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NE tegye a számítógépet 
labilis, vagy egyenetlen 
felületre. A sérült burkolatot 
javíttassa meg. Bízza az összes 
javítást képzett szakemberre.

NE tegye ki folyadéknak, 
esőnek vagy nedvességnek, 
vagy használja azok közelében.

BIZTONSÁGOS 
HŐMÉRSÉKLET: Az eszköz 
termék kizárólag 5°C és 
35°C közötti hőmérsékleten 
használható.

NE helyezze az eszközt hőt 
termelő berendezések, például 
fűtőtest, konvektor, sütő vagy 
erősítő közelébe. 

NE helyezze el az eszközt a 
háztartási hulladékkal együtt. 
Az eszközt úgy terveztük 
meg, hogy lehetővé tegye 
az alkatrészek és anyagok 
megfelelő újrahasznosítását. 
Az elektronikus termékek 
elhelyezését illetően 
tájékozódjon a helyi 
hatóságoknál.

Győződjön meg arról, hogy az 
eszközt megfelelő feszültségű 
áramforráshoz csatlakozik 
(12V DC, 2A).

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

• A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag 
ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort 
használjon.

• Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően 
ártalmatlanítsák.

A nyílhegyű villám 
jelzés egy egyenlő 
szárú háromszögben, a 
felhasználót a szigetelés 
nélküli veszélyes 
feszültségre figyelmezteti 
a felhasználót a termék 
burkolatán belül, amely elég 
erős ahhoz, hogy elektromos 
áramütés veszélyét jelentse 
a személyekre nézve.

Az elektromos áramütés 
veszélyének csökkentésére 
ne távolítsa el a burkolato 
(vagy hátlapot). Nem 
tartalmaz a felhasználó által 
javítható alkatrészeket. A 
szervizelést bízza képzett 
személyzetre.

Az egyenlő szárú háromszögben 
levő felkiáltójel arra figyelmezteti 
a felhasználót, hogy a készüléket 
kísérő irodalomban fontos 
kezelési és karbantartási (javítási) 
utasítások vannak.

Az eszköz tisztításához kizárólag száraz törlőkendőt használjon.

Figyelmeztető útmutatások
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Figyelmeztetések

1. Őrizze meg az utasításokat.

2. Tartsa be a figyelmeztetéseket.

3. Ne használja ezt a berendezést víz közelében.

4. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.

5. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításának megfelelően helyezzék 
üzembe.

6. Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hősugárzó, kályha), illetve 
egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.

7. Ne hatástalanítsa a biztonságot szolgáló polarizált vagy földelt csatlakozókat. 
A polarizált típusú dugónak két érintkező villája van, amelyek közül az egyik 
szélesebb, mint a másik. A földelt dugón a két érintkezőn kívül egy földelő 
érintkező is található. A széles érintkező, illetve a harmadik érintkező a biztonságot 
szolgálja. Ha a felszerelt csatlakozó nem illeszkedik a fali aljzatba, villanyszerelővel 
cseréltesse ki a régi aljzatot.

8.  Ne lépjen rá a hálózati tápkábelre, és ne feszítse meg azt a csatlakozóknál, 
különösen a fali csatlakozónál, hosszabbítónál és annál a pontnál, ahol a vezeték 
kilép a készülékből.

9. Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.

10. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt vásárolt kocsit, 
állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Ha 
kocsit használ, a kocsi és a készülék együttes mozgatása közben 
tegyen meg mindent a borulás okozta sérülések elkerülése 
érdekében.

11.  Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használják, húzza ki a készülék elektromos kábelét.

12. Bízza az összes javítást képzett szakemberre. Javítás szükséges, ha a készülék 
bármilyen módon megsérül (például az elektromos kábel vagy a csatlakozók 
sérültek, folyadék folyt a készülékre, vagy apró tárgyak estek a készülékbe), ha a 
készüléket esővíz vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, vagy ha 
leesett.
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License notice and trademark 
acknowledgement for Dolby Digital

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674;  
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. 
DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are 
trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

License notice and trademark acknowledgement for DTS 
2.0+ Digital Out™

A használati utasításról

A használati utasítás szerkezete

• 1. fejezet: Első lépések
 Alapvető tájékoztatást nyújt az ASUS O!PLAY TV PRO.

• 2. fejezet: Csatlakozás
 Ez a fejezet információt kínál arról, hogyan csatlakoztathatja az ASUS O!PLAY TV 

PRO otthoni vagy LAN hálózathoz.

• 3. fejezet: Az ASUS O!Play HD3 médialejátszó használata 
 Tájékoztatást nyújt az ASUS O!PLAY TV PRO használatáról.

• 4. fejezet: Hibaelhárítás
 Válaszokat ad az ASUS O!PLAY TV PRO val kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre..
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  FIGYELMEZTETÉS: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja a   
 személyi sérülést egy feladat elvégzésekor.

  MEGJEGYZÉS: Tippek és további tudnivalók, amelyek segítséget   
 nyújtanak egy feladat elvégzéséhez.

   FONTOS: olyan tudnivaló, amelyet be KELL tartani egy feladat    
elvégzésekor.

Hol lehet több információt találni
További információkat az alábbi forrásokban találhat, a termék és a szoftver frissítésével 
kapcsolatban is.

1. ASUS támogató webhely
Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat és segédprogramokat az 
ASUS támogató weboldalról: http://support.asus.com.

2. ASUS fórumASUS fórum
Töltse le a legfrissebb híreket és információkat az ASUS fórumáról:  
http://vip.asus.com/forum/.

3. Opcionális dokumentációOpcionális dokumentáció

 A termék csomagolása tartalmazhat opcionális dokumentációt, mint például 
garanciális lapokat, amelyeket az Ön kereskedője mellékelt. Ezek a dokumentumok 
nem részei a standard csomagolásnak.

   VIGYÁZAT: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja egy alkatrész  
megsérülését egy feladat elvégzésekor.

Az ebben az útmutatóban használt jelzések
Annak érdekében, hogy Ön helyesen végezzen el bizonyos feladatokat, vegye 
figyelembe az ebben a használati utasításban használt következő szimbólumokat.
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Quick Start Guide

O!Play Mini Plus 
HD Media Player

Mini-HDMI kábel Kompozit AV (audió-
videó) kábel

Gyors üzembe helyezési 
útmutató

1. fejezet
Első lépések

Üdvözlet
Köszönjük, hogy az ASUS O!PLAY PRO!

Az ASUS O!PLAY PRO lehetővé teszi a külső USB adattároló eszközökön/merevlemezeken 
vagy memóriakártyán tárolt digitális médiafájlok megtekintését, illetve meghallgatását 
TV-n vagy szórakoztató elektronikai rendszeren.

A csomag tartalma

• Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval.

• Térségtől függően HDMI kábel is lehet a csomagban.



Fejezet 1:  Első lépések1-2

Antennakábel (DTV) (opcionális)�opcionális)�)�
RF bemeneti adapter

• Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval.

•  � Egyes mellékelt elemek a vásárlási ország/térség szerint eltérhetnek.Egyes mellékelt elemek a vásárlási ország/térség szerint eltérhetnek..
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Műszaki adatok összefoglalása

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli szabvány WiFi 802.11b/g/n

Támogatott videó 
formátumok

MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB

Támogatott videó fájlnév 
kiterjesztések

.mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, 

.vob, .mts, .iso, .trp, .xvid

Támogatott audió 
formátumok

MP3, WAV, AAC, OGG,FLAC, aiff, Dolby Digital AC3m, DTS 
Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby 
TrueHD, ID3 Tag, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-
Lossless

Támogatott 
képformátumok

JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Támogatott 
feliratformátumok

SRT, SUB, SMI, SSA, TXT, ASS, IDX+SUB

Fájlrendszerek FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3

I/O portok 1 x Hálózati (DC) bemenet

2 x USB 2.0 csatlakozó

1 x Gigabit LAN port (1000 Mbps)

1 x Mini-HDMI csatlakozó

1 x Analóg audió/videó kimenet

1 x digitális audió kimenet (S/PDIF) csatlakozó

1 x SD/MMC kártyanyílás (2 az 1-ben)

RF bemeneti aljzat

Méretek Sz x Mé x Ma: 151.85mm x 106.7mm x 29.03mm

Tömeg: 175 g

Teljesítmény 12Vdc, 2A

Energiafogyasztás 10W



Fejezet 1:  Első lépések1-4

Előlap oldal

Rendszerkövetelmények
• High-definition TV (HDTV), normál TV vagy HDMI monitor

• Adattároló eszköz (USB flash meghajtó / USB HDD)

• Memóriakártya (SD/MMC/MS/xD)

• Használja a mellékelt Mini-HDMI-kábelt a MEDIA PRO összekötéséhez HDTV 
készülékkel vagy HDMI monitorral.

• Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV készülék 
összekötéséhez.

1

LED kijelzők
A O!PLAY PRO állapotát jeleníti meg.

LED Állapot Leírás

Tápfeszültség KI Az eszköz ki van kapcsolva.

Vörös Az eszköz alvó üzemmódban van.

Kék Az eszköz be van bekapcsolva.

