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Notera:
      Denna produkt följer gällande teknologier för kopieringsskydd i enlighet

med Macrovision Corporations standard. Användande av denna teknik
i aktuell produkt är godkänd och licensierad av Macrovision
Corporation. Produkten är avsedd att användas i en privat miljö med
begränsad publik. Att försätta tekniken för kopieringsskydd ur funktion
är förbjudet.
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A. Introduktion
   Tack för att Du valt denna portabla DVD-spelare. Huvudenheten

inkluderar två 7" skärm (LCD) skärm och en DVD-spelare. Enheten
följer den senaste elektroniska tekniken och är desginad för att
användas i hotell, kontor, hem eller på resor. Vänligen läs hela
bruksanvisningen som medföljer produkten för att kunna sköta och
bruka den enligt gällande instruktioner från tillverkaren. Anvisningarna
kommer att hjälpa dig med installation, uppstart och drift. Spara
bruksanvisningen för senare referens.

B. Försiktighetsåtgärder och varningar.
1. Placering

För att undvika elektriska stötar skall inte denna product utsättas för
fukt eller väta. Placera inte produkten på ett instabilt underlag då den
kan falla och skadas. Undvik stark magnetism i spelarens närhet. Undvik
även värmekällor, direkt solljus, damm. Då spelaren flyttas från en kall
plats till en varm bildas kondens och spelaren kan skadas. Om sådan
förflyttning görs bör inte spelaren startas på ett par timmar för att låta
spelaren acklimatisera sig med omgivningen.

2. Installation
Försäkra dig om den portabla DVD-spelaren är installerad i enlighet
med medföljande instruktioner.

3. Varning
Tryck inte in föremål i spelarens springor eller öppningar, undvik spill
eller fukt i närheten av spelaren. En sådan behandling kan resultera i
elektriska stötar. Placera ingenting tungt uppe på spelaren då den kan
ta skada. För att undvika överhettning bör aldrig spelaren
ventilationsspringor täckas för. Håll borta från öppen låga eller flammor.
Det är farligt att ersätta batteriet med felaktig sort. Kontrollera därför
noggrant att rätt ersättningsbatteri införskaffas. Undvik att förvara
spelaren i högre temperaturer än 40 grader Celsius.
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4. Reparationer
Öppna aldrig spelarens kabinett. Risk för elektrisk chock samt skadlig
laserstrålning. Kontakta kvalificerad serviceverkstad då ett eventuellt
fel uppstår.

5. Rengöring av spelaren
Vid rengöring skall spelaren vara bortkopplad från alla strömkällor.
Använd inga starka rengöringsmedel eller lösningsmedel. Använd en
mjuk trasa som är lätt fuktad för rengöring av spelarens hölje.

6. Skiva
Använd inga skivor som är av annan form än rund. Skivor med annan
form kan skada spelaren. Fäst inte tejp, lim eller papper på skivan då
det kan bli obalans i skivan. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller
värmekällor. Rengör skivan från mitten och utåt med en ren tygbit.
Förvara alltid skivan i sitt fodral då den inte används.

7. Regionskodning
Både en DVD spelare och DVD skiva är regionskodade. Dessa koder
måste matchas för att kunna avläsa en skiva. Om koderna inte
matchas kommer ett felmeddelande att visas på skärmen och skivan
kommer inte att spelas. Denna DVD spelaren är en region 2 spelare.

8. Batteri (medföljer ej !)
Använd inte spelaren under tiden som batteriet laddas! Det kan leda
till skador på batteriet. Spelaren skall vara avstängd under tiden som
batteriet laddas. Om spelaren skall användas med nätdelen skall
batteriet vara borttaget.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


3

C. Innehåll
  1.  1 x  DVD spelare
  2.  2 x  7” LCD skärm
  3.  1 x  Fjärrkontroll med tillhörande batterier (CR2025)
  4.  2 x  DIN till AV Adapter
  5.  1 x  AC till DC Adapter
  6.  1 x  Ciggarettändaradapter (12V)
  7.  1 x  Bruksanvisning
  8.  1 x  Transportväska
  9.  2 x  Pouch for 7” single monitor
10. 1 x  Pouch for DVD

D. Installation och uppstart
1. Uppstart av spelaren i hemmamiljö (Referera till figur 1)

Sätt AC/DC adaptern i ett vägguttag (220V) och andra änden i
spelarens DC ingång på högra sidan av spelaren.

