Hurtig brukermanual for

Mini 720P HDD Mediaspiller

Du skal være fornøyd!
Takk for at du valgte denne spilleren. Vi har testet mediaspilleren grundig. Og vi synes den fungerer
veldig bra. Vi håper at du også er fornøyd med spilleren. Skulle du ha spørsmål, kommentarer eller
problemer, ber vi om at du kontakter oss.

15. juni 2011

Leveres av:
Mediakuppet v/Karl Skartveit
Hyndensvingen 100
2219 Brandval
Tlf.: 62 82 67 71
start@nettforlaget.net

Hurtig brukermanual for
Mini 720P HDD Mediaspiller
Denne kortversjonen på norsk vil for de aller fleste være tilstrekkelig for å fullt utbytte av spilleren.
Skulle du finne denne manualen utilstrekkelig, viser vi til engelsk manual som er vedlagt pakken. Den
inneholder kapitler om de ulike medietypene (film/musikk/foto), samt fullstendig
spesifikasjonsbeskrivelse.

Pakkens innhold
Sjekk vennligst at alt innhold er på plass.
1x Mediaspiller
1x 220V til 5.2V/2A strøm adapter
1x Brukermanual, engelsk
1x Brukermanual, norsk (den du nå leser)
1x Fjernkontroll (inkl. batteri)
1x AV-kabel
1x YUV-kabel
Bilde 1: Pakkens innhold

Tilkoblinger
USB inngang. Minnepenn eller ekstern harddisk
SD minnekort (kamerakort)
Tilkobling for AV – Utgang PAL/NTSC
Tilkobling YUV HD, 720P
Power inn, 5,2 volt likestrøm
Bilde 2 og 3:
Mediaspilleren med tilkoblet power, SD-kort, minnepenn, og hhv YUV(HD 720p)/AV

Bilde 2: Mediaspiller med HD 720p tilkoblet

Bilde 3: Mediaspiller med AV tilkoblet

Når du tar spilleren i bruk første gang
Vi har satt spilleren i PAL-modus. Når tar i bruk spilleren første gangen, anbefaler vi at du bruker AV
utgangen ut av spilleren, (bilde nr. 3) og AV/scart inngang på TV. Da skal menybildet (bilde nr. 5)
komme opp. Dersom det mot formodning ikke skulle vise noe bilde, les straks pkt. 1 og 2 side 4.
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Fjernkontroll
POWER: Strøm av/på
TV MODE: Veksler mellom PAL/NTSC (For Europa, bruk PAL)
MUTE: Lyd av/på
PREW/NEXT: Gå til forrige/neste fil
REW/FWD: Spole tilbake/forover
RETURN: Tilbake til forrige menyvisning
SETUP: Velg utgang i forhold til din TV AV,YUV HD, Menyspråk
(Engelsk/kinesisk), Auto off (Etter valgte minutter), Pipetone ved
tastetrykk, og Tilbakesette fabrikkinnstillinger
UP/DOWN/LEFT/RIGHT (piltaster): Naviger i valgt meny
OK: Bekrefte ditt valg
RATIO: Velg mellom 16:9/4:3/video full screen/fit view etc.
Tips: Finn et valg som gir riktige proposjoner på din TV både på 4:3 og
16:9 filmer, slik at du slipper å skifte mellom filmene.
OSD: Trykk denne knappen for ulike valg når du spiller.
PLAY/PAUSE: Spill/pause
STOP: Stopp spillingen
VOL-/VOL+: Lydnivå ned/opp
SUB-T: Underteksting på filmfremvisning av/på
ZOOM: Zoom foto
ROTATE: Roter foto
FONT-COL: Velg farve på undertekster (srt)
REPEAT: Velg Repeter fil/Spill hele mappen/Repeter hele
mappen/Spill kun en fil. Disse valgene finner du også under knappen
’OSD’
PHOTO/MOVIE/MUSIC/FILE: Snarveier for foto, film, musikk og
filspilling
CVBS: Velg AV utgang, veksler mellom PAL/NTSC
720P: Velg YUV HD utgang

Bilde 4

Fjernkontrollens batteri: Batteridekselet sitter på baksiden av fjernkontrollen.
VIKTIG: Før første gangs bruk, fjern PVC-filmen som stikker ut. Denne er kun for batteribeskyttelse. Når batteriet er utgått,
fjern dekselet, ta ut batteriet, og sett inn et nytt.