2 USB 2.0 csatlakozó
Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.

3 SD/MMC kombinált kártyanyílás
SD/MMC/MS/xD kártya illeszthető ebbe a nyílásba. 

4 IR (Infravörös) vevő
Lehetővé teszi a O!PLAY PRO távvezérlését az IR távvezérlő segítségével.

5 IR (Infravörös) vevő
Lehetővé teszi a O!PLAY PRO távvezérlését az IR távvezérlő segítségével.

Ismerkedés az O!PLAY PRO

1

SD/MMC

USB

2 3 4 5



ASUS O!PLAY MINI PLUS O!PLAY PRO 1-5

Hátlap oldalv

1 Tápcsatlakozó (DC-In) bemenet
Dugja a hálózati adaptert ebbe a csatlakozóba.

2 LAN port
Helyi hálózathoz (LAN) csatlakozhat hálózati elosztón keresztül.

3 Analóg audió/videó kimenet
Csatlakoztassa az AV kábelt egy televízióhoz vagy egyéb audió/videó berendezéshez. 

4
Digitális audió kimenet (optikai S/PDIF)
Csatlakoztasson egy optikai kábelt ehhez a csatlakozóhoz külső Hi-Fi audió rendszer 
csatlakoztatásához.

5
HDMI csatlakozó
Csatlakoztasson egy Mini-HDMI kábelt nagyfelbontású multimédia interfésszel (High 
Definition Multimedia Interface – HDMI) rendelkező eszköz csatlakoztatásához.

6 USB 2.0 csatlakozó
Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.

7
RF bemenet (DVBT antennabemenet)
Dugja a mellékelt RF bemeneti adaptert ebbe a csatlakozóba az antennakábel 
csatlakoztatásához.

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

1 2 3 4 5 6 7



Fejezet 1:  Első lépések1-6

Távvezérlő

Használja a távvezérlőt O!PLAY PRO be-/kikapcsolásához, a menük tallózásához, 
illetve média kiválasztásához lejátszás, megtekintés vagy meghallgatás céljából. 
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1

Információk
Nyomja meg a film, videó, zene információinak megjelenítéséhez.  
illetve a digitális tévécsatorna és az időeltolásos rögzítés idősávjának 
megjelenítéséhez.

2 Audio
Nyomja meg a zeneszám kijelöléséhez a HDD/USB/ODD meghajtón.

3
Felirat
Nyomja meg a felirat-beállítások, pl. hely, méret, idő, nyelv és szín 
konfigurálásához.r.

4 Számgombok
Nyomja meg a számgombokat a kívánt tévécsatorna előhívásához.

5

Megosztás
Nyomja meg, hogy a fotókat, zenei fájlokat és videókat megossza 
a FaceBookon és a YouTube-on.
Nyomja meg, hogy visszalépjen a Home (Kezdőlap) menüre.

6 Vissza
Vissza/ugrás az előző képernyőre.

7 Menü
Nyomja meg a menü megjelenítéséhez. 

8

Navigation/OK keys

Nyomja meg a fel/le gombokat az almenü menüsávjában történő 
lépkedéshez.
Nyomja meg a fel/le gombokat az érték csökkentéséhez/
növeléséhez.

  

Nyomja meg a bal/jobb gombokat a Home (Kiinduló) képernyő 
főmenüi között történő lépkedéshez.
Nyomja meg a bal/jobb gombokat az almenük elemei közötti 
lépkedéshez.

A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
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9 Hangerő fel
A hangerő növelése..

10 Hangerő le
A hangerő csökkentése.

11 Némítás
Nyomja meg a hang elnémításához.

12
Véletlen sorrend
Nyomja meg, hogy az adattároló eszközön lévő zenei fájlokat 
összecsoportosítsa, majd véletlenszerű sorrendben lejátssza őket.

13 Vörös gomb
Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be..

14 Zöld gomb
Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.

15 hátratekerés
Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.. 

16 Be/kikapcsolá
Be- vagy kikapcsolja a Smart TV set-top box egységet.

17 Lemez kiadása
Nyomja meg, hogy kiadja a lemezt a külső optikai meghajtóból.

18 0
Alfanumerikus és nyelvi billentyűzet
Nyomja meg a virtuális billentyűzet nyelvének módosításához.

19 Kezdőlap
Nyomja meg a Home (Kezdőlap) menüre visszalépéshez.

20 Option
Nyomja meg egy funkció almenüjének megtekintéséhez és kiválasztásához.

21 Nagyítás
Zooms in on the screen.

22 Facebook
Nyomja meg a Facebook oldal eléréséhez.

23 DTV
DTV
Nyomja meg a DTV funkció indításához.
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24 Acetrax
Nyomja meg a gombot az Acetrax szolgáltatás eléréséhez.

25 EPG
TV műsorfüzet
Nyomja meg az elektronikus tévé-műsorfüzet megjelenítéséhez(EPG).

26 Előretekerés
Nyomja meg a lejátszáshoz..

27 Következő
A következő videoklipre vált.. 

28 LEJÁTSZÁS/SZÜNET
Lejátszás és szünet közötti váltás..

29 Leállítás
Megállítja a lejátszást..

30 Kék gomb
Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.

31 Sárga gomb
Funkcióbillentyű, többféle szerepet tölt be.

32 Előző
Visszatér az előző médiafájlra.
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A hálózati adapter csatlakoztatása

A hálózati adapter csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a O!PLAY PRO hátulján lévő DC-in tápcsatlakozó 
bemenethez.

2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy áramforráshoz.

Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz
Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz:

1. Tegye az alábbiakat eszközök csatlakoztatásához a HD médialejátszóhoz:

 •  Használjon egy HDMI kábelt a O!PLAY PRO összekötéséhez HDTV készülékkel 
vagy HDMI monitorral.

Az O!Play O!PLAY PRO előkészítése

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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2. Tegye az alábbiakat adattároló eszköz vagy memóriakártya csatlakoztatásához 
a   Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV 

készülék összekötéséhez.:
 • Csatlakoztasson USB adattároló eszközt, pl. hordozható merevlemez- 

meghajtót vagy USB flash lemezt a O!PLAY PRO előlapján lévő  
USB-csatlakozóhoz. 

 •Helyezzen egy memóriakártyát, pl. SD vagy MMC kártyát a MEDIA PRO 
előlapján lévő kártyanyílásba.

 •   Használja a mellékelt kompozit AV kábelt a O!PLAY PRO egy normál TV 
készülék összekötéséhez.

3. Használjon egy S/PDIF kábelt, hogy összekösse audió rendszerét a MEDIA 
PRO.

SD/MMC

USB

SD/MMC

USB

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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Az O!PLAY TV  MEDIAPRO beállítása digitális adatfolyamok 
kezeléséhez
Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi nagy felbontású, .mpeg formátumú digitális audio/
video (DVBT) adatfolyamok lejátszását tévékészülékén. 

Az O!PLAY MEDIA PRO beállítása digitális adatfolyamok kezeléséhez:

1. Csatlakoztassa a mellékelt Mini-HDMI-kábelt HDTV-jéhez, illetve kompozit AV-
kábelt normál TV-jéhez. 

2. Csatlakoztassa az RF bemeneti adaptert az O!PLAY MEDIA PRO RF bemeneti 
portjához, majd csatlakoztassa az antennakábelhez.

• További információk a digitális tévéműsorok lejátszásáról a Digitális tévéműsorok 
lejátszása című részben olvashatók, a 3. fejezetben. 

• Helyezze el az antennát a lehető legjobb vételt biztosító helyen, pl. ablak 
közelében.

Az O!PLAY MEDIA PRO digitális adatfolyam funkciójának használata előtt érdeklődjön 
országa távközlési hatóságánál vagy a helyi tévéadóknál, hogy foghatók-e a DVB-T 
(Digital Video Broadcasting – Terrestrial [földi sugárzású digitalis videó]) formátumú 
jelek az Ön országában vagy térségében.

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN
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• Olvassa el az Ön HDMI monitorjához mellékelt dokumentációt.

• Használja a távvezérlőt a képernyőn történő lépkedéshez.

Üzembe helyezés
Amikor először kapcsolja be O!PLAY MEDIA PRO, képernyők sorozata jelenik, meg ami 
végigvezeti Önt a O!PLAY PRO alapvető beállításainak elvégzésén.

Az üzembe helyezéshez:

1. Kapcsolja be a O!PLAY MEDIA PRO és a HDTV-t, TV-t, vagy HDMI monitort. 

 •  Ha HDTV-t vagy normál TV-t használ, állítsa a HDTV/TV-készüléket videó 
üzemmódba. 

 •  Ha HDMI monitor használ, győződjön meg arról, hogy a monitor 
megjelenítési felbontása HDMI.

2. Megjelenik a Beállító varázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a 
beállítás elvégzéséhez.
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2. fejezet
Csatlakozás hálózathoz

Vezetékes kapcsolat
Használjon egy RJ-45 kábelt a O!PLAY MEDIA PRO otthoni vagy helyi hálózattal (LAN) 
történő összekötéséhez.

Csatlakozás otthoni hálózathoz

Csatlakoztatás a hálózathoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a O!PLAY MEDIA PRO hátulján lévő LAN-
csatlakozóhoz, a másikat pedig a router LAN-csatlakozójához. 

2. Csatlakoztassa a számítógépet és az egyéb eszközöket a routerhez.

Olvassa el az Ön routeréhez mellékelt dokumentációt.

3. Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a O!PLAY MEDIA PRO.

