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הקדמה
תודה שרכשתם את המוצר שלנו .אנא עיינו במדריך זה לפני ביצוע
החיבורים וההפעלה ,ושמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.
מכשיר זה שמיישם את חידושי האלקטרוניקה העדכניים ביותר היא
מכשיר קל להתקנה ,קל משקל וקטן ממדים .נוח מאוד לקחתו עימכם לכל
מקום ולהשתמש בו במלון ,במשרד ,בבית ,וכו'.

תכונות

•מסך  LED TFTבחדות גבוהה
•עם שקע אוזניות
•עם כניסת  USBוחריץ לכרטיס MMC / MS /
•תאימות לקובציDVD, VCD, MPEG4, CD, MP3, CD-R, DVD-
 ,RW, JPEG, Kodak Picture CD, DIVXוכו'
•תמיכה בשליטת ניגון שמע :ניגון ,השהייה ,השמעה מהירה קדימה,
השמעה מהירה אחורה ,וכו'
•שני יחסי ממד תמונה אופציונאליים  16:9ו4:3-
•מתחDC9-12V :
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זהירות ואזהרה
 .1מיקום:
•למניעת שריפה או התחשמלות ,אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
•אין לחשוף מכשיר זה לאור שמש ישיר.
•יש להרחיק מכשיר זה ממגנטים חזקים ,מקורות חום ואבק.
•אין להניח מכשיר זה על גבי משטח בלתי יציב.
•אם המכשיר מועבר ישירות ממקום קר לחם ,לחות עלולה להתעבות בתוך
המכשיר ולגרום לתקלה .במקרה כזה יש להשאיר את המכשיר מופעל
למשך מספר שעות עד שהלחות מתאדה.
 .2התקנה:
יש לוודא שנגן ה DVD-הנייד מותקן על פי ההוראות והאיורים המופיעים
במדריך זה.
 .3זהירות:
•אין להתיר חדירת חפצים כלשהם למכשיר דרך הפתחים.
•אין לשפוך או להתיז נוזלים כלשהם על המכשיר (הדבר עלול לגרום
לשריפה או התחשמלות).
•אין להניח כל דבר כבד על גבי המכשיר.
•כדי להבטיח אוורור נאות ופעולה תקינה ,אין לכסות או לחסום את
החריצים והפתחים במטלית או בחומרים אחרים כלשהם.
•יש להרחיק את המכשיר מלהבה חשופה כגון אש ,נר ,וכו'
•מסוכן להחליף את הסוללה בצורה לא נכונה.
•יש להתקין את הסוללות בצורה נכונה.
•יש להשליך את הסוללות בהתאם לתקנות ולחוק המקומי.
•טמפרטורת העבודה המרבית היא  35מעלות צלזיוס ( 95מעלות
פרנהייט).
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 .4אין לפרק:
אין לעולם לנסות ולפרק את המכשיר .הדבר כרוך בסיכון להתחשמלות
ו/או לפגיעה כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר.
לביצוע פעילות תחזוקתית יש להתייעץ עם אנשי מקצוע ושירות
מוסמכים.
 .5ניקוי המכשיר:
 .1בעת הניקוי יש לוודא שהמכשיר מנותק ממקור החשמל.
 .2מומלץ שלא להשתמש בכימיקלים וחומרי ניקוי לניקוי.
 .3יש להשתמש במטלית רכה שהורטבה במעט מים אך ורק לניקוי חיצוני
של המכשיר.
 .6שימוש בתקליטורים:
•אין להשאיר את תקליטורים בקרבת מקור חום ,תחת אור שמש ישיר ,או
בתנאי לחות גבוהה.
•יש לאחסן את התקליטורים באריזתם כאשר אינם בשימוש.
•הערמה של תקליטורים או העמדתם בזווית מבלי לשים אותם במארז
שלהם עשויה לגרום לעיוות בתקליטורים.
•אין לגעת במשטח תקליטור בעת הטיפול בתקליטור; יש להחזיק אותו
בקצותיו.
•טביעות אצבעות ,אבק ,לכלוך או שריטות על תקליטור עלולים לעוות
את התמונה או לפגוע באיכות הצליל .יש תמיד לטפל בזהירות ולוודא
שתקליטורים נקיים לפני השימוש.
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•אין להדביק נייר או סרט הדבקה על התקליטור.
•אין לכתוב על התקליטור עם טוש ,וכו'
•יש לנקות את התקליטורים בעזרת מטלית רכה ,תוך ניגוב קל מהמרכז
כלפי חוץ.
•אין להשתמש בחומרים ממסים כמו בנזין ,בחומרי ניקוי מסחריים שאינם
מיועדים לתקליטורים או בספריי אנטי סטטי שמיועד לתקליטי ויניל כמו
שכן אלו עלולים לגרום נזק לתקליטור.