Oppstartmeny
Når du starter spilleren, vil meny vises (se bilde nr. 5):
Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere til ditt valg. Trykk OK for å velge.

Bilde 5: Spillerens startmeny

Bilde 6: Naturfilmer blir en opplevelse
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Noen viktige tips:
1. Skjermen viser ingen bilde
Dersom ingen bilde vises, trekk ut strømkontakt og påkoblet lagringsenhet(er). Vent noen
sekunder før du kobler tilbake. Dersom ikke dette løser problemet, kan det være at menyens valgte
utgang/TV-type ikke er overens med din TV eller din valgte kabel. Sjekk at du har plugget riktig i TVapparatet. Se bilde 2 og 3. Merk deg forskjellen på AV-kabel og YUV-kabel (HD). Se til at du har
valgt riktig utgang på spilleren, og at pluggen sitter helt inne. Se også til at fargekodene på kabelen du
har valgt stemmer overens med innpluggede innganger på TV-apparatet. Når du vet at dette er riktig,
skal du bare trykke på tv-mode knappen oppe til høyre på fjernkontrollen, inntil riktig bilde vises.
Alternativt bruke CVBS/720p knappene nederst på fjernkontrollen.

2. Fabrikkinnstillinger/menyspråk
Dersom du i menyen tilbakesetter til fabrikkinnstillingene, vil menyspråket bli kinesisk. Temmelig
vrient for de fleste. For å få engelsk meny tilbake, gjør som følger: Se først til at du får inn TV-bilde,
ved å bruke tv-mode knappen eller CVBS/720p knappene på fjernkontrollen. (beskrevet i forrige
avsnitt). Sørg deretter for å få frem startmenyen, enten ved å slå spilleren av/på, eller trykke på returnknappen inntil startmenyen vises. Marker verktøyikonet og trykk OK. Du kommer da inn på en side
med 6 tannhjul. Språkvalget er det 2. tannhjulet ovenfra. Når du går inn på dette, finner du det
engelske språket. Marker dette og trykk OK, deretter return.

3. Undertekster
a) type undertekster
Mediaspilleren har støtte for flere undertekstformater: SMI, ASS, SSA, SRT, SUB/IDX.
Merk spesielt at .mkv filer kan inneholde teksten inkludert i filen. Når du bruker eksterne tekstfiler,
skal tekstfilen og filmenfilen navnes likt, og ligge i samme mappen. Eks.: .srt for filmen.
hjortejegeren.avi skal hete hjortejegeren.srt og ligge i samme mappen som filmen. .sub/.idx for
brannmannen.avi skal hete brannmannen.sub og brannmannen.idx

b) ÆØÅ i undertekster
Dersom undertekster fra .srt fil ikke viser æøå-tegnene, er årsaken feil tegnkoding i .srt-filen. Dette er
enkelt å løse. Åpne .srt-filen i notepad. Velg ’Fil’ – ’Lagre som’ Da skal du velge koding ’UTF-8’.

4. Fjernkontroll.
Dersom fjernkontrollen ikke virker, trekk batteriskuffen ut, og skyv den tilbake. Gjenta om nødvendig.
Dersom den fortsatt ikke virker, må batteriet skiftes. Batteri: CR2025 Lithium, 3V

Åpne fjernkontrollens batteriskuff: Skyv låsetappen mot batteriskuffen, og trekk skuffen ut.
5. Slå av spilleren.
Merk deg at det røde lyset på spilleren lyser også når du har slått den av. Lyset indikerer kun at
spilleren har strøm. Dersom spilleren ikke skal brukes på en stund (noen dager), anbefaler vi at du tar
støpselet ut av veggen.

****

4

