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1. Kiváló minőségű LCD-kijelző, energiatakarékos, környezetbarát, ultra-vékony. 

2. Beépített kiváló minőségű hangszórókkal, a tökéletes audio-vizuális élményért. 

3. Csatlakozók széles választékával, aminek segítségével csatlakoztathatja DVD vagy video 

készülékét. A készülék PC monitorként is használható a VGA vagy HDMI csatlakozón 

keresztül. 

4. Gyors válaszidő. 

5. Széles látószög, magas fényerő, magasabb kontrasztarány, alacsony fogyasztás. 

6. Intelligens kép és hang mód. 

7. Beépített digitalis zajszűrővel ami sokkal tisztábbá teszi a képet. 

8. Időzített kikapcsolás funkció,  

9. Automata-beállítás funkció VGA csatlakoztatás esetén. 

10. Automata színkiegyenlítés VGA módban. 

11.USB csatlakoztatási lehetőség. 
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Fontos biztonsági előírások 

Köszönjük hogy termékünket választotta! 

Minden termékünk szigorú tesztelésen megy keresztül mielött elhagyja a gyárat. 

A helytelen használat akár áramütéshez, vagy tűzesethez is vezethet. 

Biztonsága érdekében kérjük olvassa el a következő biztonsági előírásokat az 

üzembehelyezés elött! 

 

 Ha a következő hibajelenséget észleli, kérjük húzza ki a készüléket az 

áramforrásból, és kérje szakember segítségét. 

A. A tápkábel sérült. 

B. A készülék leesett vagy a burkolat megsérült. 

C. Nyilvánvalóan helytelen működés esetén. 

D. Ha folyadék kerül készülékbe. 

E. Szokatlan hangok vagy kellemetlen szagok a készülék 

működése közben. 

 
!  A készlék belsejében magasfeszültség van, házilag nem javítható !! 
Biztonsága érdekében a burkolatot ne nyissa fel, és ne próbálja megjavítani a készüléket! 
Kérje szakember segitségét! 

 
 

A készüléket jól szellőző helyre rakja, ne tegye ki 

huzamosabb ideig extrém hőmérsékletnek, magas 

páratartalomnak, vagy napfénynek. 
 

A készülék burkolatán elhelyezett szellőző nyilásokon 

keresztül távozik a keletkező hő. Ezért kérjük ne 

takarja le ezeket a nyilásokat! 
 

A készüléket ne építse be! 

• A készüléket ne helyezze instabill helyzetbe hogy ne 

essen le. 

• Ne tegye a készüléket víz mellé, vagy párás nedves 

helyre(pl. pince)!
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Fontos biztonsági előírások 

• Vihar esetén az antenna és a tápkábelt húzza ki a 

készülékből. Villámlás esetén ne érintse az antenna 

kábelt, vagy a tápkábelt! 

• A csatlakozók eltávolítása a készülék áramtalanítása 
után történhet meg. 

• Áramtalanítsa a készüléket mielött tisztítja. Ne 

használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket . Tiszta enyhény vizes törlőkendővel 

végezze a készülék tisztítását. Ne haszáljon alkoholos 

tisztítót. 

• Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, 

mindenképp húzza ki az áramforrásból.. 

• A tápkábel megfelelően helyezze el hogy ne érje 
sérülés.. 

• Ne terhelje túl az aljzatot túl sok eszköz csatlakoztatásával, vagy hosszabító használatával. 

• Az LCDkijelző törékeny és drága, a felülete pedig könnyen megkarcolható. Ne tegye ki 

ütésnek, karcolásnak, más mechanikai behatásnak. 
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Fontos biztonsági előírások 

 
 

Ne kerüljön víz a készülékbe, mert az meghibásodást 

illetve tüzet is okozhat. 
 

A tápkábelt megfelelően csatlakoztassa, különben 

szikrázhat. 

 

Ne rakjon gyertyát, hamutartós, füstölőt a készülék közelébe, elkerülve a tűzeseteket. 
 