További információkért olvassa el a Eszközök csatlakoztatása a O!PLAY MEDIA PRO 
című részt a 1. fejezetben.

DC-IN

AV/OUT AV/OUT HDMI USB

RF-IN

LAN

Router

Desktop PC or Notebook

SPLENDID MENU

LAN

LAN

Asztali PC vagy Notebook
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6. Válassza a Fix IP (Manual) (Rögzített IP (Manuális)) lehetőséget mint saját beállítási 
típust. Billentyűzze be az IP Address 
(IP-cím) és Subnet Mask (Alhálózati 
maszk) elemeket a navigációs 
gombok segítségével.

•  Használja a fel/le gomboHasználja a fel/le gombo  /  az 
érték növeléséhez/csökkentéséhez. 

• Nyomja meg a bal/jobb gombotNyomja meg a bal/jobb gombot  / 
 hogy a Rendszer menü más elemeire 

lépjen.

•Használhatja a Fix IP address (Rögzítet IP-cím) alapértelmezett beállításait:  
 ••   IP-cím: 192.168.0.2 
 •   Alhálózati maszk: 255.255.255.0

• Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) is beszerezheti.

•A MEDIA PRO és a számítógép IP-címének egyedinek, de ugyanabban a 
munkacsoportban és alhálózatban kell lennie. 

• Ha hálózatban lévő PC-n lévő fájlokhoz akar hozzáférni, győződjön meg 
arról, hogy a számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További 
információkért olvassa el a Médiafájlok megosztása a hálózaton című részt 
ebben a fejezetben.

5. Jelölje ki a Network (Hálózat) > 
Wired LAN Setup (Vezetékes LAN 
beállítása) elemet és nyomja meg 
az  gombot.

4. A Home (Induló) képernyő 
menüjében nyomja meg a bal/jobb  

 /  gombot, hogy a Setup 
(Beállítás) menübe lépjen, majd 
nyomja meg az      .
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Megerősítést kérő üzenet esetén jelölje ki az OK elemet a beállítás mentéséhez, vagy a 
CANCEL (Mégse) elemet a beállítás elvetéséhez.

• A számítógépen kézileg is elvégezheti az IP-cím beállításokat.

• További információkért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című részt 
ebben a fejezetben.

Kapcsolódás a helyi hálózathoz (LAN)
Ahelyi hálózathoz (LAN) történő kapcsolódáshoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a LAN hálózathoz, a másik végét pedig a 
O!PLAY MEDIA PRO hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz.

2. Csatlakoztasson eszközöket a O!PLAY MEDIA PRO.

További információkért olvassa el a Eszközök csatlakoztatása a Smart TV set-top-
box-hoz című részt a 1. fejezetben...

3. Kövesse az előző, „Csatlakozás otthoni hálózathoz” című szakasz 4-5. lépését. 

 •  Ha a DHCP IP (AUTO) lehetőséget választja, billentyűzze be a DNS szerver IP-
címet. A DNS szerver automatikusan kiosztja az IP-címet az Ön Media Pro.

 • Ha a FIX IP (MANUAL) (Rögzített IP (Manuális)) lehetőséget választja, billentyűzze 
be a megfelelő adatokat az IP address (IP-cím) és Subnet Mask (Alhálózati maszk) 
mezőkbe.

•  Használhatja a Fix IP address (Rögzítet IP-cím) alapértelmezett beállításait:  
 ••   IP-cím: 192.168.0.2 
 •   Alhálózati maszk: 255.255.255.0

•  Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) is beszerezheti.Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) is beszerezheti.

•  A MEDIA PRO és a számítógép IP-címének egyedinek, de ugyanabban a 
munkacsoportban és alhálózatban kell lennie

•  Ha nem tud csatlakozni a LAN hálózathoz, lépjen kapcsolatba a hálózati 
rendszergazdával.

•  Ha hálózatban lévő PC-n lévő fájlokhoz akar hozzáférni, győződjön meg 
arról, hogy a számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További 
információkért olvassa el a Médiafájlok megosztása a hálózaton című részt 
ebben a fejezetben.

4. Megerősítést kérő üzenet esetén jelölje ki az OK elemet a beállítás mentéséhez, vagy a 
CANCEL (Mégse) elemet a beállítás elvetéséhez...

5. A számítógépen kézileg is elvégezheti az IP-beállításokat.

További információkért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című 
részt ebben a fejezetben. 
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Vezeték nélküli kapcsolat

Fájlok vezeték nélküli elérése

Fájlok vezeték nélküli eléréséhez:

1.  Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a vezeték nélküli hálózat létrehozásához. Állítsa 
be hálózatát, hogy Ad-hoc módon működjön.

•  A részleteket illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez mellékelt 
dokumentációt.

•  Vezeték nélküli kapcsolat létesítéséhez IEEE 802.11b/g/n kompatibilis WLAN 
kártyára/adapterre van szükség a számítógépen.

•  Egyes számítógépet eleve vezeték nélküli funkcióval rendelkeznek. Olvassa el az 
Ön számítógépéhez mellékelt dokumentációt.

2. A számítógépén is el tudja végezni az IP-beállításokat.

• További információkért olvassa el a Hálózati kliensek konfigurálása című részt ebben 
a fejezetben.

• Használja a következő alapértelmezett IP-beállításokat:

• IP-cím: 192.168.59.xxx (az xxx bármilyen szám lehet 2 és 254 között. Győződjön meg 
arról, hogy ezt az IP-címet nem használja egy másik eszköz)

• Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint a O!PLAY MEDIA PRO)

3. Győződjön meg arról, hogy az elérni kívánt fájlokat tartalmazó mappa meg van 
osztva.

További információkért olvassa el a Fájlok megosztása a hálózaton című részt ebben 
a fejezetben.
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Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN)
WLAN hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1.   Kövesse a „Kapcsolódás a helyi hálózathoz című szakasz 2-5. lépését.

2.  Válassza az Infrastructure (AP) módot, majd nyomja meg az gombot . Smart TV Set 
Top Box megkeresi a közelben lévő vezeték nélküli hozzáférési pontokat..

3.   A listán válassza ki azt a hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Nyomja meg 
az gombot .

4.   Várjon, amíg a O!PLAY MEDIA PRO csatlakozik a kiválasztott hozzáférési ponthoz..

5.   A vezeték nélküli kapcsolat sikeres létesítésekor a kiválasztott hozzáférési pont IP-
címe láthatóvá válik a Network (Hálózat) menüben.

6.   Most már elérheti a fájlokat a hálózatba kötött számítógép megosztott mappájában.

A hálózati kliensek konfigurálása

IP-cím beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli klienshez

1. Az ASUS O!PLAY MEDIA PRO eléréséhez a vezetékes, illetve vezeték nélküli 
klienseken vagy számítógépeken a megfelelő TCP/IP beállításoknak kell 
lennie. Győződjön meg arról, hogy a kliensek IP-címei a O!PLAY MEDIA PRO 
munkacsoportján és alhálózatán belül vannak.

2. Kövesse az Ön számítógépére telepített operációs rendszernek megfelelő 
utasításokat.

Használja a következő alapértelmezett IP-beállításokat:

• IP-cím: 192.168.0.xxx (vezetékes számítógép) vagy 192.168.59.xxx (vezeték nélküli 
számítógép)  
Az xxx számsor bármilyen számot tartalmazhat 2 és 254 között. Győződjön meg 
arról, hogy ezt az IP-címet nem használja egy másik eszköz .

• Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint a O!PLAY MEDIA PRO) 
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Windows® XP OS

1. Kattintson a Start > Control Panel 
(Vezérlőpult) > Network Connection 
(Hálózati kapcsolat) elemre. A 
jobb gombbal kattintson a Local 
Area Connection (Helyi kapcsolat) 
elemre, majd jelölje ki a Properties 
(Tulajdonságok) elemet.

2. Jelölje ki az Internet Protocol (TCP/IP) 
tételt, majd kattintson a Properties 
(Tulajdonságok) gombra.

3. Jelölje ki az Obtain an IP address 
automatically (IP-cím automatikus 
lekérése) elemet, ha az IP-beállításokat 
automatikusan kívánja elvégezni.

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Windows® Vista OS

1. Kattintson a Start > Control Panel 
(Vezérlőpult) > Network Connection 
(Hálózati kapcsolat) elemre. A 
jobb gombbal kattintson a Local 
Area Connection (Helyi kapcsolat) 
elemre, majd jelölje ki a Properties 
(Tulajdonságok) elemet.

2. Jelölje ki az  Internet Protocol Version 
4(TCP/IPv4) tételt, majd kattintson a 
Properties (Tulajdonságok) gombra.
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3. Jelölje ki az Obtain an IP address 
automatically (IP-cím automatikus 
lekérése) elemet, ha az IP-beállításokat 
automatikusan kívánja elvégezni. 

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Windows® 7 OS

1. Kattintson a Start > Control Panel 
(Vezérlőpult) > Hálózat és internet > 
Network Connection (Hálózati kapcsolat) 
elemre. A jobb gombbal kattintson a Local 
Area Connection (Helyi kapcsolat) elemre, 
majd jelölje ki a Properties (Tulajdonságok) 
elemet.

2. Jelölje ki az  Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) tételt, majd kattintson a Properties 
(Tulajdonságok) gombra.

