
Manual do Usuário

MS-40USB  

Microsystem



Potência: 40 watts RMS
Rádio AM/FM
Leitor de CD/DVD
Entrada USB
Reproduz MP3 / WMA / JPEG / MPG4
Entrada SD/MMC
Saidas Coaxial, RCA e S-Video
Saida Optical 
Entrade de Mic
Bivolt automático 100/240 v

1. Características do DVD

DVD é uma espécie de disco de vídeo avançado baseado em MPEG II e tecnologia digital popular por sua imagem de alta 
qualidade e efeitos sonoros, como no cinema. 

Comparação de formato:

DVD LC VCD CD

Tipo de gravação MPEG II/Digital Análogo MPEGI/Digital Digital

Volume (por 12 centímetros 
disco apenas)

Único lado      Dupla camada    Único lado      Dupla camada
de camada      8,5 G                    de camada      17 G
única de                                        única de
4,7 G                                              9.4 G

650 m 650 m

Reprodução 133 minutos    242 minutos      266 minutos    484 minutos Único lado 60 minutos 
Lado duplo de 120 
minutos

74 minutos 74 minutos

Diâmetro do disco 12 cm / 08 cm 30/20cm 12 cm 12 cm

Resolução horizontal Mais de linhas Não mais do que 430 
linhas

Não mais que 
250 linhas

Tipo de tela Múltiplo Um      Um

Subtítulo 32 tipos de idioma de legenda 16 tipos

Áudio 8 tipos de idioma de legenda 4 tipos 2 tipos 2 tipos

Sound frequency 44.1 khz, 48 khz, 96 khz/16, 20, 24 bit 44.1 khs 
16 bit

44.1 khs 
16 bit

44.1 khs 
16 bit

Este leitor de DVD suporta todas as funções como abaixo:

NO. Item Descrição

1 Formato de disco DVD, VCD, SVCD, CD-DA, MP3, CD-R (MPE&CD-DA)

2 Resolução horizonte Mais de 500 linhas

3 AC-3 descodificador BULL IN

4 DTS Saída digital coaxial / óptica

5 Sistema de TV PAL/NTSC

6 Tipo de tela 16:9/4:3PS/4:3LB

7 Ângulo de visualização Múltiplo

8 Multi língua Até 8 línguas falada

9 Subtítulo multi Até 32 tipos de idiomas de legenda

10 Parent Control Até 8 níveis, para evitar que crianças vejam inadequada

Filmes marcada bg GPG, PG-13, R ou NC-17

11 Pesquisar Vá para o capítulo desejado Rapidamente

12 Zoon Até 4x

13 Reprodução rápida Até 32x

14 Reprodução lenta Se a 1/32

15 Na tela exibe Inglês

Especificações



JACK CONNECT TO

S-VIDEO S-entrada de vídeo da TV

VIDEO TV / VCR entrada de vídeo

L.R TV / amplificador estéreo o conector de entrada

Y.Cb.Cr TV a cores componente formato de conector de entrada

COAXIAL Amplificador coaxial conector de entrada

OPTICAL Amplificador de entrada óptica

FL Amplificador dianteira esquerda entrada

FR Amplificador dianteira direita entrada

SL Amplificador surround esquerdo conector de entrada

SR Amplificador surround direito conector de entrada

CEN Amplificador centro de conector de entrada

SW Amplificador de subwoofer conector de entrada

2.1 Verificar Acessórios

Seguintes acessórios são embalados junto com o DVD player. Por favor, verifique e identifique-os quando ligar. CONTROLE 
REMOTO, STEREO A / V, CABLE, operando, a instrução.

2.2 Instalação da bateria

Insira duas pilhas AA (não incluídas nos acessórios). Verifique se o sensor de ângulo correto remoto no painel frontal ao 
usar este controle remoto.