 

Ne használja a készüléket azonnal ha alacsony hőmérsékletről vitte egy magasabb 

hőmérsékletű helységbe. Hagyja állni amíg átveszi a helység hőmérsékletét. 
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Műszaki adatok 

Képátmérő 42" (HD) 42" (FHD) 
Max. Felbontás 1366X768 1920X1080 
Legjobb felbontás 1360X768@60Hz 1920X1080@60Hz 
Képpont távolság 0.681mmX0.681mm 0.4845mm X 0.4845mm 
Aktív terület 930.25mmX523.01mm 930.24mm X 523.26mm 
Színmélység 16.7M 
Tápegység 100V-240VAC 60/50Hz 
Hangszóró  8W+8W 
Méretek (HosszXMagXSzél) 

Talp nélkül 
Nettó: 1014X625X115 mm  

Bruttó: 1135X730X225 mm 
 
 Talppal 

Nettó: 1014X691X115 mm  

Bruttó: 1280X730X225mm 
Súly 

Talp nélkül 
Nettó : 16.5Kg  

Bruttó: 20.0Kg 
 
 

Talppal Nettó: 19.5Kg 

Bruttó: 23.0Kg 

Működési környezet: 
Hőmérséklet: 5°C~40°C     Páratartalom: 10°/o~85°/o    
 
Tárolási környezet: 
Hőmérséklet: -20°C~55°C   Páratartalom: 5°/o~95°/o 
 

Műszaki adatok: 
1.Támogatott rendszerek: ATV: PAL B/G , I, D/K, 

SECAM L/L\ B/G, D/K 

D

VB-T: QPSK / 16QAM 

/ 64QAM 2. 

Csatornák száma: 

ATV: 100 

DTV: 400 

3. TV(RF): 75G  

4. AV Video-Input: 75G,1VP-P, RCA 

5. AV Audio-Input: 20KQ, 500mV RMS 
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Műszaki adatok 
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VGA Mód 

6. YPbPr/HDMI Video bemenet: 480i, 

480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 

1080P Ajánlott mód: 1920X1080@60Hz 

 

NO. Panel Mód Felbontás Képfrissítés 

1  VGA 720X400 7 0Hz 
2   

 
640X480 60Hz 

3 FHD/HD SVGA 800X600 60Hz 
4 panel XGA 1024X768 60Hz 
5  

 
 
 

1280X720 60Hz 

6  WXGA 1360X768 60Hz 

7 
FHD panel  

 
1600X900 60Hz 
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W UXGA 1 920X1080 60Hz 

 

37" / 42" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Műszaki adatok 

 

 

Energiagazdálkodás 
 

: 
 

Mód LED Jelzés  Energiafogyasztás  
 
 

 
 

Bekapcsolva Kikapcsolva 

 
 

 
^240W 
 Készenlét Világít 

1W 
 

Doboz tartalma 
1. LCD TV 

2. Használati utasítás 

3. Tápkábel 

4. Távirányító 
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Telepítés és csatlakozás 

Antenna csatlakozás 
 

A legjobb képminőséghez mindenképpen a tetőtéri antennát vagy a kábeltévét ajánljuk.  
 
i—'—'— —® -----------  ®—' ~1 

n r i 

® a 
® 

r=3 ED ® 
re 
AUDIO 

C I  

SCART 

T V  

i r  0 
 

Figyelem: 

Kapcsolja ki a készüléket mielött az antennát csatlakoztatná! 
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Hálózati csatlakozás Hálózati csatlakozás 
  

I.A készülék a hálózati áramforrásról 

üzemeltethető: AC 100-240V, 60/50Hz.  

I.A készülék a hálózati áramforrásról 

üzemeltethető: AC 100-240V, 60/50Hz.  

2Ha huzamosabb ideig nem használja a 

készüléket, kérjük húzza ki az áramforrásból. 

2Ha huzamosabb ideig nem használja a 

készüléket, kérjük húzza ki az áramforrásból. 

3.Ez a készülék 3 pólusú csatlakozón keresztül 

csatlakozik a hálózathoz.. 

3.Ez a készülék 3 pólusú csatlakozón keresztül 

csatlakozik a hálózathoz.. 

Számítógépes kapcsolat 
Csatlakoztassa a számítógép VGA csatlakozójához a kábel, majd a TV VGA csatlakozójához. 