ניקוי וטיפול בתקליטור
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לוח
מקשי הפעולות הנפוצות בלוח הם כדלקמן

תפריט ()MENU
יש ללחוץ לחזרה לתפריט הבסיס של הDVD-
עצור ()STOP
יש ללחוץ להשהיית השידור הנוכחי
נגן/השהה ()PLAY/PAUSEE
יש ללחוץ פעם אחת כדי להשהות את הנגינה ,ושוב פעם שנייה כדי לחדשה
הגדרות ()SETUP
יש ללחוץ כדי להיכנס לתפריט הגדרות ,ואז להשתמש במקשי החץ והאישור כדי
להגדיר את תפריט המערכת.
במצב טלוויזיה משמש לכוונונים
מצב ()MODE

יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין המצבים  DVD, TVוAV-
 / USBכרטיס ()USB/CARD

יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין מקורות הנגינה השונים– תקליטור,
כרטיס  ,SDמקור USB

מקשי חץ
בקריאה משמשים לביצוע הפעולות הקודם/הבא ,הרצה קדימה/הרצה אחורה.
בתפריט משמשים כמקשי פיקוד או כוונון מערכת.

אישור ()OK
יש ללחוץ כדי לקבוע את הפריטים שנבחרו או את הבחירה
פתיחה ()OPEN
לפתיחת הדלתות (יש ללחוץ פעם אחת כדי לפתוח את הדלתות)
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מקשי פונקציות
הערה :חלק מהלחצנים הבאים נכללים בשלט הרחוק בלבד ,וחלקם
נמצאים על גבי המכשיר בלבד ,בעוד שחלקם מופיעים בשניהם
מתג ההפעלה/כיבוי של המכשיר

יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין מקורות הקלט
תקליטור מקור
יש ללחוץ כדי להיכנס/לצאת אל ומתפריט ההגדרות.
מקשי הספרות יכולים לשמש להזנת ספרות או לבחירת רצועה
או פרק
יש ללחוץ כדי להיכנס לפריט בתפריט ,לאשר או לבצע בחירה.
במקשי החץ מפתחות ניתן להשתמש לניווט ההדגשה בתפריט.
יש ללחוץ על הלחצן כדי לעבור למצב  DVDעם קלט