2.3 Conexões

Certifique-se de ligar a energia só depois de todas as unidades estão conectados corretamente.
- Utilize tomada de vídeo na TV
- Use S-Video na TV
A saida de áudio deve ser ajustado correspondentemente ou DVD menu de configuração como abaixo:

Conexão DVD áudio configuração DVD 

1. Use entrada de áudio estéreo na TV 2. canais Video (YUV, ou S-video) L.R

2. Use a entrada de áudio estéreo em amplificador de áudio 
normal.

2. canais Video (YUV, ou S-video) L.R

3. Use 5,1 ch entrada de áudio no amplificador AV 5.1 canais FR, FL, SR, SL, CEN, SW,video (ou YUV ou S-VIDEO)

4. Use a entrada coaxial / óptica no amplificador AV SPDIF COAXIAL ou OPTICAL

vontade AC-3 e DTS

2. Preparar a conexão



3. Operação básica

Preparação:

Prepare os seguintes passos após terminada e verificada a conexão.
1. Ligue a TV e mudar para’’ ENTRADA DE VÍDEO’’
2. Ligue outras unidades como amplificador de áudio ou VCR, se eles estão conectados

Ligar:

1. Pressione o botão POWER no painel, em seguida, o aparelho de DVD irá automaticamente ler o disco  
2. Pressione ’’ OPEN / CLOSE’’ para abrir a bandeja do disco 
3. Coloque um disco na bandeja de disco e pressione’’ OPEN’’ Fechar novamente para fechar a bandeja.
O player pode discernir diferentes tipos de formato de disco, e você pode obter as informações na tela da TV ou monitor LEP 
no painel frontal.
4. Em seguida, o leitor de DVD virá para estado diferente de acordo com o formato de disco.

Formato de disco Começar estado

CD, MP3 Tocar primeira faixa

DVD/VCD/SVCD  com PBC Fique em tela de menu, à espera de sua próxima instrução. Se você pressionar 
o botão PBC no painel ou no controle remoto, o player irá reproduzir desde o 
início

DVD/VCD/SVCD sem PBC Reprodução automática desde o início

Nota: PBC é a abreviação de controle de reprodução. Disco com PBC significa que se tem um menu para você escolher 
capítulo, faixa ou outra instrução no início da reprodução.

Reproduzir discos: 

Ação Bold Tecla no controle remoto

Jogar Play / Pause PLAY

Pausa Play / Pause PAUSE

Faixa ou capítulo seguinte NEXT NEXT

Faixa ou capítulo anterior PREV PREV

Parar STOP STOP

Desligar:

Pressione ’’ STOP’’ pressione ’’ OPEN / botão’’ CLOSE para abrir a bandeja do disco. Retire o disco, feche a bandeja, pressione  
’’OPEN / CLOSE’’. Então você pode pressionar o ‘‘POWER’’ para desligar o aparelho. Recomenda-se tirar o disco antes de 
desligar. Retire o plug fora da tomada na parede, se você não quiser usar este player por um longo tempo.



4. Operação dos botões de função

NO. Operação Disco Instruções

4.1 STOP RESUME Todos os formatos Pressione STOP’’’’ o player deverar parar. Você pode ir diretamente ao ponto onde parou se 
você pressionar tecla RESUME’’’’.
Nota: o player vai entrar em estado de’’ SCTEEN Salvar’’ se você não tem qualquer operação 
em um minuto. Pressione qualquer tecla para voltar ao estado normal.

4.2 STEP DVD
SVCD
VCD

Pressione STEP’’’’ chave para fazer a reprodução ainda, então vá para pressioná-lo para 
entrar. Na foto ao lado, um por um e pressione’’ PLAY’’ voltará ao estado normal de 
reprodução.

4.3 FAST FORWARD DVD
SVCD
VCD

Pressione ’’FWD’’   chave para jogar em velocidade X2, pressione-o novamente para obter X4 
velocidade, terceiro tempo do X8, X16 é quarta vez, pela quinta vez é X32, da próxima vez ou 
pressione’’ PLAY’’ a qualquer momento vai voltar a estado de reprodução normal.

