Transportabel DVD-spelare
DVP-732

Användarhandbok

Läs instruktionerna noggrant för korrekt och säker användning.
Behåll handboken för framtida referens.
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Säkerhetsinstruktioner
• •
Varning: För att minska faran för elstöt, ta aldrig bort apparatens hölje eller bakpanel.
Apparaten innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Alla serviceåtgärder
bör lämnas åt en auktoriserad service.
• Varning: För att hindra faran för brand eller elstöt, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
• Utsätt inte nätadaptern för vatten (dropp eller stänk) eller placera vätskefyllda föremål (till ex.
blomvasar) ovan på apparaten.
• Håll apparaten borta från direkt solljus och värmealstrande källor som ugnar och radiatorer.
• För att hindra överhettning, täck inte apparatens ventilationsöppningar med tidningar, gardiner eller liknande. Placera inte heller apparaten på en bädd, soffa eller annat mjukt underlag.
• Ställ inte apparaten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord.
• Apparaten kan falla och skadas eller orsaka skada.
• Placera aldrig tunga eller vassa föremål på LCD-displayen eller ramen.
• Använd endast den medlevererade nätadaptern. Användning av annan nätadapter upphäver apparatens garanti.
• Koppla bort nätadaptern från eluttaget när apparaten inte används.
• Skydda naturen. Kassera slutanvända batterier i enlighet med miljöbestämmelser.
• Placera inte en öppen låga (brinnade ljus eller dylikt) på apparaten.
• Varning: Batteriet får inte utsättas för hög värme, som direkt solljus eller dylikt.
• Varning: En alltför stor hörlursvolym kan orsaka hörseskada.
• Varning: Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör.

Varning!
USB-stickan bör anslutas direkt till apparaten. Användning av USB-förlängningskabel kan
orsaka dataförlust och andra störningar.
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Apparatens kontroller

LCD-display

Högtalare
Skivfackets lock

OK (godkänna)
Källeväljare (SOURCE)
Stopp (STOP)
Skivafackets öppning
Flyttar kursorn

Strömbrytare (POWER, ON/OFF)
12V likspänningsanslutning (strömkälla)
Hörlursuttag (maximal utspänning 150 mV)
AV-linjeutgång (AV OUT)
USB-port

IR.CHG

Anslutning till USB-källa
Tryck på fjärrkontrollens SOURCE-knapp tills apparaten ställs i USB-funktionsläge.

USB-port

USB-anslutning
Apparaten är försedd med USB IN-anslutning för uppspelning av JPEG- och andra filer.
Välj USB IN-funktionen genom att trycka på SOURCE-knappen. Alla funktioner är de samma
som under skivuppspelning.
Obs!
USB IN-porten är kompatibel med minnesstickan, den är inte ämnad åt MP3-spelare som
använder annan mjukvara.
Obs!
Skjut USB-stickan in i USB-porten på rätt sätt för att undvika filerna att skadas.
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Fjärrkontroll

1 A-B-avsnittets repetering (A-B REPEAT)
Det första trycket lagrar det repeterade avsnittets startpunkt (A). Det andra trycket lagrar
det repeterade avsnittets slutpunkt (B). Det valda avsnittet repeteras automatiskt.
Det tredje trycket upphäver repeteringsfunktionen.
2 REPEAT/PROG-knapp
Ett kort tryck på knappen ställer apparaten i repeteringsläge för ett stycke (kapitel), det
andra korta trycket ställer apparaten i repeteringsläge för titel och det tredje korta trycket
upphäver repeteringsfunktionen (OFF). Ett långt tryck ställer apparaten i programmeringsläge. I programläget kan du använda sifferknapparna för att mata nummer för titlar och kapitel.
3 Sifferknappar 0-9
Användes för att välja kanalnummer eller mata in siffror i menyerna.
4 Inställningsknapp (SETUP)
Väljer inställningsmeny.
5 GOTO-knapp
Användes för tidsstyrd index/titel/kapitelsökning.
6 NEXT-knapp
Flyttar uppspelningen till början av följande kapitel eller fil.
7 PREVIOUS-knapp
Flyttar uppspelningen tillbaka till början av föregående kapitel eller fil.
8 Snabbsökningsknapp framåt
Upprepade korta tryck ändrar sökhastigheten (5 nivåer) framåt i ordningen: x2 --> x4 -->
x8 --> x16 --> PLAY (normaali toisto).
9 Snabbsökningsknapp bakåt
Upprepade korta tryck ändrar sökhastigheten (5 nivåer) bakåt i ordningen: x2 --> x4 -->
x8 --> x16 --> PLAY (normaali toisto).
10 Strömknapp (POWER)
Slår strömmen på/ställer apparaten i beredskapsläge.
11 DISPLAY-knapp
Visar den laddade skivans eller filens information.
12 AUDIO/ANGLE-knapp
Kort tryck. ändrar audiofunktion (om skivan innehåller flere audiospråk).
Långt tryck: byter kameravinkel (om skivan är inspelad från flere olika kameravinklar).
13 SUBTITLE/TITLE-knapp
Kort tryck: ändrar textfunktion( om skivan innehåller flere olika textspråk).
Långt tryck: väljer DVD-titelmeny.
14 MENU/ZOOM-knapp
Kort tryck: väljer meny.
Långt tryck: väljer zoomfunktionen.
Du kan byta zoomnivå i ordningen: Q1, Q2, Q3, OFF (upphävd) genom att hålla
knappen nedtryckt.
4