יש ללחוץ כדי להפעיל מצב השמעה חוזרת.
(הערה :תכונה זו אינה זמינה כאשר תכונת ה PBC-מופעלת)
באמצעות לחצן זה ניתן לחזור על נגינת קטע מסוים בתקליטור.
יש ללחוץ על לחצן זה כדי לסמן את נקודת ההתחלה ( )Aושוב
כדי לסמן את נקודת הסיום ( .)Bלאחר מכן ,המכשיר ינגן קטע זה
שוב ושוב .יש ללחוץ שוב בפעם השלישית כדי לבטל את ההשמעה
החוזרת של קטע ה AB -ולחדש את ההפעלה הרגילה.
(הערה :נקודות  Aו B -נדרשות להיות באותו/ה סרט/רצועה).
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דילוג לפרק/רצועה קודמת
דילוג לפרק/רצועה הבאה
יש ללחוץ על כדי להתחיל השמעה או לחדש את ההשמעה
הרגילה ממצב של הרצה מהירה קדימה ,הרצה מהירה אחורה,
'ניגון איטי ,ניגון פריים-אחר-פריים וכו
יש ללחוץ כדי להשהות באופן זמני את הניגון :יש ללחוץ שוב או
ללחוץ על [►] כדי לחדש את ההשמעה.
יש ללחוץ פעם אחת כדי להשהות את הניגון ,לאחר מכן לחץ יש
ללחוץ על [►] כדי להמשיך את הניגון; יד ללחוץ פעמים כדי
לחדול את הניגון ולאפס את התקליטור לנקודת ההתחלה.
ניגון מואץ קדימה .מהירויות זמינות2X, 4XX, 8XX, 16XX,32XX-
ומהירות רגילה.
ניגון מואץ אחורה .מהירויות זמינות2X, 4XX, 8XX, 16XX,32XX-
ומהירות רגילה.
יש ללחוץ כדי להיכנס לתפריט זמן .יש להשתמש במקשי הספרות
כדי לבחור את הסרט ,פרק ,רצועה ,זמן רצועה או זמן תקליטור
שיש לנגן .יש ללחוץ שוב כדי לצאת מתפריט זמן
יש ללחוץ על לחצן זה כדי להשתיק את הקול באופן זמני.
יש ללחוץ עליו שוב כדי להפעיל מחדש את הקול.
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יש ללחוץ
.

כדי להגביר את עוצמת השמע או
כדי להנמיך את עוצמת השמע

יש ללחוץ שוב ושוב כדי לבחור את שפות השמע הזמינות
בתקליטור (.)DVD

יש ללחוץ על כדי לחזור לתפריט גבוה יותר בעת ניגון DVD

יש ללחוץ שוב ושוב כדי להחליף/להציג את הכתוביות או לכבות
את תכונת הכתוביות( .הערה :תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים
שמקודדים עם כתוביות).
יש ללחוץ שוב ושוב כדי להחליף או להסתיר מידע רלוונטי ביחס
לתקליטור המנוגן.
יש ללחוץ על לחצן זה כדי להגדיל את תצוגת הסצנה .יחסי
ההגדלה הזמינים הם 3X, 2X :ו ,4X-במצב מוגדל ניתן להשתמש
במקשי החיצים כדי להניע את מוקד ההתקרבות( .הערה :ישים
לגבי  ,DVD, VCD, MPEG4וכו')
יש ללחוץ על לחצן זה להפעלת טלוויזיה ומסך .LED

