerő csökkentése / növelése
Felvétel lejátszása / szüneteltetése
Lejátszás leállítása
REPEAT
Ismétlés kiválasztása
EXIT
Kilépés
A felirat átnevezése a felvétel listában; Válasszon a SUBTITLE
SUBTITLE
gombbal visszajátszás alatt
(sárga gomb)
Kiválasztott file törlése
(kék gomb)
Lejátszás előnézetben, vagy teljes képernyőn

7. BEÁLLÍTÁS

Megváltoztathatja a készülék paramétereinek beállítását. A vagy a gombok
segítségével válassza ki azt a funkciót, aminek a működésén változtatni szeretne,
majd nyomja meg az OK vagy a gombot a lenyíló menühöz.

Nyomja meg az OK gombot az elfogadáshoz, majd az EXIT gombot a beállítás
eltároláshoz és a kilépéshez.
7.1 Fotó
Állítsa be a képarányt: Automata, 4:3 nyújtott, 4:3 levágott, 16:9
 Képarány
széles képernyő.
 Felbontás
A kijelző felbontásának megadása.
 TV szabvány
Válassza ki a TV-szabványt: NTSC, PAL.
 Video kimenet
Válassza ki a video kimenet módját: Panel, HDMI
7.2 Rendszer
Menü nyelv
 Felirat nyelv
 Hangsáv nyelv




Gyerekzár




Jelszó beállítása
Gyári értékek



Információ

Válassza ki a menüben használni kívánt nyelvet.
Válassza ki, vagy kapcsolja ki a felirat nyelvét.
Válassza ki, vagy kapcsolja ki a hangsáv nyelvét.
Adja meg a jelszót a gyerekzár menübe lépéshez.
Kikapcsolhatja, vagy beállíthatja 4 és 18 év között. A
gyári jelszó 000000.
Megváltoztathatja a jelszót. A gyári jelszó 000000.
A készülék paramétereinek beállítása gyári értékre.
Információk a készülékről: Modellnév, SW (szoftver)
verzió, HW (hardver) verzió.

7.3 USB/KÁRTYA


Kép
beállítás



Video
beállítás



Felvétel
beállítás

A diavetítés paramétereinek beállítása.
Idő: Egy fotó megjelenési idejének beállítása.
Váltás módja: a képek váltása közötti effekt kiválasztása.
Képarány: a fotó képarányának megőrzése vagy figyelmen kívül
hagyása.
Felirat mérete: Normál, nagy, vagy kicsi.
Felirat háttér: a felirat háttérszínének beállítása: Áttetsző, Szürke,
Zöld, Sárga, Fehér és Fekete.
Felirat színe: a felirat színének beállítása: Vörös, Kék, Zöld, Fehér és
Fekete.
Felvételi eszköz: válassza ki a felvétel adattárolóját.
Formázás: az adattároló formázása.

7.4 Idő
Időbeállítás




Régió



Időzóna

8. Technikai adatok
Kijelző
Felbontás
Modulációs formátum
Sávszélesség
Bemeneti frekvencia
Átviteli mód
Video formátumok
Hangformátumok
Energiaforrás
Hangszóró kimenet

Válassza ki az időbeállítás módját: Automata vagy ”Kézi”
Ha az ”Időbeállítás” menüpontban az ”Automata” értéket
választotta, akkor az ön tartózkodási régiója meg fog jelenni.
Ha az ”Időbeállítás” menüpontban “Kézi” beállítást választotta,
akkor kiválaszthatja az időzónát, ahol a készüléket használja.

10.1” Digitális LCD kijelző, 16:9 aránnyal
800×480 RGB
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
6, 7 vagy 8MHz
VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz
2k vagy 8k FFT
AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, MOV, VOB, DAT,
XviD, DivX, JPEG, JPG, BMP, PNG.
MP3, WMA, AAC
DC 12V 1.5A
8Ω1W×2

Ha a jövőben bármilyen okból leselejtezné a készüléket, vegye figyelembe az alábbiakat:
Az elektronikai hulladék nem kezelhető együtt a háztartási hulladékkal. Csak a megfelelő
hulladék tárolóban helyezze el. Ellenőrizze az erre vonatkozó helyi szabályokat.