15 STOP/SLOW-knapp
Ett kort tryck stoppar uppspelningen. Ett lpngt tryck startar uppspelningen med långsam
hastighet. Det första långa trycket = 1/2-hastighet, det andra långa trycket= 1/4-hastighet,
det tredje långa trycket = 1/6-hastighet, det fjärde långa trycket = 1/8-hastighet, det femte
långa trycket återställer den normala uppspelningshastigheten (PLAY).
16 Navigerings (pil) -knappar
Flyttar kursorn uppåt/nedåt för filval.
Höjen volymen.
Sänker volymen.
17 ENTER-knapp
Användes för att välja och godkänna alternativ eller uppspela filer.
18 PLAY/PAUSE-knapp
Startar upspelningen/ställer uppspelningen i pausläge.
19 SOURCE-knapp
Användes för att välja uppspelningskälla (skiva eller USB).
20 MUTE-knapp
MUTE-knappen användes för att tillfälligt stänga av ljudet.
Obs!
Håll knappen nedtryckt ca. 2 sekunder när du väljer en funktion som kräver ett långt tryck.
FÖRBEREDELSR
Placera fjärrkontrollen på ett jämt underlag och installera det medlevererade batteriet enligt
följande:
1. Skjut knappen åt vänster.
2. Dra ut batterihållaren.
3. Placera batteriet i hållaren genom att ta hänsyn till batteriets polaritet.
4. Skjut batterihållaren in i fjärrkontrollen.

Batteri-information
Battereits typ: CR2025, 3V (1 st)
Livslängd: ca. 1 år (i normalt bruk och rumstemeratur).
FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING
Rikta fjärrkontrollen mot apparaten som styrs. Fjärrkontrollen fungerar bäst med mindre än 5
meters avstånd och högst upp till 30° direkt från framsidan.
Det får inte finnas något hinder på signalrutten mellan fjärrkontrollen och den infraröda sensorn
på apparaten frampanel. Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus. Om fjärrkontrollen slutar fungera, även om den hålles nära spelaren så är batteriet slut och bör bytas till ett nytt.
Obs!
a bort batteriet ur fjärrontrollem om du inte använder den under en längre tid.
Värm inte batteriet eller förinta det genom att bränna.
Ta inte isär batteriet eller gör några ändringar på det.
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Anslutning till TV-apparat

Hörlurar

Gul (video)
Grön (vänster audiokanal)
Röd (höger audiokanal)

Nätadapter

MP3/WMA/MPEG4-uppspelning

MP3/WMA/MPEG4-skivornas sökindex är enlig med bilden ovan.
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Välj rotindexet genom att trycka på pilknappen och tryck sedan på ENTER-knappen för väljning avhjälpmeny. Välj sedan önskat spår med pilknappen och starta musikuppspelningen
eller filmuppvisningen genom att trycka på ENTER- eller PLAY-knappen.
Om du vill återgå till den övre menyn, välj ikonen med pilknappen och tryck sedan på
ENTER-knappen.
FILTER: möjliggör valet av sökningslistan filkategorier.
Väljandet sker mellan tre kategorier: AUDIO, PHOTO och VIDEO.
MODE: väljer uppspelningslägen.
NORMAL: upphäver slumpmässig uppspelning.
SHUFFLE: aktiverar slumpmässig uppspelning. När uppspelningen når det uppspelade
kapitlets/spårets slut, hoppar uppspelningen till följande slumpmässigt valt kapitel/spår.
Varje gång det uppspelade kapitlet/spåret slutar så hoppar uppspelningen till följande slumpmässigt valt kapitel/spår, tills alla kapitel/spår har uppspelats eller den slumpmässiga uppspelningen upphäves genom att trycka på MODE-knappen för byte av option.
MUSIC INTRO: när denna funktion väljes, uppspelas det valda mediet 10 sekunder varefter
uppspelningen hoppar till följande medie.
EDIT MODE: användes för att välja programuppspelning. Tryck på vänstra pilknappen för
att välja index och välj sedan önskat spår med ENTER-knappen. Tryckpå ADD TO PROGRAM fört att tillsättadet valda spåret till programlistan.
PROGRAM VIEW: visar de programmerade spåren.
BROWSER VIEW: visar spårindexet.
ADD TO PROGRM: tillsätter det valda spåret till programlistan.
CLEAR THE PROGRAM: tryck två gånger på STOP-knappen när spelaren är i stoppläge,
välj spåret du vill radera och tryck på CLEAR PROGRAM-knappen för att radera det valda
spåret från programlistan.