Audio/Video machine with HDMIinterfaces 

w w 
AC100-240V, 60/50Hz AC100-240V, 60/50Hz 

TápkábelTápkábel

=mipi|_[^

Digitális HDMI csatlakozás 
Csatlakoztassa a külső egység HDMI 

csatlakozóját elsőnek, majd a TV-hez.  

Nyomja meg a"SOURCE" gombot majd 

válassza ki a "HDMI" feliratot a listából. 
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Telepítés és csatlakozás 
 

AV1 Videójel csatlakozás 
Kompozit kábel segítségével csatlakoztassa az AV készülék VIDEO kimenetét az elosztó 

VIDEO bemenetéhez. Az univerzális elosztót csatlakoztassa a TV hátulján lévő aljzatra. 

  

     £ZD® I    @          @ @ 
[      Y              PBKB PR/CR 

o 
AUCH0

1 i I        c , |  T V  
 

 
HDMI-I 

 
HDMI-2 

 
PC 
VGA AUDIO 

I     O               0               O | I   
V1DE0-1         AUDI04- AUDIO* 

0 
AUDIOR

| C
O

M
P (         SCART | i r  ©   

 
 
 
Y Yellow (AV) 

W White (AUDIO-L) 

R  Red (AUDIO-R) 

CVBS, DVD Player etc. 
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Telepítés és csatlakozás 
 

 

 

with CVBS/S-Video. 

O Fejhallgató cstalakoztatása: A készülék hangszórói elnémúlnak ha a fejhallgató 

csatlakoztatva van. (Állítsa a hengerőt megfelelő szintre hogy elkerülje a halláskárosodást!) 
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Telepítés és csatlakozás 
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YPbPr/YCbCr Csatlakozás 
Ha a jel forrása DVD, digitális vezetékes vevő vagy a berendezésnek 
YPbPr / YCbCr kimenete van,csatlakozzunk YPbPr vagy YCbCr kimenetet a  
az elosztó YPbPr / YCbCr bemenetéhez. 
Az univerzális elosztót csatlakoztassa a TV hátulján lévő aljzatra. 
A hangkimenetet hasonlóan csatlakoztassa. 
A „SOURCE” gomb megnyomásával válassza ki a „YPbPr” feliratot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©   ©   ®   ® ® 
 CVBS, DVD lejátszó vagy 

más készülék 
YPbPr/YCbCr. 

 

Y        PB/CB     PR/CR   AUDIO-L AUDIO-R 

 
 
 

G   Zöld (Y)  
B   Kék (Pb/Cb) 

W   Fehér(AUDIO-L ) 
 
 
 R   Piros (AUDIO-R, Pr/Cr) 

 
 
 
 

TV C

SCAR

r=3 
ir ©

 

SCART 

SCART satlakozás 
Csatlakoztassa a SCART kimenetet az elosztó SCART bemenetével.  

Az univerzális elosztót csatlakoztassa a TV hátulján lévő aljzatra. 

 



Irányítógombok helye 

 

1) Bekapcsolás jelző. 

2) Infravevő szenzor. 

3) SOURCE: Ezzel a gombbal választhatja ki a jel forrását. 

4) CH+/CH-: Csatorna léptető gombok 

5) VOL+/VOL-: Hangerő léptető gombok. 

6) MENU: A MENÜ előhívásáoz nyomja meg ezt a gombot. 

7) ® Ki/BE kapcsoló gomb(a készülék also részén található) 
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Távirányító 

 
 

A távirányító 2 darab AAA jelzésű 1,5 V elemmel működik. 

 

(a távirányító kissé eltérhet a képen látottaktól) 
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Távirányító 
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Távirányító gombok magyarázata 

POWER Készenléti üzemmódból kpcsolja ki/be a készüléket. 
16:9 Képarány váltó: 16: 9, 4:3, Auto, Panoráma, Zoom1, Zoom2. 
MUTE Hangnémítás 
Számok Csatorna választás 
Irányító gomb A menü kurzor mozgatható vele balra/jobbra/le/fel. 
F1 Képkimerevítés 
MENU Menü 
SMART S Hangszínek kiválasztása: Standard, Zene, Hírek, Sport 
SMART P Kép beállítások: Standard, Lágy, Felhasználó, Dinamikus. 
SOURCE A jel forrásának kiválasztásához nyomja meg. 
CH+/CH- Csatorna léptető gombok. 
VOL+/VOL- Hangerő léptető gombok. 
OK Aktuális beállítás elfogadása 
INFO Az aktuális program információinak megjelenítése. 