4.4 FIRST REWIND DVD
SVCD
VCD

Pressione ’’REV’’ chave para rebobinar a velocidade X2 pressione-o novamente para obter 
velocidade X4, X8 é terceira vez, quarta vez é X16, X32 é quinta vez, da próxima vez ou 
pressione’’ PLAY’’ a qualquer momento vai voltar ao estado normal de reprodução.

4.5 SLOW DVD
SVCD
VCD

Continuamente pressione `’SLOW ‘‘chave, você terá a seguinte estado e informações na tela 
ordenada: mostrar frente 1/2, 1/8, 1/16, 1/32. Pressione ‘‘PLAY’’ a qualquer momento para 
voltar ao estado normal de reprodução.

4.6 REPEAT DVD Pressione ‘‘REPEAT’’ primeira vez para repetir a reprodução deste capítulo.
Segunda vez para repetir esse título.
Terceira vez para repetir o disco inteiro.
Quatro vezes para cancelar a função de repetição.

4.7 A-B REPEAT Todos os formatos Pressione tempo ‘‘A-B’’ primeiro durante a reprodução para selecionar o ponto de início de 
repetição (marcou um) pela segunda vez para selecionar o fim (Marcado B).
Em seguida, o jogador pode repetir automaticamente o segmento de A para B. Pressione `` 
‘‘A-B’’ novamente para cancelar esta operação.

4.8 ZOON DVD
SVCD

Continuamente pressione a tecla ‘‘ZOOM’’ para obter X2, X4 e X1 imagens com zoom. Use 
‘‘UP’’, ‘‘DOWN’’, ‘‘ESQUERDA’’, ‘‘DIREITA’’, para mover a imagem.

4.9 RETURN SVCD
VCD 2.0

Pressione esta tecla para voltar ao menu principal.

4.10 PBC (playback control) DVD
SVCD
VCD 2.0

Durante a reprodução de VCD
Pressione PBC (Controle de reprodução) para selecionar PBC on e off.

4.11 TITLE DVD Pressione esta tecla para reproduzir o menu apontado.

4.12 MENU DVD Pressione esta tecla para reproduzir o menu apontado.

4.13 DIRECTION & ENTER Todos os formatos Pressione esta tecla para escolher a coluna marcada você quer, pressione ‘‘ENTER’’ para 
confirmar.

4.14 ANGLE DVD Pressione esta tecla para assistir mesmo a partir de ângulos diferentes. Um ícone de multi-
ângulo será mostrado no canto inferior esquerdo da tela da TV para pedir-lhe para mudar a 
partir deste ângulo para outro ângulo.

4.15 LANGUAGE SUBTITLE DVD Pressione esta tecla para mudar um idioma (legendas) de outro. (Precisa de apoio do disco)

4.16 L / R DVD
SVCD
VCD

Continuamente pressione esta tecla para selecionar canal esquerdo, canal direito STEREO os. 
Você deve primeiro escolher a saída de áudio para 2 CH no menu de configuração.

4.17 MUTE VOLUME + / - Todos os formatos Pressione ‘‘MUTE’’ para desligar o som e prima novamente para ligar.
Pressione ‘‘VOLUME’’ para som alto e baixo.

4.18 OSD DVD
SVCD
VCD

Pressione esta tecla uma vez para exibir na tela a pista estado PBC e tempo segunda vez para 
exibir formato de disco. Sistema de TV tempo estado áudio terceiro para cancelar a exibição.

4.19 N / P DVD Continuamente pressione esta tecla para mudar de sistemas de TV seguintes
PLA e NTSC. Escolha sistema de direito de acordo com o seu aparelho de TV, caso contrário, 
você pode obter imagens em preto / branco ou instável.

4.20 FREEZE DVD
SVCD/DVD

Pressione esta tecla uma vez para obter imagem ‘‘congelar’’ enquanto o som ainda está em 
curso, pela segunda vez para cancelar.