Picture CD-uppspelning
Picture CD-skivorna är försedda med indexregister som nedan varande bild visar.

Välj rotmenyn att använda pilknappen och flytta dig till indexet grnom att trycka på ENTERknappen. Välj önskad bild med pilknappen och tryck sedan på ENTER- eller PLAY-knappen
för att titta på den valda bilden.
Om du vill återgå till den övre menyn, välj ikonen med pilknappen och tryck sedan på
ENTER-nappen
ROTERA BILDEN
Tryck på piknappen i bilduppspelningsläget, om du vill rotera bilden i rutan.
Tryck på ANGLE-knappen för att byta bildsökningsläge.
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Systemets inställning
ANVÄNDNING AV MENYERNA
Tryck SETUP-knappen på fjärrkontrollen. SETUP MENU (huvudmeny) uppenbaras på bildrutan. Använd sedan pilknapparna för att flytta dig uppåt eller nedåt i menyn för att kunna välja
önskad inställning Godkänn valet me ENTER-knappen. Tryck på vänster-pilknapp för att återgå till den övre menynivån.
Tryck SETUP-knappen på nytt för att stänga inställningsmenyn. Följande alternativ är möjliga i
inställningsmenyn:
SPRÅKETS INSTÄLLNING
Välj Language i inställningsmenyn och välj sedan Language-hjälpmenyn (submenu).

OSD Language
Använd denna inställning för att välja språket för inställningsmenyerna och bildrutan.
Subtitle
Med denna option kan du välja förinställt textspråk.
Följ DVD MENU SETUP-menyns instruktioner tillsammans med önskad option.
MPEG4 subtitle
Använd denna inställning för att välja MPEG4-kodningsoption.
Audio
Med audio-inställningens hjälp kan du välja audiospråkalternativen som finns lagrade på skivan.
Följ DVD MENU SETUP-menyns instruktioner tillsammans med önskad option.
DVD Menu
Denna inställning erbjuder språkalternativ för filmvisning.
Följ DVD MENU SETUP-menyns instruktioner tillsammans med önskad option.
VIDEO SETUP
Välj Video i inställningsmenyn och välj sedan Video-hjälpmenyn (submenu).

Aspect Ratio (bildförhållande)
TV-rutans bildförhållande beror på skivans inspelningsformat. Alla skivor kan inte visa bilder
som är kompatibla med det valda bildförhållandet.
Om du uppspelar en 4:3 inspelad skiva på en bredbildstelevision, så uppenbaras det svarta
balkar på bildrutans båda kanter. Bildförhållandet bör väljas enligt den använda TV-apparatens
typ.
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TV System
Denna produkt stöder flere olika sytem, medräknat NTSC och PAL. Om TV-apparaten innehåller endast TSC- och PAL-systemet, börjar bildrutan blinka och färgerna försvinner ifall det
valda systemet är fel.
Obs!
Bekanta dig med TV-apparatens instruktioner för ytterlig information gällande utgångsformat.
Smart picture
Smart icture justerar videougångens effekt. Välj ”standard” för grundinställning.
Brighr: erbjuder en ljusstark visningseffekt.
Soft: erbjuder en mjuk visningseffekt.
Dynamic: användaren kan själv justera ljusstyrka, kontrast, färg, osv.
RATING SETUP
Välj Rating-menyn och efter detta Rating-hlälpmenyn.
Obs!
Alla DVD-skivor stöder inte Rating-inställningen.