Time( óra ) Elalváskapcsoló:KI, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 perc. 
Return Legutóbb nézett csatornához ugrás. 
L/R NICAM mód kiválasztása( Antenna jelforrás esetén) 
INDEX ( ► ) DTV módban, az INDEX gomb jeleníti meg a felvett műsorokat. 

 DTV módban, a ZOOM gombbal állítható a képarány. 
Ha USB port van csatlakoztatva a ZOOM gombbal késleltethetjük a műsort. ZOOM( 1 1 ) 

 

 REVEAL ( ■ ) 

 TTX ( O ) 

HOLD ( H<) LIST ( ) A teletext vagy USB használatához. 

LANGUAGE ( <W) 

RADIO ( ) 

 

• REC Teletext piros gomb vagy felvétel 

Teletext zöld gomb vagy felirat megjelenítése. • SUBTITLE 

• FAV Teletext sárga gomb vagy a “Kedvencek” gomb. 

 Teletext kék gomb vagy teletext bekapcsolása. 
• EPG Használja az EXIT gombot a kilépésre, vagy az EPG megjelenítésére 

 

 



Távirányító 

Távirányító használata a teletexthez 

TeleText: Nyomja meg a ‘Teletext' gombot,3 mód közül választhat: Kevert megjelenés — Text 

Mód -»• TeleText kikapcsolva. A számgombokkat vagy a program léptető gombokkat 

használhatja a teletext oldalak beütéséhez. 

Reveal: Rejtett karakterek megjelenítése 6 másodpercig. 

Hold: Az adott oldal rögzítését teszi lehetővé. 

Index: A 100. oldalra, vagy az INDEX oldalra ugrik. 

List: Lista mód váltása. 
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Alapműveletek 

Bekapcsolás 

Morocco 
Switzerland 

NewZealand 

Tuni

Sweden NewZealand Algeria

 

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, kapcsolja be a TV alján lévő 

gombbal a tévét. Nyomja meg távirányítón a bekapcsoló gombot. 

Channel 

 

Az nyelv választó menu jelenik meg ''please Select an OSD Language' 

  

A Le/Fel/Jobbra/Balra gombokkal válassza kia kívánt nyelvet. 

Az ország választó menüből válassza ki a kívánt országot "Country"

  

A készülék automatán elkezd keresni  
 

Készenléti üzemmód 
Nyomja meg  a távirányítón a KI/BE kapcsoló gombot. 

 

A készülék automatán kikapcsol 5 perc után ha nem érzékel jelet. 

Jel forrás kiválasztása 
A ‘SOURCE’ gomb megnyomása után a Le/Fel gombokkal vagy a 

csatornaléptető gombokkal mozoghat a menüben, és az OK gombbal 

választhatja ki a kívánt jelet. Fig.
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Alapműveletek 

 

Nyomja meg a ‘MENU’ gombot a Menü 

előhívásához (Fig.5). 

1. A Jobbra/Balra vagy a hanger léptető 

gombokkal választhat a következő 

menüpontok közül: 

CSATORNA, KÉP, HANG, 

BEÁLLÍTÁSOK,IDŐ, LEZÁRÁS.  

2. Nyomja meg a Le/Fel vagy a csatorna 

léptető gombot a választani kívánt 

menüpontnál.

 

3. Az OK gombbal léphet a következő menübe, vagy fogadhatja el a beállítást. 

4. Nyomja meg a a MENU gombot a menüből való kilépéshez. 

5. Ha nem választható a kijelölt menüpont akor a felirata szürkén jelenik meg. 
 
 

CSATORNA 
Nyomja meg a MENU gombot, és a CSATORNA főmenü jelenik meg. 

Nyomja meg a Le/Fel gombot a menüben való mozgáshoz. 
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Alapműveletek 

Automata beállítás 

A CSATORNA menüpontnál válassza ki az 
automata programozást(auto tuning). 