3. Jelölje ki az Obtain an IP address 
automatically (IP-cím automatikus 
lekérése) elemet, ha az IP-beállításokat 
automatikusan kívánja elvégezni. 

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett.
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Fájlok megosztása a hálózaton keresztül

Fájlok megosztása Windows® XP operációs rendszer alatt
Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a Start > Control Panel 
(Vezérlőpult) > Network and Internet 
Connection (Hálózati és internet-
kapcsolat) > Network Setup Wizard 
(Hálózati beállító varázsló) elemre.

2. Jelölje ki a Turn on file and printer 
sharing (Fájl- és nyomtató-
megosztás bekapcsolása) elemet.

3. Ha végzett, kattintson a Finish 
(Befejezés) elemre.

Fájlok megosztásához Windows® XP operációs rendszer alatt:

1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, 
amelyben a megosztandó fájlok vannak.

2. A jobb gombbal kattintson a kiválasztott 
mappára, majd jelölje ki a Sharing and 
Security (Megosztás és biztonság) 
elemet.
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3. Jelölje be a Share this folder (A mappa megosztása) jelölőnégyzetet. 

 Ha jogosultságokat kíván beállítani a hálózat 
felhasználóinak, kattintson a Permissions 
(Jogosultságok) elemre. Kattintson az Apply 
(Alkalmaz) gombra, ha végzett.

4. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán jelezve, 
hogy a mappa tartalma mindenki számára 
elérhető a hálózaton.
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Fájlok megosztása a Nyilvános mappán keresztül 
A Nyilvános mappa lehetővé teszi, hogy megossza fájljait a számítógépet használó 
egyéb személyekkel, illetve más hálózati felhasználókkal.

Fájlok megosztásához a Nyilvános mappán keresztül:

1. Kattintson a  > Documents (Dokumentumok) elemre. 

2. A navigációs panel Favorite Links (Kedvenc hivatkozások) menüjében 
kattintson a Public (Nyilvános) elemre. Helyezze a megosztani kívánt fájlokat a 
Nyilvános mappában lévő almappák bármelyikébe.

A Nyilvános mappában lévő fájlok és mappák elérésének korlátozását illetően 
tekintse meg az alábbi részeket.

A Nyilvános mappa tartalma elérésének korlátozása egy felhasználó számára:
Be lehet kapcsolni a jelszóvédett megosztási funkciót, hogy korlátozza a Nyilvános 
mappa elérését kizárólag olyan személyekre korlátozva, akik az Ön számítógépén 
rendelkeznek felhasználói fiókkal és jelszóval.

1. Kattintson a  > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet 
(Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási 
központ) elemre a Hálózati és megosztási központ indításához. 

2. A Password protected sharing (Jelszóvédett megosztás) legördülő listán 
jelölje ki a Turn on password protected sharing (A jelszóvédett megosztás 
bekapcsolása) elemet. 

3. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. 

A Nyilvános mappa tartalma hozzáférési szintjének beállítása a felhasználó 
számára:

1. Kattintson a  > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet 
(Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási 
központ) elemre a Hálózati és megosztási központ indításához. 

2. A Public folder sharing (Nyilvános mappa megosztása) legördülő listán jelölje 
ki az alábbi három lehetőség valamelyikét:

 •  Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik meg 
tudja nyitni a fájlokat

 •  Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik 
fájlokat tudjon megnyitni, módosítani és létrehozni 

 •  Megosztás kikapcsolása (a számítógépre bejelentkezett személyek még 
elérhetik a mappát)

3. Ha végzett, kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra.
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Fájlok megosztása Windows® 7 operációs rendszer alatt
Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a Start > Control Panel 
(Vezérlőpult) > Network and 
Internet (Hálózat és internet) 
> Network and Sharing Center 
(Hálózati és megosztási központ) 
> Choose homegroup and sharing 
options (Otthoni csoport és 
megosztási lehetőségek választása) 
> Change advanced sharing 
settings... (Speciális megosztási 
beállítások módosítása…) elemre.

2. Győződjön meg arról, hogy az alábbi lehetőségek kiválasztása helyesen 
megtörtént: 
Hálózat-felderítés bekapcsolása
Fájl- és a nyomtatómegosztás bekapcsolása
Média adatfolyam kikapcsolva
A Windows kezeli az otthoni csoport kapcsolatait (ajánlott)

Fájlok megosztásához Windows® 7 operációs rendszer alatt:

1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.

2. A jobb gombbal kattintson a mappára, majd jelölje ki a Properties 
(Tulajdonságok) elemet.

3. Kattintson a Sharing (Megosztás) fülre > Advanced Sharing... (Speciális 
megosztás...) elemre.
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4. Jelölje ki a Share this folder 
(A mappa megosztása) elem 
jelölőnégyzetét, majd kattintson a 
Permissions (Engedélyek) elemre..

5. Jelölje ki azon hálózati felhasználót, 
akivel meg kívánja osztani a fájlokat, 
és állítsa be a hozzáférés-ellenőrzési 
lehetőségeket.
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Fájlok megosztása Mac OS X 10.5.xx operációs rendszer alatt
Mappa megosztása Mac operációs rendszer alatt:

1. Válassza az Apple menü > System Preferences (Rendszerbeállítások) elemet. 
Kattintson a Sharing (Megosztás) elemre. 

2. Kattintson a + ikonra 
az elérhető mappák 
megjelenítéséhez.

Keresse meg a megosztandó 
mappát.

3. Adja hozzá az Everyone 
(Mindenki) felhasználói 
csoportot.

4. Ismételje meg a 2–3. 
lépést további mappák 
megosztásához.

5. Ha végzett, kattintson az 
Options… (Lehetőségek…) 
elemre.

3

2

6. Jelölje ki a Share files and 
folders using SMB (Fájlok 
és mappák megosztása 
SMB segítségével) 
jelölőnégyzetét, majd 
kattintson a Done (Kész) 
elemre.
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Fájlok megosztása Linux operációs rendszer alatt
Fájlok megosztásához Linux operációs rendszer alatt:

1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.

2. Jobb gombbal kattintson a mappára, majd kattintson a Sharing (Megosztás) > 
Windows Sharing (Windows megosztás) elemre.

3. A Windows Sharing (Windows megosztás) fülön jelölje be a következő elemek 
jelölőnégyzetét: Share this item and its contents (Az elemnek és tartalmának 
megosztása), Allow all users (Minden felhasználó engedélyezése) és Share Enabled 
(Megosztás engedélyezve).

4. Kattintson az OK gombra, ha végzett. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán 
jelezve, hogy a mappa tartalma mindenki számára elérhető a hálózaton..

O!PLAY MINI
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3. fejezet
Az O!PLAY MEDIA PRO

A Induló képernyő
A Induló képernyő az alábbi elsődleges lehetőségeket tartalmazza: Movies (Filmek), 
DTV, Photos (Fotók), Music (Zene), File Manager (Fájlkezelő) és Setup (Beállítás).

A File Manager (Fájlkezelő) lehetőség lehetővé teszi, hogy megtekintse az 
adattároló eszközein található összes médiafájlt. 
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5. A beállítás mentéséhez nyomja meg a  gombot, illetve a  gombot a beállítás 
visszavonásához. 

Használja a fel/le gombot    /  az érték növeléséhez/csökkentéséhez.

2. Nyomja meg a bal/jobb gombot  /  a System (Rendszer), Audio (Audió), Video 
(Videó), TV, Network (Hálózat) és MISC (Egyéb) lehetőségek közötti navigáláshoz, 
majd nyomja meg az  gombot  a kijelölt kategória konfigurálásához..

3. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a módosítandó elemhez történő 
navigáláshoz.

4. Nyomja meg az bal/jobb gombot  /  a kategória váltásához.a kategória váltásához.

Az O!PLAY MEDIA PRO beállításainak konfigurálásához:

1. A Home (Induló) képernyő 
menüjében nyomja meg a 
bal/jobb   /  gombot, hogygombot, hogy 
a Setup (Beállítás) menübe 

lépjen, majd nyomja meg az  
gombot.

Az O!PLAY MEDIA PRO beállításainak konfigurálása
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Film lejátszása
Film vezérlőgombok a távvezérlőn

Button Function

Nyomja meg a film fájlinformációinak megjelenítéséhez.

Vissza az előző képernyőre.

Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.

Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a 
visszatekerés sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1).

Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy 
az lejátszás sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1)

Lejátszás megállítása.

Nyomja meg a videolejátszás beállításainak konfigurálásához.

Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

PUgrás az előző videofájlra.

Ugrás a következő videofájlra.

Nyomja meg a hang elnémításához.
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Film lejátszása
Film lejátszásához:

1. A Home (Induló) képernyőA Home (Induló) képernyő 
menüjében nyomja meg a bal/jobb  

 /  gombot, hogy a Movies 
(Filmek) menübe lépjen, majd 
nyomja meg az  gombot.

2. Nyomja meg a fel/le  / 
, gombot a videofájl forrásának 
kiválasztásához, majd nyomja meg 
az  gombot.

3 Használja a fel/le gombot  /  a lejátszani kívánt film megkereséséhez. 

Nyomja meg az    vagy a  gombot a film lejátszásához. Az billentyű  
megnyomásával kiválaszthatja a film-effektust.
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Zene lejátszása

Zenelejátszó vezérlőgombok a távvezérlőn

Gomb Funkció

Nyomja meg a zene fájlinformációinak megjelenítéséhez.