4.21 Rand Todos os formatos Pressione esta tecla uma vez para obter a reprodução aleatória, pela segunda vez para 
cancelar.

4.22 REMAIN DVD
SVCD
VCD
CD

Continuamente pressione esta tecla quando jogar:
Primeira vez: capítulo -: 00:01:02 tempo jogado deste capítulo.
Segunda vez: capítulo: 00:08:09 tempo restante deste capítulo.
Continuamente presente ao jogar:
Primeira vez: pista: 00:01:02 tempo jogado deste capítulo.
Segunda vez: pista: 00:02:09 tempo restante deste capítulo.
Terceira vez: disco: 00:20:33 tempo restante do disco.

4.23 PROG SVCD
VCD
CD

Pressione esta tecla para configurar a sequência de reprodução por si mesmo, ou seja,
Você quer reproduzir a faixa 2, 11, 102 fazer a seguir.
1. Pressione 2
2. Imprensa 10, 1
3. Pressione 10 10 vezes em seguida, 2.
No último botão PLAY para ir para a sua primeira faixa escolhida.

4.24 STUP Todos os formatos SETUP é escolher o status de seu player, como saída de áudio, controle parental, consulte o 
capítulo 6 para mais detalhes.

4.25 NUMERC & SEARCH Todos os formatos Use estes chave para ir diretamente para onde você quer assistir ou escutar, consulte o 
capítulo seguinte para o detalhe.



5. Como pesquisar

Disco Operação Tela da TV

DVD Pressione a tecla TIME durante a reprodução, a tela da TV mostrará o título e capítulo como 
ilustração à direita. Pressione para a direita, esquerda, para mudar título e capítulo

TÍTULO: 1/2 CAPÍTULO: 2/18

DVD Quer tocar o título 2: TIME pressione, input1, prima PLAY.
Quertocar um título capítulo 5: TEMPO pressione, DIREITA, entrada prima PLAY 5.
2. Pressione TIME novamente você pode diretamente o tempo de entrada como ilustração à direita.
Exemplos:
Quer tocar 1:23:45 (uma hora 23 minutos e 45 segundo) Entrada 1, 2, 3, 4, 5, pressione PLAY.
Quer tocar 0:23:45 (23 minutos e 45 segundo): entrada 2, 3, 4, 5, pressione PLAY.

TÍTULO: 2/2

SVCD/
VCD/
CD

Pressione TIME diretamente o tempo de entrada como ilustração DIREITA.
Nota:
1. Certifique-se de desligar o PBC para SVCD e VCD 2.0 ANTES função de pesquisa USO.
2. CD: você pode diretamente Inout nunber faixa que você quer ouvir, que é que você não precisa 
usar a função de pesquisa.

MP3 Função de pesquisa não está disponível quando reproduzir discos MP3.
Você pode escolher sua canção favorita, seguindo maneiras:
A interface na reprodução de discos MP3. A música destaque é a reprodução da música. Pressione 
NEXT / PREV para selecionar uma música. A canção selescted será reproduzido automaticamente ou 
você pode pressionar UP.
BAIXO, DIREITA, ESQUERDA para selecionar uma música, em seguida, pressione PLAY para 
reproduzi-lo ou pressione FF, FB para enviar diretor da primeira música de diretor selecte eill ser 
reproduzido automaticamente.
2. Prima RETURN para voltar ao menu principal, ver figura 2, pressione NEXT para escolher imprensa 
diretório, usado, NEXT para escolher em breve. A canção escolhida será beautomatically jogado.
3. Ou você pode directily entrada do nunbem pista quando jogar.