יש ללחוץ על [ ]REVכדי לחפש לאחור ,ו ]FWD[-כדי לחפש
קדימה.
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הגדרת מערכת
 1.6זיכרון אחרון
מופעל ( :)ONבכל פעם שהמכשיר מכובה או התקליטור מופסק,
המכשיר יזכור את זמן ההצגה האחרון .בפעם שהמכשיר יופעל
ותקליטור זה ינוגן ,המכשיר ימגן את התקליטור מנקודה זו.
כבוי ( :)OFFתכונת הזיכרון האחרון מנוטרלת.
 .2עמוד הגדרות שמע
 2.1הגדרות רמקולים
 2.1.1ערבול מפחית ()DOWNMIX
 :LT/RTאות השמע ב 5.1-ערוצים מעורבל לערוץ שמאלי וערוץ ימני
ומושמע באמצעות הרמקול הקדמי השמאלי והרמקול הקדמי הימני
בהתאמה.
הערה :תכונה זו חלה רק על תקליטורי  5.1ערוצים מקודדים בAC-3-
 2.3הגדרות דולבי דיגיטל
 2.3.1מונו כפול ()MONO DUAL
סטריאו ( :)STEREOהנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ שמאל
ושל ערוץ ימין דרך הרמקול הקדמי-שמאלי והקדמי-ימני בהתאמה.
מונו-שמאל ( :)L-MONOהנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ
שמאל בלבד דרך שני הרמקולים הקדמיים  FLו.FR-
מונו ימין ( :)R-MONOהנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ ימין
בלבד דרך שני הרמקולים הקדמיים  FLו.FR-
מונו מעורבל ( :)MIX- MONOהנגן משמיע את פלט האודיו
של האות הממוצע בין ערוץ שמאל וערוץ ימין דרך שני הרמקולים
הקדמיים  FLו.FR-
הערה :תכונה זו חלה רק על תקליטורי  2ערוצים מקודדים בAC-3-
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 2.3.2טווח דינאמי ()DYNAMIC
בעת צפייה בסרט עם טווח דינמי גדול בעוצמת שמע נמוכה ,למשל בלילה,
ניתן להתאים את הערך הדינמי כדי למנוע אובדן של פרטי קול כתוצאה
מעוצמת השמע הנמוכה.
 .3עמוד הגדרות וידאו
תפריט זה משמש להגדרת איכות התמונה של מסך ה LED-של המכשיר.
 3.1איכות
פריטים אלו יש להתאים על פי העדפה אישית.
 3.1.1חדות
ישנן שלוש אפשרויות (גבוה ,בינוני ונמוך) לבחירה תחת סעיף זה.
 3.1.2בהירות ,ניגודיות ,גאמה ,גוון ורוויהLUMA DELAY ,
יש להזין פריטים אלו בהתאמה באמצעות מקשי החץ שמאל [/]LEFT
ימין [ ]RIGHTלכוונון הערך ,ולאחר מכן ללחוץ על אישור [ ]Enterכדי
לאשר את הכוונון.
 .4הגדרות העדפות
פריט זה זמין כאשר אין תקליטור במגש התקליטורים ,מגש התקליטורים
פתוח או התקליטור במגש התקליטור הופסק.
 4.1סוג טלוויזיה
מוצר זה תומך הן בתקן השידור  NTSCוהן בתקן  PALלשידורי טלוויזיה.
 :PALבמידה והטלוויזיה המחוברת משדרת ב PAL-ומופעלת בסין ,הונג
קונג ,אירופה ,וכו' ,יש לבחור מצב זה .מצב זה ימיר את אות השידור
ב NTSC-של התקליטור לפלט בפורמט .PAL
 :NTSCבמידה והטלוויזיה המחוברת משדרת ב NTSC-ומופעלת
בטאיוואן ,אמריקה ,קנדה ,וכו' ,יש לבחור מצב זה .מצב זה ימיר את אות
השידור ב PAL-של התקליטור לפלט בפורמט .NTSC
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( PBC 4.2בקרת פלייבק)
מופעל ( :)ONיש להפעיל את תכונת ה .PBC-בעת ניגון של תקליטור מקודד
עם תכונת  PBCכגון  VCS 2.0, SVCDוכו' ,יש ללחוץ על תפריט [ ]MENUכדי
לחזור לתפריט ה.PBC-
כבוי ( :)OFFתכונת ה PBC-מנוטרלת.
הערה :תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים מקודדים עם תכונת  PBCכגון VCS
 2.0, SVCDוכו'
תקליטורי  DVD, VCD 1.1, CD-DAו MP3-לא כוללים תכונת .PBC
 4.3תפריט שמע ( ,)AUDIOכתוביות ותקליטור
תחת סעיפים אלו יש לבחור את שפת השמע ,שפת הכתוביות ושפת תפריט
התקליטור המועדפת.
ניתן לשנות את שפת השמע גם על ידי לחיצה על שמע [ ]AUDIOושפת כתוביות
על ידי לחיצה על כתוביות [ ]SUBTITLEבשלט הרחוק.
הערה :אם השפות שנבחרו תחת פריטים אלו אינן זמינות בתקליטור המנוגן,
תיבחרנה הגדרות ברירת המחדל של התקליטור.
 4.4בקרת הורים
סעיף זה מאפשר למשתמש להגדיר דירוג מרבי ביחס לסרטים שניתן להציג.
לא ניתן לצפות בסרטים המדורגים גבוה יותר מהרמה שנקבעה לנעילת ההורים
ללא הזנת מילת מפתח מתאימה .זאת ועוד ,המפתח בסיסמה הנכונה נדרש גם
לאיפוס הדרגה .סיסמא ברירת המחדל היא .136900
הערה :תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים עם בקרת הורים.
 4.5ברירת מחדל
שחזור הגדרות ברירת המחדל פרט להגדרות בעמוד הגדרות סיסמה ותחת הסעיף
בקרת הורים.
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 .5עמוד הגדרת סיסמה
 5.1מצב סיסמה
תחת סעיף זו ניתן להפעיל/לנטרל את הסיסמה.
הערה :יש להקיש את הסיסמה הנכונה ולחוץ על אישור [ ]ENTERלפני שינוי
התכונה בסעיף זה .סיסמת ברירת המחדל היא .136900
 5.2סיסמא
תחת סעיף זה ניתן לאפס את הסיסמה.
הערה :סיסמא ברירת המחדל ( )136900פעילה תמיד גם לאחר איפוס
הסיסמה.