2. Uppstart av spelaren i en bil (referera till figur 1)
Sätt ena änden av cigg-kabeln i bilens cigarrettändaruttag och andra
änden i spelarens DC ingång.

Figure 1
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Figure 2

Notera:
Koppla ifrån strömmen om DVD spelare inte skall användas på länge

4. DVD skyddsväska    
 
1) Placera spelaren i väskan / fodralet  (Se Figur 3)         

Öppna väskan, placera DVD med  knapparna uppåt  och kontrollera att
kontakterna är åtkomliga , stäng sen väskan, Väskan är nu ett utmärkt skydd
som minskar risken att smuts kommer in i  spelare

3. Inkoppling av DVD spelaren till skärmarna(Referera till figur 2)
Skärmarna kan endast drivas av DVD spelaren.

MEN U

7" L CD M ON I T OR
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2) Upphängning av Monitor
 Alternativ 1.  Upphängning av monitor på framstolens nackstöd ( se bild 4)

                                                Figure 4
Installera monitorn enligt bilden ovan, tänk på att vinkla ut foten på monitorn efter
du fått in monitorn i upphängningsväskan.
Kardborrebanden skall in mellan skärmen och foten.
Kontrollera att skärmen sitter väl fast innan resan påbörjas

Alternativ 2. Placera monitor på plant underlag ( Se bild 5 )

                                               Figure 5
Vinkla foten bakåt så att monitorn kan stå detta kan göras även om monitorn
är i sin upphängningsväska eller inte
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1. Enhetsöversikt (Referera till figur 6)

1) Stopp knapp
2) Föregående knapp
3) Nästa knapp
4) Play knapp
5) Menyknapp
6) Upp knapp
7) OK knapp
8) Höger knapp
9) Nedåt knapp

10) Vänster knapp

Figure 6

11) DC 9V Ingång
12) Ström diod
13) Öppna skivlucka
14) Fjärrkontrollssensor
15) Ström På/AV
16) Volymkontroll
17) Hörlursuttag
18) Optisk utgång
19) AV utgång
20) Skärmutgång 1
21) Skärmutgång 2
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2. Skärmöversikt (Referera till figur 7)

                    Figure 7

1).  Ljusstyrka Upp/Ned
2).  Strömläge På/Av
3).  AV ingång
4).  DC 10-12V ingång
5).  Hörlursuttag
6).  Upp/Ned kontroll
7).  Volymkontroll

NOTERA: Tryck på Upp/Ned kontrollen för att vandal skärmbilden.
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3. Översikt av fjärrkontrollen (Referera till figur 8)

1)  Display / visning
2)  Angle / vinkel
3)  Subtitle / undertext
4)  Audio / ljud
5)  Zoom
6)  Riktningstangenter
7)  Return / konfirmera
8)  A-B
9)  Forward / framåt
10)  Reverse / bakåt
11)  Slow / långsam
12)  Stopp
13)  Numeriska knappar
14)  Setup / inställningar
15)  Meny
16)  Repeat / repetera
17)  SKIP-                                                     Figur 8
18)  SKIP+
19)  Play / avspelning
20) Pause

F. Avspelning av en skiva
a. Starta DVD spelaren med hjälp av POWER switchen på spelaren.

Strömdioden skall då lysa.
b. Öppna skivluckan med hjälp av OPEN på ovansidan av spelaren.

Lägg i en skiva med etiketten uppåt.
c. Stäng skivluckan genom att trycka på luckan. Avspelning av skivan

skall nu starta.
d. Justera ljusstyrkan och ljudnivån.
e. För att stoppa avspelning tryck på STOP.
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G. Inställningar
1. “General Setup Page

1) Tryck på SETUP utan att ha en skiva i spelaren. En huvudmeny
visas nu.
Tryck återigen SETUP för att lämna menyn.

                                    Huvudmeny
2)Tryck på ENTER, “SPDIF Output” blir markerat.
3) Använd piltangenterna för att markera andra alternativ.

4) Tryck på höger piltangent för att öppna respektive undermeny.
5) Använd piltangenterna upp/ned för att navigera i undermenyerna,
tryck sedan ENTER för att göra önskat val.

6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.
Notera: Tryck på vänster piltangent för att återgå till föregående meny.
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Olika val i huvudmenyn:
     a) SPDIF Output

* SPDIF Off:    Den digitala ljudutgången är avstängd.
* SPDIF/RAW:  Den digitala ljudutgången är på men behandlar ej

informationen.
* SPDIF/PCM:  Den digitala ljudutgången är på och behandlar

informationen till pulskod.

b) TV Display
* 4:3 PS (Normal/PS): När spelaren är kopplad till en standard TV

och en bred bild visas på skärmen.
* 4:3 LB (Normal/LB): När spelaren är ansluten till en standard TV

och en bred bild visas på skärmen med en svart remsa i över och
nederkant på skärmen.

