
Trevi MPV 1725 SD Multimédia lejátszó 
 

Figyelem: Tartsa távol a készüléket nyílt lángtól és hőforrásoktól. Tartsa távol a készüléket folyadékkal teli edényektől, vázától stb. Ne használja, vagy tárolja a 
készüléket közvetlen napfénynek, hőnek, pornak és rezgésnek kitett helyen. Nedves kézzel, soha ne működtesse a készüléket. Soha ne használjon vizet, vagy 
egyéb folyadékot a készülék tisztításához. Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Soha ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a készüléket, mert nincs 
benne javítható alkatrész. 
A csomagoló anyagot tartsa távol gyermekektől. 
Biztonsági tanácsok: Olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba venné a készüléket. A készüléket kisgyermekek felügyelet nélkül nem használhatják. A 
készülék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült. Óvja készüléket folyadékfröccsenéstől. Soha ne helyezzen nyílt lángforrást pl. gyertyát a készülékre. A 
szellőzőnyílásokat soha ne fedje el semmivel. A készüléket minden esetben stabil felületen kell elhelyezni. A készülékben hanyagságból bekövetkezett károkat a 
garancia nem fedezi. 
Érdemes a készülék csomagolását megtartani. 
Ha úgy döntene, hogy megsemmisíti a készüléket, előtte feltétlenül vegye ki az elemeket a készülékből. (A használt elemeket az arra kijelölt helyen kell 
elhelyezni, a háztartási hulladéktól külön. 
 

Figyelem:  
Az ilyen jellegű audio eszközök elvonhatják a használójuk figyelmét a forgalom zajától ezért balesetveszélyesek. 
A halláskárosodás elkerülése érdekében soha ne hangosítsa fel a készüléket teljesen. 
 

Kezelő gombok 

1. Micro SD kártya foglalat 
2. Előző szám / hangerő csökkentés 
3. Fülhallgató Jack kimenet 
4. Beépített mikrofon 
5. Mini USB port 
6. „V” Áltagos hangerő 
7. Be-/kikapcsolás 
8. Következő szám / hangerő növelése 
9. Lejátszás/szüneteltetés gomb 
10. „M” Főmenü 
11. Kijelző 1,8 col 

Micro SD kártya használata: Bekapcsolás előtt, mindenképp tegyen be egy Micro SD kártyát (nem tartozék) a kártya foglalatba, amit nyomjon kattanásig. A 
kártya kivételekor, picit nyomja a kártyát kattanásig, majd húzza azt ki a foglalatból. A jó működés érdekében, az első használat előtt a kártyát le kell formázni. 

Alap vezérlés: 

1. bekapcsolás: tegye a Be-/kikapcsolás gombot „ON” állásba, és 3 másodpercig nyomja meg a Lejátszás/szüneteltetés gombot 
2. kikapcsolás: 3 másodpercig nyomja meg a Lejátszás/szüneteltetés gombot, majd tegye a Be-/kikapcsolás gombot „OFF” állásba 

megjegyzés: a készülék alacsony akkumulátor töltöttség esetén automatikusan kikapcsol. 
3. hangerő szabályzás: Music mód, Video mód, Voice mód és FM radio mód esetén, nyomja meg a „V” Áltagos hangerő gombot a Next (8.) vagy Prev (2.) 

gombokkal, hogy a hangerőt növelje vagy csökkentse. 
megjegyzés: 24-es hangerő elérése esetén, ha az „Ear protection” (fül védelem) funkció aktív, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg az esetleges 
halláskárosodás lehetséges veszélye miatt. A „M” Főmenü gomb megnyomásával tovább emelheti a hangerőt, felülbírálva a figyelmeztetést. 

Főmenü: a lejátszó bekapcsolásakor, közvetlen a menübe lép be. A Next (8.) vagy Prev (2.) gombbal kiválaszthatja a kívánt módot (Music, Movie, Record, Voice, 
FM Radio, Photo, Setup, E-book vagy Browser), amibe a „M” gomb rövid megnyomásával léphet ki, illetve a „play/Pause” gombbal térhet vissza a Főmenübe. 