Vissza az előző képernyőre

Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.

Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a 
visszatekerés sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1).

Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy 
az lejátszás sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1)

Lejátszás megállítása

Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.

Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

Ugrás az előző zenei fájlra

Ugrás a következő zenei fájlra

Nyomja meg a hang elnémításához.
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Zenefájl lejátszása
Zenefájl lejátszásához: 

1. A Induló képernyő menüjében 
nyomja meg a fel/le  /  gombot, 
hogy a Music (Zene) menübe 
lépjen. Nyomja meg az  gombot.gombot..

2. Nyomja meg a fel/leNyomja meg a fel/le   / 
gombot a zenefájl forrásának 
kiválasztásához, majd nyomja meg 
az  gombot.gombot..

3. Nyomja meg a fel/le gombot   /  a lejátszani kívánt zenei fájl 
megkereséséhez. Nyomja meg az  vagy a   gombot a zenei fájl 
lejátszásához.
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Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása
Az audió lejátszás menü lehetővé teszi az olyan audió beállítások konfigurálását, 
mint pl. a Repeat (Ismétlés) és Shuffle Loop (Véletlenszerű ismétlés).

Az audió lejátszás beállításainak konfigurálásához:

1. Lejátszás közben nyomja meg az  gombot az audió lejátszás beállításai 
menü megnyitásához.

2. Nyomja meg a fel/le gombot  / 
 az alábbi lejátszási lehetőségek 

egyikének kiválasztásához: 
Repeat Off (Ismétlés ki), Repeat 
On (Ismétlés be), Repeat All 
(Összes ismétlése) és Shuffle 
Loop (Véletlenszerű ismétlés). A 
kiválasztás megerősítéséhez nyomja 
meg az    gombot.

Az audió beállítások konfigurálásához Setup (Beállítás) módban:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobb  /  gombot, 
hogy a Setup (Beállítás) menübe lépjen, majd nyomja meg az gombot.

2. Keresse meg az Audio (Audió) 
lehetőséget, majd nyomja meg 
a fel/le gombot  /  , hogy, hogy 
válasszon az alábbi audió módok/
beállítások közül: 

 •  Éjszakai mód: e beállítás 
kiválasztásával az esti órákban 
hallgathat zenét mások 
megzavarása nélkül. 

 •  HDMI kimenet: ezt a beállítást akkor válassza, ha az audió kimenet 
nagyfelbontású külső megjelenítőről érkezik, amely a HD médialejátszóhoz 
csatlakozik egy HDMI kábelen keresztül. 

 •  SPDIF kimenet: ezt a beállítást akkor válassza, ha S/PDIF bemenettel 
rendelkező rádióerősítőt használ.
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Fotók megtekintése

Fotó vezérlőgombok a távvezérlőn

Gomb Funkció

Nyomja meg a fotó- vagy képfájl információinak megjelenítéséhez.

Vissza az előző képernyőre

Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.

Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a 
visszatekerés sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1).

Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy 
az lejátszás sebességét a kövekezők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy 
normál sebesség (x1)

Lejátszás megállítása

Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.

Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző fotóhoz.

Nyomja meg, hogy a következő fotóra lépjen.

Nyomja meg a hang elnémításához.
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Fotók megtekintése
Fotók megtekintéséhez:

1. A Induló képernyő menüjében 
nyomja meg a fel/le  /  gombot,gombot, 
hogy a Photos (Fotók) menübe 
lépjen, majd nyomja meg az   
gombot.

2. Nyomja meg a fel/le  / , 
vagy a bal/jobb gombot  / , 
gombot a fotó forrásának 
kiválasztásához, majd nyomja meg 
az . Keresse meg a megtekinteni 
kívánt fotót.

3. Nyomja meg az  gombot a fotók 

tallózásához. Nyomja meg a  
gombot, hogy a fotókat diabemutató módban tekinthesse meg.

Fotók megtekintése diabemutató módban
Fotók megtekintéséhez diabemutató módban:

1. Amikor a kijelölt fotó a teljes képernyőn látható, nyomja meg a  gombot a 
távvezérlőn a diabemutató indításához. Megtörténik az egyazon forrásmappában 
lévő fotók megjelenítése sorrendben.

2. Nyomja meg a  gombot a diabemutató szüneteltetéséhez.  

Nyomja meg a  vagy  gombot a forrásmappába történő visszatéréshez. 



Fejezet 3: Az O!PLAY MEDIA PRO3-10

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása
A fotó lejátszás beállítása menü lehetővé teszi az olyan fotó beállítások konfigurálását, 
mint pl. fotók elforgatása, diabemutató időzítése, diabemutató képátmenet, Ken Burns 
effektus, Repeat (Ismétlés) lehetőségei és Shuffle Loop (Véletlenszerű ismétlés).

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálásához:

1. Lejátszás közben nyomja meg 
az  gombot a fotó lejátszás 
beállításai menü megnyitásához.

2. Nyomja meg a fel/le gombotNyomja meg a fel/le gombot  
/  a módosítandó funkcióhoza módosítandó funkcióhoz 
történő navigáláshoz. A kiválasztás 
megerősítéséhez nyomja meg az 

 gombot.gombot..

3. Keresse meg a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot a mentéshez, 
illetve a  gombot az elvégzett beállítások visszavonásához.

Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz
Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz:

1. A fotók megtekintése előtt lépjen a Music (Zene) mappára, és előbb játssza le a 
zenefájlokat.

2. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Induló menübe, majd lépjen 
a Photo (Fotó) menübe, hogy elindíthassa a diabemutatót. A diabemutató 
lejátszása háttérzenével történik meg.

Nyomja meg a  gombot a  helyett zenefájlok lejátszása közben. Ellenkező 
esetben a háttérzene lejátszása nem indul el.
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Online médiafájlok adatfolyamának továbbítása
A O!PLAY MEDIA PRO segítségével online médiaszolgáltatókat érhet el, mint például a 
Youtube Leanback, Youtube XL, Facebook, Acetrax, Dailymotion, Internet Radio, 
Flickr, Picasa, RSS News, Mediafly, Yahoo Stock, Weather, Podcast és sok más.

Online médiafájlok lejátszása:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbA Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobb  /  gombot, 
hogy a Internet (internetski) menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot.

2. A négy navigációs gombbal (bal, jobb, fel és le) válassza ki a használni kívánt 
online médiaszolgáltatást, majd nyomja meg az  gombot.

• Győződjön meg arról, hogy az O!PLAY MEDIA PRO az internethez 
csatlakozik, mielőtt online média elérését kísérli meg. További információkért 
olvassa el a 2. fejezetet.

• Az ASUS nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy online 
médiaszolgáltató külön értesítés nélkül felfüggeszti vagy megszünteti a 
szolgáltatását.

Folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a régi online tartalom. Látogassa meg az ASUS 
weboldalát a http://www.asus.com címen a legfrissebb információkért.

Online adatfolyam lejátszása a Youtube Leanbackről
Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel elérhető a Youtube Leanback szolgáltatása, amelynek 
segítségével teljes képernyős és nagyfelbontású YouTube-tartalmak játszhatók le egy 
külső képernyőn.

Online adatfolyam lejátszása a Youtube Leanbackről:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobb  /  gombokkal keresse ki 
az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot.

2. Válassza ki a Youtube Leanback lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

3. Válassza ki a lejátszani kívánt YouTube-tartalmat, majd nyomja meg az  
gombot.

További részletekért a Youtube Leanbackről, forduljon a Youtube súgójához, a  
HYPERLINK “http://www.google.com/support/youtube/” http://www.google.
com/support/youtube/ oldalon.
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Online adatfolyam lejátszása a FaceBookról
Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi a FaceBook elérését, aminek segítségével fotók és 
videók adatfolyamait továbbíthatja FaceBook-fiókjáról külső képernyőre. Lehetővé teszi 
a rögzített videók közzétételét is O!PLAY MEDIA PRO eszközéről FaceBook-fiókján.

Adatfolyam FaceBookról történő továbbításához:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobb  /  gombokkal keresse 
ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot. A Facebook 

eléréséhez megnyomhatja az   gombot is.

2. Select Facebook and press .

3. Sign in to your Facebook account. You can now stream photos and videos from 
your Facebook account to your external display.

• Ha nem rendelkezik FaceBook-fiókkal, hozzon létre egyet a FaceBook weboldalán:  
HYPERLINK “http://www.facebook.com” http://www.facebook.com.

Online adatfolyam lejátszása az AceTraxről
Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel elérhető az AceTrax szolgáltatás, amellyel kölcsönzött 
vagy megvásárolt filmeket játszhat le a külső képernyőn.

AceTrax-anyagok lejátszása:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobb  /  gombokkal keresse 
ki az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot. Az Acetrax 
elérése a távvezérlő    gombjának megnyomásával is lehetséges.

2. Válassza ki az AceTrax lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

3. Lépjen be AceTrax-fiókjába. Most már lejátszhatja a kölcsönzött vagy megvásárolt 
filmeket az AceTrax-fiókból a külső képernyőn..

Ha nem rendelkezik AceTrax-fiókkal, hozzon létre egyet az AceTrax weboldalán:  
HYPERLINK “http://www.acetrax.com” http://www.acetrax.com.