* 16:9 (Wide): När spelaren är kopplad till en bredbilds TV och full
skärm visas.

c) TV Typ
    NTSC: Standardsystemet i USA, Kanada, Japan m.fl.
    PAL: Standardsystemet i Europa, Afrika, mellanöstern m.fl.

d) Angle Mark (vinkelmärke)
On: Angle mark ikonen kommer att visas på skärmen. (* om
möjlighet finns på aktuellt media).
Off: Angle mark ikonen kommer inte att visas på skärmen.
NOTERA: Alla skivor stödjer inte funktionen ovan.

e) Last Memory (senaste mine)
*On: Spelaren kommer att återgå till den senaste positionen på

skivan.
*Off:  Spelaren kommer inte att återgå till den senaste positionen på

skivan.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


11

2.Video Quality Setup
1) Använd höger/vänster piltangent för att välja “Video Quality Setup”

ikonen  blir då markerad. Tryck ENTER för att öppna aktuell sida.

2) Tryck ENTER på fjärrkontrollen, “Brightness” är markerat.
3) Välj piltangenterna upp/ned för att göra andra val i menyn.

4) Tryck på höger piltangent för att öppna undermenyer.
5) Använd piltangenterna för att justera inställningarna och tryck ENTER

för att spara valet.

6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.
a) Brightness                                  b) Contrast
c) Hue  d) Saturation
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3. Lösenord
I grundmenyn använd piltangenterna för att markera “Password Setup
Page” ikonen  markeras. Tryck på ENTER för att öppna menyn.

Tryck på ENTER två ganger för att öppna sedan för lösenordsändring.
Slå först in det gamla lösenordet sedan det nya och till sist skall det
nya lösenordet skrivas igen. Tryck på ENTER för att konfirmera
ändringarna.

                  Notera: Standardlösenordet är 3308.

4. Inställningssida
1) Använd piltangenterna i grundmenyn för att markera “Preference

Page”. Tryck på ENTER för att öppna inställningssidan.

2) Tryck på ENTER knappen, “Audio” är markerat.
3) Använd piltangenterna för att ändra inställningsval i menyn.
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page.

4) Tryck på höger piltangent för att öppna undermenyn.

5) Använd piltangenterna upp/ned för att göra önskat val I undermenyn.
Tryck sedan ENTER för att bekräfta önskat val.

6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.

Notera: Tryck på höger piltangent för att återgå till föregående meny.
a) Audio (ljud)
b) Subtitle (undertext)
c) Disc Menu (skivmeny)
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d) Välj ‘Parental’ med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan på höger
piltangent för att öppna undermenyn.

    Välj den nivån på barnlås som önskas med hjälp av piltangenterna.
Nivåerna gäller enligt följande: 1 – 8 där 1 har högst säkerhet alltså är
barnsäker och nivå 8 är en vuxennivå. Efter att önskat val är gjort tryck
ENTER och slå in den fyrsiffriga koden. Tryck ENTER igen för att
bekräfta valet.

    NOTERA: Nivå 8 är standardinställningen från tillverkaren.

e) Välj ‘Default’ med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan HÖGER för att
öppna undermenyn. Tryck ENTER för att återställa spelaren till
fabriksinställning.

    NOTERA: Inställningarna för Barnlås är den enda inställningen som
inte ändras av fabriksåterställning.

    NOTERA: Standardlösenordet 3308 är alltid aktivt även i de fall dĺ
lösenordet är ändrat.
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H. Grundfunktioner

POWER       Startar/stänger av spelaren
OPEN              Ladda/ta ur skiva
PLAY       Startar avspelning eller bekräftar menyval
SLOW       Avspelning vid 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 dels hastighet.
PAUSE              Stillbild
STOP     (1 gång) Stoppar avspelningen vid nuvarande

avspelningspunkt för att sedan kunna återgå till samma
punkt. (2 gånger) Stoppar avspelning