SONGLIST                                             01/02
DIR: DIR NAME                                    01/15
TRK:01/155                                           00:05

SONG 1                                            SONG 2
SONG 3                                            SONG 4
SONG 5                                            SONG 6
SONG 7                                            SONG 8
SONG 9                                          SONG 10
                             Fig. 1

ALBUMLIST                                          01/02
SONGNUMER:                                        155

ALBUM 1                                         ALBUM2
ALBUM 3                                         ALBUM4
ALBUM 5                                         ALBUM6
ALBUM 7                                         ALBUM8
ALBUM 9                                       ALBUM10

                             Fig. 2             

6. Como configurar

Este leitor de DVD tem funções muito fortes e as necessidades para definir vários parâmetros para obter o melhor de-
sempenho antes da reprodução. Você pode pressionar SETUP quando jogar, a reprodução será paus, pressione SETUP 
novamente para armazenar a configuração e reprodução voltará automaticamente recomendar para parar a reprodução de 
instalação antes de o jogador e pressione CONTINUAR para ir para o ponto onde você parar.
E muitos parâmetros não mutável ao jogar novamente.

6.1 Menu principal

Pressione SETUP quando parar, a ilustração aparecerá no para a tela. A coluna sombreada meios seleccionados. Use UP, 
DOWN para mover o destaque para escolher a instalação para o item, pressione ENTER em sub-menu. Você pode usar UP, 
DOWN para alterar o valor diferem, prima RETURN para voltar ao menu principal. Pressione SETUP novamente para armaze-
nar a configuração e sair da configuração.

6.2 Definição da língua

Um disco de DVD pode conter até oito línguas faladas e legendas 32 subtítulo, este sub-menu é para que você escolha o 
idioma. (Ou você pode selecionar o idioma de imprensa `` `` AUDIO SUBTITLE e no controle remoto quando jogar).

1. Use até e Down para mover destaque para item desejado sub-menu será automaticamente sair.

2. Pressione para a direita o destaque irá para sub-menu. Use UP, DOWN para mover destaque para item. Pressione a tecla 
ENTER para selecionar.

3. Pressione para a esquerda para mover o destaque para o lado esquerdo. Use UO, DOWN para selecionar outro item. 
Repita o passo 2 para configurar outros itens, se necessário.

4. Mova o higliht para RETURN prima RETURN para retornar a página do menu principal. Você pode pressionar RETURN no 
controle remoto para voltar ao menu a qualquer momento.



Todas as escolhas são mostrados na tabela abaixo:

Sub-menu Escolha Observação

OSD Inglês / Espanhol Selecione o idioma do menu de configuração OSD

MENU 1 - 8 Selecione o idioma do menu em DVD

AUDIO 1 - 8 Selecione a linguagem falada

LEGENDA 1 - 8 Subtítulo seleto; linguagem

RETORNO Retornar ao menu principal.

6.3 Configuração de tela

Este leitor de DVD suporta a variedade de saída de vídeo (Operações mesmo capítulo 6.2)

Sub-menu Escolha Observação

TIPO DE TV 16:9/4:3PS/4:3LB Selecionar a proporção do comprimento e da altura do ecrã de televisão

PROTEÇÃO DE TELA PAL / NTSC / AUTO Selecione se iniciar protetor de tela

SISTEMA DE TV Normal / Bright / Soft Selecione o sistema de TV adequado

BRILHO -4-4 Ajustar o brilho da saída de vídeo

CONTRASTE Ajuste o contraste da saida de video

RETORNO Retornar o menu

6.4 Configuração de parental control

Este DVD suporta senha de proteção de controle parental para evitar que crianças vejam filmes impróprios ou imagens.

Sub-menu Escolha Tela da TV

parental control O player irá pedir a senha de entrada, após ter 
seleccionado controle parental (como direito baixo 
ilustração). Você pode mudar o nível de controle 
dos pais só depois de senha correta foi introduzido. 
Há um total de oito níveis. Quanto maior o número 
significa menos controle, ou seja, nível 8 significa 
nenhum controle (todos os filmes podem ser 
jogados)

Configuração de nível 8

Pressione Esquerda, Direita
para alterar o valor

alterar a senha A senha é utilizada para controle dos pais. O 
controle só pode ser alterado depois de entrada de 
senha correta a senha padrão é 8888.