Az AceTrax meghatározott európai országokban (Nagy-Britannia, Ausztria, Írország, 
Olaszország, Franciaország, Németország, Liechtenstein és Svájc) teszi lehetővé 
filmek kölcsönzését vagy megvásárlását.

• A Facebook elérése a vezérlősáv Facebook gyorsgombjának megnyomásával is 
lehetséges.
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Online adatfolyam lejátszása a Dailymotionről
Az O!PLAY MEDIA PRO lehetővé teszi a Dailymotion szolgáltatás elérését, amellyel 
videókat, rövidfilmeket vagy tévéműsorokat játszhat le külső képernyőjén. 

Online adatfolyam lejátszása a Dailymotionről:

1. A Home (Kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobb  /  gombokkal keresse ki 
az Online Media menüpontot, majd nyomja meg az  gombot. 

2. Válassza ki a Dailymotion lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot. Most 
már lejátszhat videókat, rövidfilmeket és tévéműsorokat a Dailymotionről a külső 
képernyőn.

Digitális tévéműsorok lejátszása
Az O!PLAY MEDIA PRO készülékkel a digitális tévéműsorok lejátszhatók egy külső 
képernyőn. 

• A digitális tévé funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy helyesen adta 
meg a digitális tévé és felvételi beállításokat. További információk az A digitális 
tévé és a felvétel beállításainak megadása című részben olvashatók.

• Ha a digitális TV funkciót Kézi keresés értékre állította, válassza ki a csatornát és 
sávszélességet a legördülő listáról, majd gépelje be a keresendő frekvenciát

• Ha a digitális tévé funkciót Auto Scan (automatikus keresés) értékre állította, 
az O!PLAY MEDIA PRO automatikusan megkeresi a digitális tévécsatornákat, és a 
főmenüből beléphet a digitális TV funkcióba.

• Az elérhető csatornák kereséséhez lépjen a Beállítás menüre, majd válassza a 
DTV lehetőséget. A csatornakereséshez válassza ki a TV térségét, majd indítsa el a 
keresést
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Tévéműsor beállításai

Audiobeállítások
Az audiobeállítások módosítása:

1. A digitális tévéműsor nézése közben 
nyomja meg az Opció gombot  az 
almenülista megnyitásához. Válassza ki 
a listából az Audio lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot.

2. Nyomja meg a bal/jobbNyomja meg a bal/jobb  /  gombot 
az audio bemeneti forrásának 
módosításához.

• A digitális tévéműsor nézése közben 
nyomja meg az EPG gombot EPG  az 
Elektronikus műsorújság (Electronic 
Program Guide, EPG) indításához. 

• A digitális tévéműsor nézése közben 

nyomja meg az Opció gombot  az 
almenülista megnyitásához. Válassza 
ki a listából az EPG lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot. 

Videobeállítások
A videobeállítások módosítása:
1. A digitális tévéműsor nézése közben nyomja 

meg az Opció gombot  az almenülista 
megnyitásához. Válassza ki a listából a Video 
Setting (videobeállítások) lehetőséget, majd 
nyomja meg az  gombot. 

2. Nyomja meg a bal/jobbNyomja meg a bal/jobb  /  gombot a 
Brightness (fényerő), Contrast (kontraszt), 
Saturation (színtelítettség) vagy Hue (színezet) 
beállításainak módosításához.

A TV-műsorújság megtekintése
A tévé-műsorújság többféleképpen is megtekinthető:
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•  Győződjön meg arról, hogy a számítógép és az O!PLAY MEDIA PRO ugyanazon az 
alhálózaton vannak.

• Győződjön meg arról, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat 
megfelelően működik.

• Győződjön meg arról, hogy a tűzfal és a víruskereső szoftverek/segédprogramok le 
vannak tiltva a számítógépen.

Fájlok kezelése
A File Manager (Fájlkezelő) eszközkezelési és médiafájl-kezelési lehetőséget is kínál, ami 
lehetővé teszi, hogy a médiafájlok között USB és Card Reader (Kártyaolvasó) szerint 
tallózzon.

Fájlok/mappák átnevezése
Fájlok/mappák átnevezéséhez:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobb  /  gombot, 
hogy a Fájlkezelő menübe lépjen, majd nyomja meg az  gombot

2. Az alábbi források közül keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyet át kíván 
nevezni:  Local HDD (Helyi HDD), USB és Card Reader (Kártyaolvasó).

3. Nyomja meg a zöld gombot (szerkesztés) gombot  , és jelölje ki a Rename 
(Átnevezés) elemet.

4. A fájl vagy mappa új nevének begépeléséhez használja a virtuális billentyűzeten 
lévő navigációs (nyíl-) gombokat.

5. Ha megadta az új nevet, navigáljon az OK gombhoz a virtuális billentyűzeten, 
hogy megerősítse az új fájl- vagy mappanevet.

Az O!Direct telepítése
Az O!Direct telepítése:

1. Helyezze be a készülékhez mellékelt támogató CD-t a számítógép optikai 
meghajtójába.

2. Kattintson duplán az O!Direct mappában található setup.exe fájlra.

3 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az O!Direct használata
Az O!Direct funkcióval médiafájlokat (filmeket, zenét vagy fotókat) továbbíthat a 
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat egy számítógépéről egy nagy felbontású külső 
képernyőre.
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8. A számítógépen megjelenő párbeszédpanelben billentyűzze be a PIN-kódot a Pin 
code (PIN-kód) mezőbe, majd kattintson az OK gombra. A PIN-kód egy, az O!PLAY 
MEDIA PRO által generált PIN, amely a nagy felbontású külső képernyőn látható..

Médiafájlok lejátszása az O!Direct alkalmazáson keresztül
Médiafájlok lejátszása az O!Direct alkalmazáson keresztül:

1. A Home (kezdőlap) képernyő menüjében a bal/jobb  /  gombokkal lépjen át a 
Setup (Beállítás) menübe, majd nyomja meg az  gombot. 

2. Jelölje ki aJelölje ki a Network (hálózat) > Wireless Setup (vezeték nélküli beállítások) 
lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot. 

3. A kapcsolat ellenőrzéséhez válassza ki az O!Direct elemet a listából, majd nyomja 
meg az  gombot.

4. Kattintson az OK gombra az O!Direct Net Info (hálózati info) képernyőn.

5. Nyomja meg a Home (kezdőlap) gombot , hogy visszatérjen az O!PLAY MEDIA 
PRO Home (kezdőlap) oldalára.

6. A számítógépen válassza ki az O!Direct elemet a hálózati listáról.

7. A számítógépen jobb egérgombbal kattintson a médiafájlra, majd kattintson az 
O!Direct elemre.

• Ha az O!PLAY MEDIA PRO aktuális firmware-verziója nem tartalmazza az 
O!Directet, töltse le az O!Direct segédprogramot az ASUS támogatási weboldaláról:  
HYPERLINK “http://support.asus.com” http://support.asus.com.

• Az O!Direct csak Windows® operációs rendszert futtató számítógépen használható.

• Az O!Direct telepítése vagy frissítése után újra kell indítania a számítógépet.

• Az O!Direct alkalmazás a Windows® vezérlőpultban távolítható el.
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• Több fájl lejátszásához nyomja meg a <Ctrl>+<Shift> gombot és kattintson a bal 
egérgombbal. Ez a parancs először osztályozza a fájlokat, majd film, zene és fotó 
sorrendben lejátssza őket.

• Amikor vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, előfordulhat késés vagy a kép 
ugrálása a nagy felbontású videofájlok továbbítása közben. Ilyen problémák 
az egyes otthoni vezeték nélküli routerek jelinterferenciája vagy elégtelen 
sávszélessége miatt fordulhatnak elő. Nagy felbontású videofájlok továbbításához 
vezetékes kapcsolat (10/100 LAN/RJ-45 kábel) használatát javasoljuk

Az O!MediaShare használata
Egyszerűen megoszthat és lejátszhat médiafájlokat táblagépéről vagy okostelefonjáról a 
nagy felbontású képernyőn az O!PLAY MEDIA PRO készüléken keresztül.

Látogassa meg az Android Marketet vagy Apple Marketet az ASUS ingyenes, exkluzív 
„O!MediaShare” alkalmazásának letöltéséhez.

Az O!MediaShare használata:

1. Kapcsolja be az okostelefon vagy 
táblaszámítógép WiFi vagy vezeték 
nélküli funkcióját.
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Az AutoPlay használata
O!PLAY MEDIA PRO készüléke lehetővé teszi egy USB-tárolóeszközön vagy 
memóriakártyán tárolt videók automatikus lejátszását anélkül, hogy be kellene lépnie az 
O!PLAY MEDIA PRO felhasználói felületére. 

Az AutoPlay funkció használata:

1. Hozzon létre egy AutoPlay nevű mappát az USB-tárolóeszközön vagy 
memóriakártyán.

2. Másolja a videofájlokat az AutoPlay mappába.

3. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt az O!PLAY MEDIA PRO készülékhez. A videók 
lejátszása automatikusan elindul.