NEXT Stegar till nästa kapitel, spår eller scen under avspelning
PREVIOUS       Stegar till föregående kapitel, spår eller scen under

avspelning.
FORWARD       Snabbvisning framåt vid 2, 4, 8,16 eller 32 gånger

hastigheten.
REVERSE          Snabbvisning bakåt vid 2, 4, 8, 16 eller 32 gånger

hastigheten.
LEFT/RIGHT        Piltangenterna är avsedda för menynavigation.
/UP/DOWN
ENTER Aktiverar val eller bekräftar inställning
NUMBERS Direktval av spår/title/kapitel eller inställning.
RETURN Återgå
MENU        Visar skivans menysystem
REPEAT        Repeterar titel, kapitel eller spår.
A-B Repeterar ett specifikt avsnitt mellan två punkter.
DISPLAY Visar information (titel, kapitel, spår, tid, etc.).
ANGLE Ändrar betraktningsvinkel under en scen.
SUBTITLE        Välj ett undertextspråk samt starta/stäng av funktionen.
AUDIO       Välj önskat ljudspråk.
ZOOM       Förstora en bild till 2, 3, eller 4 gånger storleken
SETUP       Visar inställningsmenyn för att göra inställningar.
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I. Meny
En DVD är indelad i sektioner kallade titlar och kapitel. Då en DVD
startas kommer en huvudmeny att visas på skärmen. Innehållet i
menyn varierar beroende på film och tillverkare. Tryck på MENU på
fjärrkontrollen under avspelning för att återgå till denna meny.

J. INFORMATIONSVISNING
1. AVSPELAD TID OCH åt ERSTåeNDE TID

a. Under avspelning tryck på ‘DISPLAY’ knappen för att visa aktuell
avspelningsinformation. Följande bör visas: Titelnummer (1), Antal
titlar på skivan (2), Kaptitelnummer (3), Antal kapitel (4), Avspelad
tid i titeln (5). Informationen kommer automatiskt att försvinna från
skärmen efter 3 sekunder.

b. Tryck upprepat på ‘DISPLAY’ för att välja mellan nedan val:

Title Elapsed: Avspelad tid på en titel
Title Remain: Återstående tid på titeln
Chapter Elapsed:           Avspelad tid på kapitlet
Chapter Remain:           Återstående tid på kapitlet
Display Off: Information visas inte längre.

Title Elapsed Title Remain Chapter Elapsed

Chapter RemainDisplay Off
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2. Vinkel
Under avspelning av en DVD skiva tryck ned ‘ANGLE’ på fjärrkontrollen
för att visa de olika tillgänliga vinklarna på en multivinkelsskiva. En
ikon i övre hörnet på skärmen kommer då att visa när det finns fler
vinklar tillgänliga. Nuvarande vinkelnummer (1) och totalt antal tillgänliga
vinklar (2). Då ikonen är synlig tryck återigen på ANGLE för att växla
mellan de olika tillgängliga.
*NOTERA: Samtliga skivor innehåller inte stöd för denna funktion.

3. SUBTITLE (UNDERTEXT)
Under avspelning av skiva tryck på ‘SUBTITLE’ för att välja det
undertextspråk som önskas. Skärminformationen ser ut enligt följande:
1: Det språk som visas. 2: Antalet språk som finns tillgängliga. Då det
finns flera undertextspråk tryck upprepat på SUBTITLE knappen för
att växla mellan de olika. För att stänga av undertexter tryck upprepat
på SUBTITLE tills SUBTITLE OFF visas på skärmen.

Vissa DVD-skivor innehåller inte undertexter och I vissa fall kan endast
språkändringar göras ifrån DVD menyn.
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4. AUDIO
Under avspelning av en skiva tryck på ‘AUDIO’ för att välja önskat
ljudspråk. Skärminformationen gäller enligt följande. 1: Nuvarande
ljudspråkl. 2: Antal tillgänliga ljudspråk. För att växla mellan de olika
tryck upprepat på AUDIO.

* Vissa DVD skivor tillåter endast att ändra ljudspråk via DVD-menyn.

5. ZOOM
Under avspelning tryck på ‘ZOOM’ för att förstora bilden 2x, 3x eller 4X
ursprunglig storlek. Tryck på ZOOM knappen upprepade gånger för
att förstora i ordningen 2-3-4X storleken.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


19

6. A-B REPETERING
a. Under avspelning tryck en gång på ‘A-B’ för att sätta en startpunkt

för repetition.

b. Tryck på ‘A-B’ en andra gång för att sätta en slutpunkt för repetering.
Repeteringen kommer nu att göras från punkt A till punkt B

c. Tryck på A-B en tredje gång för att radera A-B repeteringen och
återgå till normal avspelning.
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7. REPEAT
a. Under avspelning tryck upprepat på ‘REPEAT’ för att ändra mellan

följande repeteringslägen:
   Chapter: Repeterar nuvarande kapitel
   Title: Repeterar nuvarande titel
    All: Repeterar samtliga kapitel och titlar
   Off:Återgår till normal avspelning

    Kapitelrepetering visas enligt nedan exempel:

K. Olika avspelningslägen

     1. Avspelning av CD skivor (musik)
Vid avspelning av CD skivor tryck på DISPLAY knappen upprepat för
att visa tidsinfirmation. Nedan visas de alternativen som finns i samma
ordning.