השמעה ()PLAYBACK
אחרי שכל החיבורים בוצעו כראוי ,כעת יש להפעיל את המכשיר ,הוא
מוכן לפעולה!
טעינה והפעלת תקליטור
 .1לאחר חיבור המכשיר לחשמל יש להעביר את מתג ההפעלה למצב
מופעל (.)ON
 .2יש ללחוץ על פתיחה [ ]OPENכדי לפתוח את מגש התקליטורים .יש
להניח עליו את התקליטור עם צד התווית פונה כלפי מעלה.
 .3יש לסגור את מגש התקליטור .המכשיר יטען את התקליטור ויתחיל
לנגן.
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ניגון תקליטור MP3 / MPEG4
לאחר שהמכשיר טוען תקליטור  ,MP3 / MPEG4יופיע על המסך תפריט
המציג את תוכן התקליטור.
 .1יש ללחוץ על לחצן חץ [ ]UP] / [DOWNכדי לבחור קובץ או תיקייה.
 2.1יש ללחוץ על אישור [ ]OKכדי להיכנס לתיקייה שנבחרה .הקובץ(ים) ו/או
התיקייה (תיקיות) בתיקייה יוצגו באופן מיידי.
 2.2יש ללחוץ על אישור [ ]OKכדי להפעיל את הקובץ שנבחר.
 .3כאשר התקליטור מופסק יש ללחוץ על חץ שמאל [ ]LEFTכדי לחזור ל�ת
פריט האב.

ניגון תקליטור תמונות קודאק
•יש להניח את תקליטור תמונות הקודאק במגש התקליטור ,כעת המכשיר יטען
את התקליטור באופן אוטומטי.
•יש ללחוץ על [■] כדי להציג את התפריט שמציג את תוכן התקליטור.
במסך התפריט יש להשתמש במקשי החץ מעלה ומטה []UP] / [DOWN
כדי לבחור תמונה ,ולאחר מכן ללחוץ על אישור/נגן [ ]►[ / ]ENTERכדי
להתחיל את ההשמעה מהתמונה שנבחרה.
גש אל [ :]GOTOיש ללחוץ על לחצן ואז להשתמש במקשי הספרות
לבחירת תמונה .לאחר מכן ההשמעה תתחיל מהתמונה שנבחרה.
[ :]IIיש ללחוץ כדי להשהות את ההשמעה; וללחוץ שוב או ללחוץ על נגן
[►] כדי לחדש את ההשמעה.
[►] :יש ללחוץ כדי להתחיל השמעה או לחדש השמעה.
[ :]REPEATיש ללחוץ פעם אחר פעם כדי לעבור בין מצבי ההשמעה
החוזרת (בודד>חזרה אחת>חזרה על התיקייה> תיקיה>ביטול השמעה
חוזרת).
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יש ללחוץ כדי לדלג לתמונה הבאה/הקודמת במהלך הה�ש