2. Futtassa az O!MediaShare alkalmazást 
hordozható eszközén, majd ossza meg 
a filmeket, fotókat és zenei fájlokat. 
Megtörténik a multimédia fájlok 
adatfolyamának továbbítása az O!PLAY 
MEDIA PRO eszközhöz csatlakoztatott 
megjelenítőre. Letölthet média 
adatfolyamokat okostelefonján vagy 
tablaszámítógépén keresztül a nagy 
felbontású megjelenítőre a Youtube, 
Facebook, CNN, TED, Cnet, Flickr, 
Picasa és egyéb weboldalakról.
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Kijelzés

1.K.   A O!PLAY MEDIA PRO nem működik. Gyanítja, hogy probléma lehet a 
O!PLAY MEDIA PRO tápegységével

• Lehet, hogy a tápfeszültség adapter túlterhelés elleni védelme aktiválódott. Az 
ilyen automatikus kikapcsolás akkor történik, ha a rendszer túllépi az ajánlott áram-, 
feszültség- és hőmérséklet paramétereket.

• Válassza le a tápegységet és várjon néhány percig, mielőtt újból a konnektorba 
dugja az eszköz tápegységét. Kapcsolja be az eszközt

• Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

2.K.   A TV képernyő sötét és a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-jeA TV képernyő sötét és a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-je 
nem világít.

• Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.

• Győződjön meg arról, hogy a O!PLAY MEDIA PRO tápegysége és a konnektor 
működőképesek. 

• Győződjön meg arról, hogy a tápegység dugója szorosan illeszkedik az eszköz 
hátlapjához és a konnektorhoz.

3.K.   Nem látom a beállító varázslót, amikor először bekapcsolom aNem látom a beállító varázslót, amikor először bekapcsolom a 
lejátszót. A TV képernyő sötét és a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség 
LED-je világít.

• Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.

• Győződjön meg arról, hogy az AV/Mini-Mini-HDMI kábel megfelelően csatlakozik a 
TV és a O!PLAY MEDIA PRO megfelelő csatlakozóihoz.

• Győződjön meg arról, hogy a TV a megfelelő videó jelforrásra van állítva (AV IN 
vagy Mini-HDMI). A videó jelforrás váltásához a TV távvezérlőjére lehet szükség.

Hibaelhárító kalauz
E hibakeresési és -elhárítási útmutató segítségével megoldhatók az ASUS O!Play HD 
O!PLAY MEDIA PRO üzembe helyezése és/vagy használata közben esetleg előforduló 
problémák. A problémákat az Ön által elvégezhető, egyszerű hibaelhárítással oldhatja 
meg. Ha a fejezetben esetleg nem említett problémával találkozik, akkor vegye fel a 
kapcsolatot az ASUS műszaki segítségnyújtással. 

4. fejezet
Hibaelhárító kalauz
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•  Kapcsolja ki a médialejátszót és várjon pár percig, míg újra bekapcsolja, vagy 
nyomja meg a hátlapon lévő alaphelyzet gombot.

•  Győződjön meg arról, hogy TV-készüléke Mini-HDMI felbontása támogatja a 
720p, 1080i és 1080p módot.

4.K. A TV képernyő villódzik és életlen. A TV képernyő villódzik és életlen..
•  Győződjön meg arról, hogy az AV/Mini-HDMI kábel megfelelően csatlakozik a 

TV és a O!PLAY MEDIA PRO megfelelő csatlakozóihoz.

• Győződjön meg arról, hogy a O!PLAY MEDIA PRO tápfeszültség LED-je világít.

•  Győződjön meg arról, hogy a TV rendszer beállítása megfelel az Ön országában 
használatos rendszerrel (e.g. NTSC, PAL).

• Győződjön meg arról, hogy a helyes videó felbontást választotta.

5.K. Nem találom az audió, videó vagy képfájljaimat.Nem találom az audió, videó vagy képfájljaimat.
•  Győződjön meg arról, hogy a Médiaközpont, Médiaszerver vagy a számítógép 

be van kapcsolva, és az eszköz nincs készenléti módban.

•  Ha vezetékes hálózatot használ, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel 
megfelelően csatlakozik-e a Médialejátszóhoz, valamint a hálózati switch-hez, 
elosztóhoz vagy routerhez. Győződjön meg arról, hogy a switch, elosztó vagy 
router be van kapcsolva.

•  Ellenőrizze, hogy Médiaszerver kliensként megosztotta-e a Médialejátszót és a 
fájlok is meg vannak osztva.

•  Ha statikus IP-címet használ, győződjön meg arról, hogy az IP-cím a hálózatán 
használatos többi cím tartományán belül van. Ellenőrizze, hogy a címet nem 
használja más PC vagy eszköz.

•  Győződjön meg arról, hogy a megoszrtott fájok az eszköz által támogatott 
formátumot használnak.

6.K. Egyes fájlokat nem lehet lejátszani a Médialejátszón.Egyes fájlokat nem lehet lejátszani a Médialejátszón.
Előfordulhat, hogy a O!PLAY MEDIA PRO nem támogatja a fájlban használt videó 
vagy audió formátumot.

7.K.  Kizárólag egy videó/zene/fotó lejátszása történik meg, amikorKizárólag egy videó/zene/fotó lejátszása történik meg, amikor 
kijelölöm. Hogyan lehet egy egész listát lejátszani?
Amikor a lejátszani kívánt videó/zene/fotó kiválasztását vegzi, a távvezérlő OK 
gombjának megnyomása csak a kiválasztott fájlt játssza le, míg a LEJÁTSZÁ/SZÜNET 
gomb megnyomására teljes fájllista játszható le.
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8.K.  A Ethernet csatlakozó LED kijelzői nem világítanak és a vezetékesA Ethernet csatlakozó LED kijelzői nem világítanak és a vezetékes 
kapcsolatom nem működik. Mi lehet a probléma? 
•  Győződjön meg arról, hogy a Ethernet kábel dugója megfelelően csatlakozik a 

O!PLAY MEDIA PRO hátlapján lévő Ethernet aljzathoz.

• Használjon másik Ethernet-kábelt

.  Próbálja újracsatlakoztatni az Ethernet-kábelt az O!PLAY MEDIA PRO eszközhöz.

Audió

1.K. Nincs hang.Nincs hang.
•  Győződjön meg arról, hogy a szórakoztató elektronikai készülék hangereje   

nincs elnémítva.

•   Lépjen a Setup (Beállítás) > Audio (Audió) képernyőre és győződjön 
meg arról, hogy a Digital Output (Digitális kimenet) megfelelő beállítását    
engedélyezte.

2.K. Nem hallható hang zenefájlok lejátszásakor.Nem hallható hang zenefájlok lejátszásakor.
• Győződjön meg arról, hogy az audió kábelek megfelelően csatlakoznak.

•  Ha az audió kábelek a TV-hez csatlakoznak, a zenei fájlok lejátszásához be kell 
kapcsolni a TV-t.

• Ha több audió csatornát támogató videót néz, nyomja meg többször a 

távvezérlő Opció   gombját és válassza ki az Audió elemet, hogy biztosan a 
kívánt audió csatorna jelenjen meg

•  Ha az audió kábelek a sztereó rendszerhez csatlakoznak, győződjön meg 
arról, hogy a sztereó rendszer be van kapcsolva és a helyes sztereó bemenetet 
választotta. Ha problémát tapasztal a helyes audió jelforrás kiválasztásánál, 
tekintse meg a sztereó rendszer használat utasításait.

3.K. Néhány zenei fájl nem jelenik meg.Néhány zenei fájl nem jelenik meg.
A O!PLAY MEDIA PRO a legelterjedtebb zenei fájlformátumokat támogatja. 
Ennek ellenére gyakorlatilag végtelen bitráta és mintavételezési sebesség létezik. 
Ha egy fájl nem látható a képernyőn, valószínűleg nem támogatott bitrátát 
vagy mintavételezést alkalmaz. Kizárólag támogatott formátumú, bitrátájú és 
mintavételezésű fájlokat használjon.
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USB tároló eszköz

1.K. Nem találom a zenei, videó vagy képfájljaimat.
•  Győződjön meg arról, hogy USB adattároló eszköze (USB flash/USB HDD) nincs 

készenléti módban.

•  Győződjön meg arról, hogy a fájok az eszköz által támogatott formátumot 
használnak.

2.K. Miért nem ismeri fel a O!PLAY MEDIA PRO az USB tároló eszközöm?
Az USB tárolóeszközt lehet, hogy nem észleli hardver illesztőprogram probléma 
miatt, tápkábel. kábel, hosszabb rendszer válaszidő, stb. Próbálja meg újra 
csatlakoztatni az USB tároló eszközt és a tápkábelt a médialejátszóhoz.

Távvezérlő

1.K. A O!PLAY MEDIA PRO távvezérlője nem működik.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.

• Lehet, hogy kimerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket újakra.

• Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a O!PLAY MEDIA PRO között 
nincsakadály.

•  Előfordulhat, hogy a hálózaton továbbított nagyfelbontású film-adatfolyamok 
lejátszása nem sima. A távvezérlő használatával is problémák akadhatnak, mint 
például késlekedés vagy válasz hiánya.

Firmware-frissítés

1.K. Melyik firmware verziót használom? Hogyan lehet frissíteni?Melyik firmware verziót használom? Hogyan lehet frissíteni?
• Frissítés előtt ellenőrizze a firmware verziót. Ha a firmware a legfrissebb verzió, Frissítés előtt ellenőrizze a firmware verziót. Ha a firmware a legfrissebb verzió, 

nincs szükség a firmware frissítésére.