CD Display Mode

Single Elapsed:       Nuvarande spår samt avspelad tid av det spåret.
Single Remain: Nuvarande spår samt återstående avspelningstid

av det spåret.
Total Elapsed:           Nuvarande spår samt den totala tiden som skivan

spelats av.
Total Remain:          Nuvarande spår samt återstående tid på skivan.
Display Off: Informationsvisningen är avstängd.

Single Elapsed Single Remain Total Elapsed

Total RemainDisplay Off
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Här visas ‘Single Elapsed’ som ett exempel:

ANVänDNING AV REPEATFUNKTIONEN
Standardläget för repeatfunktionen är OFF. Genom att upprepat trycka
på REPEAT så ändras valen enligt följande:

• Track- Repeterar spåret som spelas.
• All- Repeterar hela skivan som spelan.
• Off- Av
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2. Avspelning av MP3 skivor
MP3 är ett komprimerat digitalt ljudformat. En fil med CD ljudkvalité
komprimeras till en MP3 fil med en väldigt liten förlust i ljudkvalité.
Ljudfilen blir dock mycket mindre storleksmässigt. MP3 filer som är
brända på CD-R/RW går att spela upp i denna spelare.

Lägg i en MP3 skiva i DVD-spelaren. Avspelning påbörjas och filstruktur
kommer att visas på skärmen.
Då en MP3 skiva laddas i spelaren kommer menyn automatiskt att
visas på skärmen. Använd menyn på skärmen för att navigera bland
filer och mappar. Spelaren avspelar filerna i samma ordning som de
bränts på skivan.

1. Tryck på   eller   knappen för att välja en mapp från listan på
vänstra skärmhalvan

2. Tryck på ENTER för att välja den markerade mappen. Filerna
som finns i mappen kommer nu att visas.

3. Använd  eller  knappen för att välja filer från listan. Tryck
ENTER för att påbörja avspelning av önskad fil.

Använd knappen NEXT för att flytta till nästa fil. Tryck på knappen
PREVIOUS för att spela föregående.
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REPEAT FUNKTIONEN
Tryck upprepat på REPEAT för att ändra repeatfunktionen.
Standardläget är repetera mapp. Stegvis användning av REPEAT ger
följande alternativ:
- Enstaka                              - Repetera en
- Repetera mapp              - Mapp

NOTERA

  “ ” ikonen framför ett filnamn visar att det är en mapp och inte en MP3 fil.
  “MP3” ikonen framför ett filnamn indikerar att det är en MP3 fil.
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3. Avspelning av JPEG filer
1) Ladda JPG skivan i spelaren.
2) Välj önskad JPG fil med hjälp av piltangenterna.
3) Förhandsgranskning av filen görs genom att trycka Play eller ENTER.
4) Genom att trycka på vänster piltangent roteras bilden motsols 90 grader.

Höger piltangent roterar bilden 90 grader medsols.
5) Det går även att vända bilden vertikalt/horisontellt genom att trycka på

upp/ned knapparna.
6) Under avspelning av JPG filer kan DISPLAY knappen användas och

uppdateringen av bilderna ändras. Bilden kan visas från vänster, höger,
topp eller botten. Det finns totalt 15 olika uppdateringar. Fortsätt att
trycka på DISPLAY för att växla mellan de olika.

7) Vid avspelning av en JPG fil och någon av följande knappar används:
ANGLE, SUBTITLE, AUDIO, NUMBER, AB, RETURN, REW/FF, SLOW
så kommer en ikon med en hand att visas på skärmen. Handen indikerar
att funktionen är låst.

8) Tryck på “Stop” för att förhandsgranska en JPG fil. “SLIDE SHOW”
“MENU” visas på skärmen.

9) Vid förhandsgranskning kan Stop återigen användas och då visas
“thumbnail” ikoner över bilder. Använd piltangenterna för att välja den
bild som skall visas.
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L.  Connecting to a TV or another monitor ( Refer to Figure 9)
You can also connect the DVD player to a TV to enjoy high quality
stereo sound and picture on another monitor.