Nyomja meg az OK gombot majd a Jobbra/Ballra 

gombokkal válassza ki a keresni kívánt típust: 

Digitális adás+antenna(DTV+ATV), Csak digitális(DTV), 

Csak antenna(ATV) 

Válassza ki a kívánt országot. 

Az OK gombot megnyomva a készülék elkezdi keresni a csatornákat

Digitális(DTV)Kézi beállítás 

A CSATORNA menüpontál válassza a kézi beállítást(DTV 

manual tuning) 

 

A Jobbra/Balra gombokkal választhat csatornát, az OK gombbal 

indíthatja el a keresést. 

A keresés végén a menüböl automatikusan kilép, de a keresést 

megszakíthatja a MENU gomb megnyomásával. 

 

DTV Manual Tuning 
<l = UHF C H  21 *[> 

Antenna(ATV)Kézi beállítás 

A CSATORNA menüpontál válassza a kézi beállítást(ATV manual tuning) 

 

A Jobbra/Balra gombokkal választhat csatornát, az OK gombbal indíthatja el a keresést. 

A keresés végén ki kell választani a kívánt csatornaszámot: a Le/Fel gombokkal válassza a 

Mentés(Storage To), majd a Jobbra/Balra gombokkal válassza ki a csatorna számát. 

A keresést megszakíthatja a MENU gomb megnyomásával. 

Tune Type  DTV + ATV 

Rumania Slovenia Switzerland 

 

 

System 

Current CH 1 

Searc
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Alapműveletek 

Program szerkesztés 

A CSATORNA menüpontnál válassza ki a  

Program Szerkesztést(Programme edit) 

Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát. 

TÖRLÉS: A Piros gomb megnyomásával törölhet, a Balra iránygomb 

lenyomásával törölhet, a Jobbra gomb lenyomásával 

megszakíthat.ÁTHELYEZÉS: Nyomja meg a Zöld gombotFig.9  

1 c-01 t»v] 

Programme 

A Le/Fel gombokkal válassza ki a kívánt csatorna helyet majd 

nyomja meg az OK gombot. 

KIHAGYÁS:Nyomja meg a Kék gombot 
Delete] 

■ OK: ENTER 

Move] C SkipD Q avourite

KEDVENC: Miután kiválasztotta a kívánt csatornát nyomja meg a 

Sárga gombot. 

 
 

CI Információ 

A CSATORNA menüpontban válassza ki a CI information pontot. Ha a készülékbe be van 
helyezve bővítőkártya az OK megnyomásával belép a CI info menübe. 
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Alapműveletek 

Csatorna választása a számbillentyűk segitségével. 

1. Nyomja meg a kívánt csatorna számát (0-9) 

2. Ha a kívánt csatorna kétjegyű, nyomja meg a kívánt csatorna számait egymás után(10-99) 

3. Ha a kívánt csatorna háromjegyű, nyomja meg a kívánt csatorna számait egymás után(100-

399) 
 

KÉP 
Nyomja meg a MENU gombot, majd a Jobbra/Balra gombokkal válassza ki 

a KÉP(PICTURE) menüpontot. 
 

 

 

 
 

Picture Mode Kép mód 
Contrast Kontraszt 
Brightness Fényerő 
Color Szín 
Sharpness Éleség 
Tint Színárnyalat 
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Alapműveletek 

 

Színhömérséklet(Color temperature) 
 

Color Temperature Színhőmérséklet 
Piros A piros szín erősségének beállítása 
Zöld A zöld szín erősségének beállítása 
Kék A kék szín erősségének beállítása 

 
 

A képarány(Aspect ratio) menüpontban választhat a különböző képarányok között. 
 

A zajcsökkentés(Noise Reduction) menüpontban választhatja ki a kívánt képjavítási mód 

erősségét.  
 