  •  Lépjen a Setup (Beállítás) > MISC (Egyéb) > Version Info (Verzió info.) elemre a 
firmware verzió megkereséséhez.  

  •  Lépjen a Setup (Beállítás) > MISC (Egyéb) > Online upgrade (Online frissítés) 
elemre a firmware frissítés végrehajtásához az interneten keresztül.

Ügyeljen arra, hogy legyen internetkapcsolat, mielőtt az interneten keresztül végezné 
a firmware-frissítést.

 



ASUS O!PLAY MINI PLUS HD O!PLAY MEDIA PRO 4-5

USB frissítés 

 1.  Látogassa meg az ASUS támogató oldalát (Illesztőprogramok és letöltések) 
a legfrissebb firmware letöltéséhez: http://support.asus.com/download/
download.aspx?SLanguage=en-us  

 •  Csatlakoztassa a legfrissebb firmware-t tartalmazó USB flash meghajtót és 
kövesse az utasításokat (mellékelt PDF) a frissítéshez.

 •  Ha ennek ellenére nem tudja frissíteni a firmware-t, állítsa alaphelyetbe a 
rendszert és végezze el újra a frissítést. 

 •  A firmware frissítés leírása PDF fájlban elérhető (a firmware frissítéshez szükséges 
fájl mappája tartalmazza).

 • Ha az O!Play MINI PLUS eszközt szoftvertelepítés közben leállítják vagy 
kikapcsolják, a frissítés sikertelen lesz. Ha az O!PLAY MINI PLUS nem kapcsolódik 
be, alaphelyzetbe kell állítani az eszközt. Ezzel visszaállnak az eszköz 
alapértelmezett beállításai. Ezt követően újra megkísérelheti a firmware frissítést.

Vezetékes, Wi-Fi és internet-kapcsolat

1.K. Nem tudok a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.
 • Győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta a Wi-Fi beállításokat.

 •  A helyes vezeték nélküli beállításokat illetően tekintse meg a routerhez 
mellékelt dokumentációt. 

 •  Elképzelhető, hogy a hálózat, amelyhez csatlakozni kíván védett, biztonságos 
vagy titkosított. 

 •  Ha vezeték nélküli helyi hálózatra (WLAN) próbál csatlakozni, vegye fel a   
  kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával a biztonsági és titkosítási beállításokat  
  illetően.

2.K. Amikor Wi-Fi hálózatot kerestem, több hálózatot találtam és némelyik 
titkosított. Hogyan csatlakozhatok titkosított hálózathoz? 
 Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával a vezeték nélküli hálózat helyes 

SSID-jét (Hálózatnevét) és titkosítási kulcsát vagy jelszavát illetően.

3.K. A Wi-Fi hálózaton továbbított film-adatfolyamok lejátszása akadozik. 
 A lehetséges okok a következők: 

 • Lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom.

 •  Többféle forrás, pl. más vezeték nélküli hálózati eszközök, Bluetooth eszközök, 
vezeték nélküli telefonok, sőt mikrohullámú sütők által keltett zavar van. 
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4.K.  Nem tudok a vezetékes hálózathoz csatlakozni.
 •  Ki kell választania az Ön beállításának típusát a DHCP IP (AUTO) vagy FIX IP 

(MANUAL) (Rögzített IP [Manuális]) lehetőségek közül: Ha a DHCP IP (AUTO) 
lehetőséget választja, A router DHCP szervere automatikusan kiosztja az IP-
címet a médialejátszója számára.

 •  Ha a Manual setting (Fixed IP) (Manuális beállítás (Rögzített IP)) lehetőséget 
választja, billentyűzze be a megfelelő adatokat az IP address (IP-cím), Subnet 
Mask (Alhálózati maszk) és DNS Server IP address (DNS szerver IP-cím) mezőkbe. 
További információkért forduljon a Vezetékes kapcsolat című részhez.

5.K.  Hogyan lehet mappákat megosztani a hálózaton?Hogyan lehet mappákat megosztani a hálózaton?
 Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy aHa megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy a 

számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További információkért olvassa el 
a Fájlok megosztása a hálózaton című részt.

6.K.   Túl sok a késlekedés, amikor online médiás webhelyet látogatok.
 •  A lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom okozhatja az ilyen problémát. 

Próbálja meg csúcsidőn kívül nézni az online médiát.

•  Elképzelhető, hogy korlátozott a hálózatának sávszélessége. Lépjen kapcsolatba 
internet-szolgáltatójával (ISP), a hálózati kapcsolat sávszélességének növelése 
ügyében.

7.K.   Miért tapasztalható hálózat-lassulás, ha internet médiaszolgáltatástMiért tapasztalható hálózat-lassulás, ha internet médiaszolgáltatást 
használok, pl. internet rádió- vagy TV-állomást?

 Az adatfolyam letöltési állapotától vagy a hálózat stabilitásától/forgalmától függően 
néhány percig várnia kell, hogy használhassa az internet médiaszolgáltatásokat.

8.K.   Ha Tartományhálózattal rendelkezem, használhatom-e az O!Play MINIHa Tartományhálózattal rendelkezem, használhatom-e az O!Play MINI 
PLUS?

 tartományhoz kapcsolt számítógépről. Míg ez minden bizonnyal lehetséges, a 
műszaki támogatásunk nem tud segítséget nyújtani az ilyen konfigurációt illetően. 

 Lépjen kapcsolatba a tartomány rendszergazdájával vagy a Microsoft 
támogatásával, ahol segítséget kaphat.

9.K. El tudok-e érni más online médiás webhelyeket?
 Nem. Csak az ASUS O!Play HD2 médialejátszón kínált online médiaszolgáltatókat 

érheti el. Kérjük vegye figyelembe, hogy folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a 
régi tartalom. Látogassa meg az ASUS weboldalát a legfrissebb információkért.
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10.K.   Csatlakozhatok-e a hálózathoz a vezetékes és a vezeték nélküli 
kapcsolaton egyszerre? 

 Nem, nem csatlakozhat a hálózathoz egyszerre a vezetékes és a vezeték nélküli 
kapcsolaton.

 

Működési/funkció hiba

1.K. Egy művelet/funkció meghibásodott a HD médialejátszómon. MitEgy művelet/funkció meghibásodott a HD médialejátszómon. Mit 
tehetek?

•  Húzza ki a hálózati adapter tápkábelét az áramforrásból, majd dugja be   
újra. 

• Egy hegyes tárggyal nyomja meg az alaphelyzet gombot az eszköz  
 hátlapján. 

•  Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ASUS  
 műszaki támogatásával.
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Függelék

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

Megjegyzések

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction 
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our 
products at ASUS REACH website at  
http://csr.asus.com/english/index.aspx.

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:

• This device may not cause harmful interference.

• This device must accept any interference including interference that may cause 
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Canadian Department of Communications Statement
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 
digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License

Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the 
GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact 
terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped 
with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their 
respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we 
do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, 
but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too.
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When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General 
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute 
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source 
code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in 
new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you 
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know 
their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this 
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone 
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified 
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have 
is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid 
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, 
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed 
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this 
General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, 
and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a 
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another 
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
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 Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, 
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a 
work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1.  You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you 
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; 
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along 
with the Program.

 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at 
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus 
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications 
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of 
these conditions:

 a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that  
you changed the files and the date of any change.

 b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in  
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as 
a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

 c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you 
must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary 
way, to print or display an announcement including an appropriate copyright 
notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, 
and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program 
itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.)

 These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections 
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to 
each and every part regardless of who wrote it.

 Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to 
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the 
distribution of derivative or collective works based on the Program.
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 In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with 
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage 
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this 
License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above 
provided that you also do one of the following:

 a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source 
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange; or,

 b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any 
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source 
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source 
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or,

 c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 
distribution and only if you received the program in object code or executable 
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

 The source code for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the 
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition 
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. 
However, as a special exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

 If distribution of executable or object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code 
from the same place counts as distribution of the source code, even though third 
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its 
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this 
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based 
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its 
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works 
based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), 
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, 
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may 
not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this 
License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or 
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you 
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions 
of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly 
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

 If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a 
whole is intended to apply in other circumstances.

 It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other 
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the 
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, 
which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that 
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.

 This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 
consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either 
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places 
the Program under this License may add an explicit geographical distribution 
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or 
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the 
limitation as if written in the body of this License.



ASUS O!PLAY MINI médialejátszó A-7

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the 
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in 
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns.

 Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies 
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you 
have the option of following the terms and conditions either of that version or of 
any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose 
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For 
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY 

FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT 
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER 
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS 
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF 
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.
Address 5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone  +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support
Telephone   +86-21-38429911
Online support  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address  800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone  +1-510-739-3777
Fax   +1-510-608-4555
Web site  usa.asus.com

Technical Support
Telephone   +1-812-282-2787
Support fax  +1-812-284-0883
Online support  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address  Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax   +49-2102-959911
Web site  www.asus.de
Online contact  www.asus.de/sales

Technical Support
Component Telephone   +49-1805-010923�
System/Notebook/Eee/LCD Telephone +49-1805-010920�
Support Fax   +49-2102-9599-11
Online support   support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.
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