MUSIC (Zene): Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Zene menübe lépjen, lejátszáshoz nyomja meg a „Play/Pause” gombot. Az „M” gomb hosszú megnyomásával 
visszalép a Főmenübe. Stop módban az „M” gomb megnyomásával az alábbi almenübe léphet be: 

1. Kártya mappa: az „M” gombbal beléphet a Zene fájlok listájába. 
2. Fájl törlése: miután egy fájlt kijelölt, az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy 

visszaléphet. 
3. Minden törlése: az „M” gombbal beléphet az „összes zenefájl törlése-be”, és szintén az „M” gombbal végrehajtja a műveletet és visszaléphet. 
4. Exit: kilépés 

Lejátszás módban, az „M” gombbal az alaábbi almenübe léphet:: 

- Repeat (ismétlés): Normál, Egyszeri ismétlés, mappa ismétlés, minden ismétlése, véletlenszerű, bemutató. 
- Equalizer (hangszínszabályzás): natural, rock, pop, classic, soft, jazz és DBB 
- változtatható lejátszási sebesség 
- kilépés 

Az opciók között a Next vagy Prev gombokkal választhat, és „M” gombbal hajthatja végre. Play/Pause gombbal az előző menübe léphet. 

Song Words Display (zeneszöveg kijelzés) 
Dalszöveg kijelzés: ”.LCR” fájl megtalálható az interneten vagy a Lyric file editor-ral készíthető. A fájl nevének meg kell egyezni az adott zeneszám nevével (pl. 
”Név1.lcr” és ”Név1.mp3”).  

Fájl menedzselés: Stop módban nyomja meg a Next vagy Prev gombot az előző vagy következő mappa választáshoz. 

 

 

MOVIE (Film): Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Film menübe lépjen, lejátszáshoz nyomja meg a „Play/Pause” gombot. Az „M” gomb hosszú megnyomásával 
visszalép a Főmenübe. Stop módban az „M” gomb megnyomásával az alábbi almenübe léphet be: 

1. Kártya mappa: az „M” gombbal beléphet a Zene fájlok listájába. 
2. Fájl törlése: miután egy fájlt kijelölt, az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy 

visszaléphet. 
3. Minden törlése: az „M” gombbal beléphet az „összes zenefájl törlése-be”, és szintén az „M” gombbal végrehajtja a műveletet és visszaléphet. 
4. Ismétlés: normál, egyszeri ismétlés, mappa, mappa ismétlés, minden ismétlése, véletlenszerű, bemutató. 
5. Exit: kilépés 

Record (felvétel): Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Record menübe lépjen, Kezdéshez/szüneteltetéshez/folytatáshoz nyomja meg a Play/Pause gombot. Az 
„M” gomb hosszú nyomásával elmentei a felvétel fájlt és visszatér a főmenübe. Felvétel készítés megkezdése előtt az „M” gomb megnyomásával az alábbi 
almenübe léphet: 

1. Kártya mappa 
2. REC típus: 32Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps. 
3. Kilépés. 

Felvételkor, a Play/Pause hosszú nyomásával elmenti a felvétel fájlt, és felkészül az újabb Felvétel készítésére. 
Megjegyzés: a felvett hang WAV formátumban a Voice menübe lesz elmentve és közvetlenül lejátszva. 

Voice (hang): Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Voice menübe lépjen, lejátszáshoz nyomja meg a „Play/Pause” gombot. Az „M” gomb hosszú megnyomásával 
visszalép a Főmenübe. Stop módban az „M” gomb megnyomásával az alábbi almenübe léphet be: 

1. Kártya mappa: az „M” gombbal beléphet a Zene fájlok listájába. 
2. Fájl törlése: miután egy fájlt kijelölt, az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy 

visszaléphet. 
3. Minden törlése: az „M” gombbal beléphet az „összes zenefájl törlése-be”, és szintén az „M” gombbal végrehajtja a műveletet és visszaléphet. 
4. Repeat (ismétlés): Normál, Egyszeri ismétlés, mappa ismétlés, minden ismétlése, véletlenszerű, bemutató. 
5. Equalizer (hangszínszabályzás): natural, rock, pop, classic, soft, jazz és DBB 
6. változtatható lejátszási sebesség 
7. Replay mód 
8. kilépés 

FM Radio: Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Radio menübe lépjen, lejátszáshoz nyomja meg a „Play/Pause” gombot. Az „M” gomb hosszú megnyomásával 
visszalép a Főmenübe. Stop módban az „M” gomb megnyomásával az alábbi almenübe léphet be: 

1. Mentés: adott csatorna mentése 
2. Record: adott lejátszásii program felvétele 
3. Delete: a mentett programokból törli a programot 
4. Minden törlése: mindent töröl a mentett programokból 
5. Automata keresés: „M” gombbal automatikusan csatornákat keres 
6. Normál sáv: 87,5-108MHz 
7. Japán sáv: 76-90MHz 
8. Kilépés 

megjegyzés: a felvett hang WAV formátumban a Voice menübe lesz elmentve és közvetlenül lejátszva, de MP3 formátumban a Music mappába lesz 
elmentve és csak a Music módban lehet lejátszani. 