ENTER PASSWORD seguida, pressione ENTER

6,5 Configuração de áudio

Selecionar a saída de áudio adequado para ajustar seu equipamento de áudio (mesma operação Capítulo 6.2)

Sub-menu Escolha Observação

saída 2 CH
5.1 CH
SPDIF

Saída esquerda ou direita
Decodificado AC -3 saída de 5.1 canais
No-decodificador AC3 ou DTS saída de sinal digital. Certifique-se de selecionar essa saída se você usar a saída 
óptica ou coaxial ao amplificador de áudio

centro ON/OFF Para ligar ou desligar a saída de alto-falante central.

traseiro ON/OFF Para ligar ou desligar a saída traseira colunas de surround

subwoofer ON/OFF Para ligar ou desligar a saída de subwoofer

Nota:
1. Estes seis configurações falante estão disponíveis apenas quando o tipo de saída é de 5.1 canais.
2 O sinal de turn-oo turn-off do canal será distribui para outros canais.

LPCM 48/96 kHz



7. Mal funcionamento e Soluções

Antes de solicitar assistência técnica para este jogador, consulte a tabela seguinte para uma possível razão do problema.

NO. Problemas Verificar

1. Nenhum disco Se você colocar o disco na bandeja e exibe o jogador NO DISC após carga:
1. Verifique se o disco está do seu lado (etiqueta para cima)
2. Verifique se o disco é de formato errado.
3. Verifique se o disco se ele estiver sujo ou danificado.
4. Limpar a lente com disco especializado (geralmente você precisa limpar a lente após 2 - horas de reprodução)

2. Sem som ou som pequeno 1. Verifique a conexão do jogador com outros sistemas, como amplificador ou aparelho de TV.
2. Verifique o controle de volume de DVD e outro sistema.
3. Verifique o sistema de áudio conectado se eles estão funcionando corretamente.

8. USB instruções de função USB

1. Insira USB quando não há disco na bandeja. Atenção: lado Tagged deve ser para cima.

2. Pressione o botão DVD / USB no controle remoto, ele aparecerá DVD e USB e cartão na TV, utilize       e       botão para 
selecionar USB. Em seguida, pressione ENTER, usb será lido.

3. É passo operatong mesmo disco após a leitura.

(NOTA: Se precisa ler DIDC depois de ler USB, por favor imprensa `` DVD / USB `` no controle remoto e uso       e       botão 
para selecionar DVD operacional, mesmo que USB



9. Instruções de operação cópia

Insira o CD desconectar o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.
Pressione o ‘‘COPY botão do controle remoto, selecione a velocidade de cópia (normal ou rápida), bitrate copiar, criar ID3, 
após música CD select (em frente `` v `` é selecionado); então começar por favor de acordo com o gráfico abaixo sob a 
operar.

Insira o disco MP3 conectar o dispositivo USB para o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.
Pressione o botão de cópia do controle remoto, selecionar todos select (orselect o que você quer), toda a cópia desmarcar. 
Sair: após selecionar uma música mp3 (em frente `` V `` é selecionado) e pressione menu de cópia: por favor, de acordo 
com o underbelow gráfico para operar:

Insira o disco MP4 conectar o dispositivo USB à porta USB, após a leitura.
Botão STOP primeiro de imprensa do controle remoto, pressione o botão cópia do controle remoto Selecione ALL SELECT 
(ou o que quiser), e depois pressione menu Copiar, por favor, de acordo com o underbelow gráfico para operar:

 

OBSERVAÇÃO

Muitas das funções acima são opcionais, tais como a função USB. Leitor de Cartão funciton função de cópia, função 

de rádio FM e função do jogo. Por favor, de acordo com a máquina reak quando em funcionamento.
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