מעה.
[( ]LEFT] / [RIGHTבשלט הרחוק) :יש ללחוץ כדי לסובב את התמונה
נגד כיוון השעון  /בכיוון השעון במהלך ההשמעה.
[ :]ZOOMבמהלך ההשמעה יש ללחוץ על הגדלה [ ]ZOOMפעם
אחר פעם כדי להגדיל/להקטין את התמונה או לחזור לגודל המקורי.
כאשר התמוהנה מוגדלת ניתן להשתמש במקשי הכיוון כדי להזיז את ה�ת
מונה.
השמעה מכונן  Uוכרטיס SD/MMMC/MS
יש להכניס כונן  Uאו קורא כרטיסים לשקע ה .USB-יש ללחוץ על בחירת
מקור [ ]SOURCE SELECTכדי לבחור במצב  USBלניגון קובצי הנגינה
שמאוחסנים בו.
ניגון DIVX
 DIVXהוא פורמט הקלטת וידאו (סרטים ווידאו) שמוכר בשם .AVI
תקליטור  DIVXמציע איכות גבוהה ברמה של  DVDלצד קיבולת גדולה
יותר .לדוגמא:
בפורמט MPEG-112

בDivX-

)DVD (MPEG-2

כ1.5-2GB -

כ600-800MB -

)VCD (MPEG-1

כ800MB-1GB -

כ200-300MB-

סרט 1.5H
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ההבדלים בין  MPEG-1, MPEG-3וMPEG-4-
MPEG-1
מהירות ()kb / s

MPEG-2
6500kb/s

1380kb/s
)(352X288

MPEG-4
880kb/s
)(720x576

איכות

טובה

מצויינת

מושלמת

דרישת חומרה

נמוכה

בינונית

גבוהה
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פעולת חיפוש ערוץ טלוויזיה
 .1יש לחבר את כבל האות של ה CATV-לחריץ האנטנה בצד השמאלי
של הנגן.
 .2יש ללחוץ על הלחצן  DVD/TVבשלט הרחוק כדי לעבור למצב קליטת
טלוויזיה.
כעת מסך ה TFT-מציג רקע כחול( .לחיצה על הלחצן DVD/TV
למעבר בין המצבים תצליח רק כאשר הנגן פתוח ואין בו תקליטור או
לאחר שקרא כבר את תכניי התקליטור ,המעבר לא אפשרי בזמן שהנגן
קורא את התקליטור ,אנא שימו לב לכך)
 .3בשלט הרחוק :לחיצה על המקש  TVתציג את פונקציות המקש ,כולל:
תמונה ,תכונה ,מערכת ,הגדרה מוקדמת ,זמן
תחת תמונה ניתן להגדיר :בהירות ,ניגודיות ,כרומה ,גוון צבע.
תחת תכונה ניתן להגדיר :בחירת שפה ,רוחב תמונה ,שחזור
תחת מערכת ניתן להגדיר :דפוס שירות צבע ,צליל מלווה ,החלפת ערוץ,
שכפול
תחת הגדרות קבועות מראש :חיפוש אוטומטי ,חיפוש ידני ,כוונון עדין,
פס גל ,תכנית ,דילוג
תחת זמן :זמן שינה ,שעון ,זמן כיבוי ,זמן הפעלה
 .4יש ללחוץ על מצב טלוויזיה ( )TV MODEכדי לבחור שיטת שידור
ומצב שמע מתאימים .כאשר יש רק תמונה ללא קול יש ללחוץ ראשית על
תפריט ( ,)MENUולאחר מכן על לחצן מצב טלוויזיה ( )TV MODEכדי
לבחור מצב קול שיספק אות שמע ברור.
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 .5מתפריט ההגדרות המוגדרות מראש ניתן לבחור ערוץ טלוויזיה ולשמור אותו
באמצעות הנגן יבצע חיפוש אוטומטי מתדר נמוך לתדר גבוה (~ 42.25MHz
 )872.05MHzוישמור את הערוצים שנקלטו בחיפוש.
זמן החיפוש המלא אורך  5-6דקות ,עד תום החיפוש וחזרה לערוץ הטלוויזיה
המשודר .כעת ערוץ הטלוויזיה נשמר באופן אוטומטי .בפעם הבאה בה ייעשה
שימוש בנגן לא יהיה צורך לבצע חיפוש נוסף ,ניתן להשתמש פשוט במקשים
 +CH-, CHאו במקשי הספרות לבחירת ערוצים שמורים.
 .6יש ללחוץ על הלחצן חיפוש ידני ( )MANUALכדי לבצע חיפוש ידני ,אולם
ערוצי הטלוויזיה שיתגלו בחיפוש לא יישמרו באופן אוטומטי.
הערה :כאשר מתבצעת פעולת  TVיש ללחוץ תחילה על לחצן התפריט
()MENU