Photo (fotó): Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Photo menübe lépjen, lejátszáshoz nyomja meg a „Play/Pause” gombot. Az „M” gomb hosszú megnyomásával 
visszalép a Főmenübe. Stop módban az „M” gomb megnyomásával az alábbi almenübe léphet be: 

1. Kártya mappa: teljes fotó lista 
2. Lejátszás: manuális vagy automatikus lejátszás 
3. Fájl törlése: miután egy fájlt kijelölt, az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy 

visszaléphet. 
4. Minden törlés: az „M” gombbal törölhet és szintén az „M” gombbal végrehajtja a műveletet és visszaléphet 
5. Kilépés 

Beállítás: Nyomja meg az „M” gombot, hogy a Setup menübe lépjen, ahol az alábbi almenübe léphet be: 

1. Gyári beállítások visszaállítása 
2. Nyelv: válassza ki az OSD nyelvét 
3. LCD beállítás 
4. Kikapcsolás: kikapcsolás ideje, alvó üzemmód ideje 
5. Memória infó: felhasznált memória 
6. Firmware verzió: az „M” gombbal láthatja az aktuális firmware információt 
7. Kulcs tone 
8. Fül védelem (ear protection): a lehetséges hallás károsodásra figyelmeztet, hangos zenehallgatás esetén 
9. kilépés 

Az opciók választásához az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy visszaléphet. 

 

 

 



E-Book: Nyomja meg az „M” gombot, hogy az E-Book (E-Könyv) menübe lépjen: 

1. Kártya mappa: teljes e-book fájl lista 
2. Lejátszás: manuális vagy automatikus lejátszás 
3. Fájl törlése: miután egy fájlt kijelölt, az „M” gombbal válassza ki a „Yes” vagy „No”, ismételt megnyomásával végrehajtja a műveletet vagy 

visszaléphet. 
4. Minden törlés: az „M” gombbal törölhet és szintén az „M” gombbal végrehajtja a műveletet és visszaléphet 
5. Kilépés 

Egy fájl kiválasztásához, nyomja meg a Play/Pause gombot az olvasáshoz, nyomjon „M” gombot, hogy beállíthassa az alábbi almenüket: 
1. könyvjelző választás: válasszon ki egy hozzáadott könyvjelzőt és nyomja meg az „M” gombot. 
2. könyvjelző törlés: töröljön egy hozzáadott könyvjelzőt. 
3. könyvjelző hozzáadás: „M” gombbal tud könyvjelzőt hozzáadni. 
4. kilépés 

Tallózó (Browser): az „M” gombbal a Tallózó (Browser) menübe léphet: 

1. Kártya mappa: memória fájlok listája 
2. kilépés 

Videó fájlok konvertálásda AMV formátumra 

Ez a program által AMV formátumra tudja konvertálni videó fájljait, amúgy csak WMV formátum támogatott. 

1. Futtassa az ”AMV Convert Tools”-t, klikkeljen a CD ikonra, hogy hova mentse az AMV fájlt, aztán klikkeljen a Mappa ikonra, hogy kiválassza az eredeti 
fájl helyét. (illusztráció az eredeti leírásban) 

2. Válasszon ki egy feldolgozatlan AMV fájlt, majd klikkeljen a „körcsavar” ikonra, az ikon ekkor megváltozik és egy üzenő keret ugrik fel. Válassza az 
AMV fájl felbontását 160*120 pixelre, és a képkocka (fps) értéket Middle-re (középre), majd klikkeljen OK-t a végrehajtáshoz. 
megjegyzés: csak 160*120 pixelfelbontás támogatott. 

3. Klikkeljen az „oda-vissza nyilak” ikonra a konvertáláshoz. 
4. A konvertálás után, az AMV fájlok automatikusan lejátszásra kerülnek. 

Figyelmeztetés: A lejátszóba helyezett Lithium akkumulátor nem eltávolítható. Az elemcserét/javítást, bízza szakemberre! 

A technikai specifikációk, az eredeti leírásban találhatók! 

   
A tévedés, elírás, változtatás jogát fenntartjuk. Származási hely: Kína. 
Importálja: Hifi Station Kft. 1173 Csomafalva utca 2. Fszt.A/61. 
 

 

 

 

 

 

 
 