1. Anslut ena änden av audio/video kabeln (svarta kontakten) till
spelaren DVD AUDIO OUT och anslut andra änden (en röd och en
vit kontakt) till TV:ns ljudingång. Den vita kontakten är vänster kanal
och den röda är höger kanal.

2. Anslut den gula kabeln till spelaren DVD VIDEO OUT och den andra
änden till TV:ns bildingång.

Figure 9

Notera: Det går även att använda hörlurar vid avspelning. Anslut
hörlurarna till Headphone 1 eller Headphone 2 på spelarens högra sida.
Vid inkoppling av hörlurar i Headphone 1 kommer de interna högtalarna
att stängas av.

Uppladdningsbart batteri, (medföljer EJ )ä.
Spelaren kan äutrustas med ett högkvalitativt Ni-Mh batteri. Ni-MH batterier
har hög kapacitet samtidigt som prestandan inte förändras mycket
med tiden. Det har inte eller någon ”minneseffekt” vilket innebär att ett
batteri kan laddas oavsett om det är urladdat eller halvfullt utan att ta
skada. Det rekommenderas däremot att batteriet laddas fullt före första
användning.
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NOTERA: Om batteriet inte planeras att användas under en längre
period rekommenderas att batteriet laddas fullt innan det ställs undan.
I fall då batteriet används sällan kan det rekommenderas att det laddas
varannan månad. Normalt tar det fem timmar att ladda batteriet fullt.
Den röda lampan på laddaren kommer då att slockna.
Att tänka på:
1. När ett batteri är helt urladdat bör det laddas upp även om det inte

kommer att användas omgående. Detta för att maximera livslängden
på batteriet.

2. För att ladda batteriet anslut laddaren direkt till batteriet. Lämna
sedan POWER reglaget i läge AV om batteriet är kopplat till spelare.

M. Specifikationer
Kompabilitet: DVD/CD/MP3
Färgsystem: NTSC/PAL
Panelstorlek: 7 inch
Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz
Videoutgång: 1 Vp-p/75 Ohm, obalanserad
Ljudutgång: 1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N: Better than 60 dB         Dynamisk räckvidd: Mer än 85 dB
Laser: Semiconductor Laser, Våglängd: 650 nm/795 nm
Strömkälla: DC 12V                         Strömförbrukning: 3 W
Driftstemperatur: 5~35°C                Vikt : 0.43 kg
Dimensioner (W x D x H): 166x 142 x 26mm

Single Monitor
Färgsystem: PAL
Skärmstorlek: 7 tum
Strömförsörjning:        DC 10-12V
Strömförbrukning: 7W
Driftstemperatur:        5~40ºC
Dimensions (B x D x H): 204 x 151 x 12 mm

Weight: 0.327kg
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N. Felsökning

                             LÖSNING

Kontrollera att DVD-spelaren är korrekt ansluten.
Kontrollera att kablar sitter ordentligt.

Filmen är programmerad att inte tillåta detta.
Förekommer ofta i samband med rättighetstexter
och varningstexter.

Funktion eller handling kan inte utföras på grund av:
1.) Skivans mjukvara tillåter det ej.
2.) Skivans mjukvara stödjer ej funktionen, ex:

Angles.
3.) Funktionen är inte aktiv ännu.
4.) Titeln eller kapiteln finns inte på skivan.

Skivan kan vara skadad. Testa en annan skiva. Det
är normalt med störningar vid snabbavspelning.

Vissa skivor tillåter inte snabbavspelning. Ofta i
samband med rättighetstexter.

 PROBLEM

Inget ljud alls
eller dåligt ljud.

Kan inte hoppa
över kapitel i en
film.

En ikon med en
hand visas på
skärmen.

Bilden har
störningar

Snabbavspelning
fungerar inte
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 LÖSNINGPROBLEM

Fjärrkontrollen
fungerar inte

Skivan spelas inte
upp

Sk ivan star tar
men stängs av
direkt

Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är
uttjänta. Att inget är i vägen för IR ögat på
spelaren.

Kontrollera att skivan är ilagd med etiketten
uppåt. Kontrollera att formatet på skivan
överensstämmer med vad spelaren stödjer.

-    Både spelaren och skivan är regionskodade.
Om dessa två inte matchar kan inte
avspelning ske.

-    Spelarens region är 2.
-    Skivan kan vara repig eller smutsig.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com