( )20

מפרט
תקליטור תואם

DVDA/CD/CD/MP3/MPEG4/DIVX

שיטת שידור

PAL/NTSC

תגובת תדר

20HZ - 20KHZ

פלט וידאו

Vp 1־ p75 Ohmלא מאוזן

פלט שמע

1.4Vrms/10 kOhm

טווח דינמי

למעלה מ85dB-

לייזר

לייזר מוליך למחצה ,אורך גל650 :
nm/795nm

מקור מתח

DC 9-12V

טמפרטורת הפעלה

5-40°C

סוג סוללה

Li Polymer
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איתור ופתרון תקלות
תקלה

פתרון

אין צליל או הצליל מעוות

יש לוודא שנגן ה DVD-שלך מחובר באופן תקין
וכי כל הכבלים מוחדרים היטב לשקע המתאים.

לא ניתן להתקדם בסרט

לא ניתן לקדם במהירות את המידע והאזהרות
המופיעים בפתיחת הסרטים שכן התקליטור
מתוכנת לאסור פעולה זו.

הצלמית

מופיעה על המסך

לא ניתן להשלים התכונה או הפעולה בשלב
זה כי:
 .1תוכנת התקליטור מונעת זאת
 .2תוכנת התקליטור לא תומכת בתכונה
 .3התכונה אינה זמינה כרגע

התמונה מעוותת

התקליטור עלול להינזק .נסו תקליטור אחר .זה
נורמלי להיתקל בעיוות מסוים בעת ניגון מואץ
קדימה או לאחור.

לא ניתן לבצע סריקה קדימה או לאחור

בתקליטורים מסוימים ישנם מקטעים שאוסרים
סריקה מהירה או דילוג כותר ופרק.
אם אתה מנסה לדלג על מידע האזהרה
והקרדיטים המוצגים בתחילת הסרט אזי פעולה
זו לעתים קרובות מתוכנתת שלא להתאפשר.

הנגן מפסיק לפעול כאשר מוחדר אליו כונן U
או כרטיס זיכרון.

כונן ה U-או כרטיס הזיכרון המחובר ככל
הנראה אינו בגרסה מקורית .הנגן לא יכול לנגן
כונן  Uאו כרטיס זיכרון בגרסה לא מקורית.
במידה והנגן מפסיק לפעול יש לכבות אותו
ולנתק אותו מהחשמל .לאחר מכן ,יש לחבר
אותו לחשמל ולהפעיל אותו שוב .הנגן יחדש
את פעולתו ממצב רגיל.
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