Parental Control (barnlås)
Genom att välja Parental Control kan användaren aktivera barnlåset. vilket hindrar spelarens
användning. Välj Parental Control och tryck på ENTER-knappen för att byta funktionsläge.
Obs!
Öppna lösenordet alltid före Parental Control-inställningen.
Set Password (inställning av lösenord)
Ange det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna 0-9 och bekräfta det angivna numret med
ENTER-knappen.
Obs!
Om du har glömt ditt lösenord kan du låsa upp genom att använda det universiella lösenordet
6666.
MISC SETUP (diverse inställningar)
Gå tiil inställningsmenyn och välj M I S C. Nedanvarande hjälpmeny visas i rutan.
• Använd ”Use Default Setting Reset” parametern för att återställa inställt data till de fabriksgjorda grundinställningarna och ladda en skiva i spelaren.
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Felsökning
Om spelaren stöter på ett problem, kontrollera följande innan du kontaktar kundservicen.
Slå av strömmen omedelbart om du misstänker, att spelaren her ett funktionsfel.
Dra ut nätsladdengrån vägguttaget och kontrollera om DVD-spelaren ät ovanligt varm eller
stiger det rök ur den.
Problem

Möjlig orsak

Reparationsåtgärd

DVD-spelaren
fungera inte.

Skivfacket lock är öppet.
Ingen skiva har laddats.
Skivan har laddats fel.
Skivan är smutsig eller skev.
Spelaren landskod motsvarar
inte skivans landskod.
Det har bildats fukt på den
optiska linsen.

Stäng skivfackets lock.
Ladda en skiv i spelaren.
Latta skivan etikettsidan uppåt.
Rengör skivan eller byt ut den.
Köp en skiva som har samma
landskod som spelaren.
Tag ut skivan och slå av strömmen
för minst två timmar.

Inget ljud.

Spelaren är inte korrekt ansluten.
Hörlurarna är anslutna
(högtalarljudet är då avstängt).
DVD-audioinställningarna är
fel.
Skivan är smutsig eller skev.
TV-rutan är avslagen eller
fel videoläge har valts.

Granska anslutningarna on
koppla apparaten rätt.
Koppla hörlurarna loss.

Ingen bild.

Granska audioinställningarna och
utför behövliga korrigeringar.
Rengör skivan eller byt ut den.
Aktivera TV-rutan och/eller ställ in
rätt videoläge.

Spelaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera anslutningarna och
koppla apparaten rätt.
Bildens och/eller
ljudets kvalitet är Skivan är smutsig eller skev.
dålig.
Spelaren fortsät- A-B-repeteringen är aktiveradSkivan är smutsig eller skev.
ter att repetera
samma avsnitt.
Fjärrkontrollen
fungerar inte.

Fet finns ett hinder på signalrutten mellan kontroll och spelare.
Fjärrkontrollen är inte riktad mot
DVD-spelaren.
Fjärrkontrollens batteri har installerats med fel polaritet.
Batteriet är slutanvänt.
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Rengör skivan eller byt ut den.
Avbryt A-B-repeteringen.
Rengör skivan eller byt ut den.

Avlägsna hindret.
Rikta kontrollen direkt mot
DVD-spelaren.
Kontrollera batteriets polaritet och installera det rätt.
Installera ett nytt batteri.

Teknisk information
Uppspelningssystem:
Kompatibla skivor:
Brusförhållande (video):
Resolution:
Frekvensomfång:
Brusförhållande (audio):
Dynamikområde:
Distorsion:
D/A-omvandlare:
Utgångsegenskaper
Display:
Ruutestorlek:
Videoutgång:
Audioutgång:
Brukspänning:
Effektförbrukning:

NTSC/PAL
DCD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,
DVD+p, -R/RW, MPEG4
> 65 dB
> 500 linjer
fs 96 kHz: 20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
> 90 dB
> 80 dB
< 0.01%
96 kHz/24 bit
TFT-LCD-färgdisplay
7”
1Vp-p (75!)
2 kanaler
12 likström (DC IN)
< 12W

Annat
Andra möjliga orsaker till problemen:
Elektrostatiska laddningar, eller yttre störningar kan orsaka funktionsfel i DVD-spelaren.
Dra ut nätsladdeni ett sådant fall, vänta en minut och koppla den sedan igen.
Om problemet kvarstår efter ovan nämda åtgärd, dra ut nätsladden och kontakta kundservicen
eller den aiktoriserade servicecentern.
Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i ptivathushåll inom Europeiska
Unionen
Om produkten har denna symbol får den inte kastas bort tillsammans med hushållsavfallet. Bortskaffa apparaten grnom att överlämna den till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Apparaternas tervinning hjälper till att spara på våra naturresurser och hindrar
hälso- och miljöskador. Kontakta avfallshanteringen eller butiken som har sålt
apparaten för att få mera information gällande återvinning.

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Kundservice tel. 030 650 5505
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