 

 

 

 

 

 

HANG 
 
 

 

 

 

 

Item Function Description 
Sound Mode Hangbeállítás "Standard", "Zene", "Hírek" "Sport" "Egyéni"  
Treble Magas A magas hangok arányát állíthatjuk be 
Bass Mély A mély hangok arányát állíthatjuk be 
Balance Balansz A balansz arányát állíthatjuk be 
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Alapműveletek 

 

BEÁLLÍTÁSOK 
 
 
 
OSD nyelv(OSD Language) 
Felirat nyelv(Subtitle Language) 
Halláskárosult mód(Hearing Impaired)

 

 

PVR fájlrendszer(PVR File System) 

 

A Le/Fel gombokkal választható a PVR 

fájlrendszer ellenörzése (''Check PVR File System''), az OK 

után a redszer leellenörzi a fájlrendszert. A MENU gomb 

megnyomásával léphet ki. 

 

 

 

Alapbeállítások viszaállítása(Restore User Default) esetén a rendszer megkérdezi 

hogy biztosak vagyunk-e benne(''Are you sure?''). a Balra gombbal vissza állítható 

a gyári beállítás, a Jobbra gombbal megszakítható. 
 
 

IDŐ 
 
Itt adhatja meg az időbeállításokat. 
 
Az idő(Clock) menpont kiválasztása után az OK 
gomb megnyomása után az Idő almenübe kerül. 
 
A Le/Fel gombokkal választhat dátumot. 
(Nap, Hónap,Év, Óra, Perc), majd a 
Jobbra/Balra gombokkal állíthatja be az értéket. 
 
 

Elalváskapcsoló (Sleep Time): Kikapcsolva 10, 20, 30, 60, 90, 

120, 180, 240 perc 
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Alapműveletek 

 

ZÁROLÁS 

 

 

 

 

Rendszer lezárása(Lock System) 

Jelszó beállítása(Set Password): a 

számbillentyűk segítségével adja meg a 

régi kódot majd irja be az újat. 

Csatorna lezárása(Block program): A Le/Fel 

gombokkal válassza ki a lezárni kívánt 

csatornát. 

 

 

Hotel Funkciók(opcionális) 
Nyomja meg a MENU gombot és üsse be a 4578-as 

számkombinációt. 

 

Hotd Menu 
Hotel Lock ON 
Picture Lock OFF 
Key Lock OFF 
Set Source DTV 
Channel Num OFF 
Set Volume 27 

Max Volume 98 
USB Clone USB Copy 

MENU: RETURN  
Fig.17 
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Alapműveletek 

USB Média Funkciók 
 

Helyezzen be USB csatlakozóval ellátott hátértárat, majd a SOURCE gombbal válassza ki a 

menüből(USB). 
 

A fájlrendszernek FAT vagy FAT32-nek kell lennie , nem támogatja a TV az NTFS fájlrendszert.
 

P 

A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki a kívánt 

media típusát. Az OK gombbal léphet bele. 

(FOTÓ,ZENE,FILM,SZÖVEG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A távirányító alján lévő gombok használhatók az 
USB módban.

26 



Alapműveletek 

 
 

Alapműveletek 

Lejátszás közben az INFO gomb megnyomására a képernyő alján megjelenik az info-sáv. 

(a
 

 
 Le gombbal tüntethető el) 

Lejátszás/Megálítás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. 

 Előző.: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. 

  Következő: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. 

 
Megállítás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. 

 
 Ismétlés A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse.(ismételjen: 

egyet, mindek, semelyiket) 

  Zene: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse, majd válassza ki a 

kívánt háttérzenét. 

 Playlist: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function, press "OK" key to 

show playlist. 

 
Info. : A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. 

 
 Elforgatás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val elforgatja az óramutató 

járásával ellentétesen. 

 
 Elforgatás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val elforgatja az óramutató 

járásával megegyezően. 
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 Nagyítás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 
 Kicsinyítés: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 Kép mozgatása: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 FB: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. A LEJÁTSZÁS 

gombbal válthat normal lejátszásra.  

 FF: A Job

gom

bra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. A LEJÁTSZÁS 

bbal válthat normal lejátszásra. 

  Némítás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 
Időhöz ugrás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 Set A: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse, az A majd B 

okat. A lejátszás az A és B között folyamatos lessz. pont

 
 Lassított lejátszás: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse, 

  Léptetés: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse 

 Képarány: A Jobbra/Balra gombokkal válassza ki majd az OK-val érvényesítse. Módok: 

Automata, 4:3, 16:9 vagy PC Mód 
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