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CONTENUTI DELLA CONFEZIONE 
 Unità principale DVD  
 Controller 
 2 cavi di controllo 
 Cavo di alimentazione 
 2 cavi video RCA  

CONTENU DE LA BOÎTE 
 Lecteur DVD principal 
 Contrôles 
 2 Câbles de contrôle 
 Câble d’alimentation 
 2 Câbles vidéo RCA 

INHALT DER VERPACKUNG 
 DVD Hauptgerät 
 Steuerung 
 2 Steuerungskabel 
 Stromkabel 
 2 RCA Videokabel

BOX CONTENTS 
 DVD Main Unit 
 Controller 
 2 Control Cables 
 Power Cable 
 2 RCA Video Cables 

CONTENIDOS DE LA CAJA 
 Unidad DVD Principal 
 Controlador 
 2 Cables de control 
 Cable de alimentación 
 2 Cables de video RCA 

Двоен DVD плейър

Инструкция за 
експлоатация

Съдържание на опаковката:

•	 DVD устройство

•	 Контролер

•	 2 контролни кабела

•	 Кабел за захранване

•	 2 RCA видео кабела
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Quick Setup Guide  

 
1. Make sure all items listed on the front of this guide are included in the box. 
2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT 
3. Study this setup diagram.  There are various ways to use the product.  The diagram shows ways in 

which you can utilize the features of this product. 
4. Place device in an appropriate position for operation. 
5. Make sure all devices are turned off.  
6. Connect the outputs to audio devices and video monitors. 
7. Make sure that all faders on external devices are set at zero. 
8. Plug your device and other devices into AC power.  
9. Switch everything on in the following order. 
 This device. 
 Any monitors and audio devices. 

10. When turning off, always reverse this operation by turning everything off in the following order: 
 Any monitors and audio devices. 
 This device. 

11.  Go to http://www.numark.com and register your product. 

Свързване

1. Проверете дали всички продукти, които са описани на първата страница на упътването, 
присъстват в кутията.

2.	 ПРОЧЕТЕТЕ	ИНСТРУКЦИИТЕ	ЗА	БЕЗОПАСНОСТ	ПРЕДИ	ДА	ИЗПОЛЗВАТЕ	
ПРОДУКТА.

3. Разгледайте схемата на свързване. Съществуват различни начини на употреба 
на продукта. Схемата показва примерен начин за използване на неговите 
характеристики.

4. Поставете устройството на подходящо място за употреба.
5.	 Проверете	дали	всички	устройства	са	изключени.
6. Свържете изходите към аудио устройства и видео монитори.
7. Проверете дали всички плъзгачи на външните устройства са поставени на „нула”.
8. Включете продукта и всички останали устройства в захранването.
9. Включете всички устройства в следния ред:

•	 Настоящото устройство
•	 Останалите монитори и аудио устройства.

10. Когато изключвате устройствата, спазвайте следната последователност:
•	 Мониторите и останалите аудио устройства.
•	 Настоящото устройство.

11. За да регистрирате продукта, посетете www.numark.com.
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Front Panel Features 

1. Menu Navigation Buttons: Use these 
buttons to navigate through the DVD menu 
and setup pages. 

2. Playback Buttons:  Contains Play, Pause, 
Cue, Fast Forward, Rewind, Next Track, 
Previous Track, Slow Motion and the 
Program Function. 

3. Pitch Fader:  Adjusts the playback 
pitch/speed.  This feature can be disabled 
by pressing the Pitch button (7). 

4. Setup Button:  Selects Setup Mode, which 
can be navigated by using the Menu 
Navigation Controls. 

5. Function Buttons:  Toggles DVD title and 
subtitle, changes the volume output, 
adjusts the key, changes the angle, and/or 
zooms in/out. 

6. Display:  This product features a VFD 
matrix-style display.  Refer to the display 
section of this manual for further 
information. 

7. Pitch Bend, Pitch Lock, and Looping 
Buttons:  These features are used for beat 
matching and described in further detail in 
this manual. 

8. Eject, Random Mode, Repeat Mode, and 
Display Buttons:  These buttons add 
functionality to the DVD Player and are 
described further in this manual. 

9. Master Video Switch and On Screen 
Display (OSD) Toggle Buttons:  This 
section allows you to switch the Master 
Output between Video 1 and Video 2.  The 
On Screen Display toggle suppresses text 
generated by the DVD player from the video 
output. 

10. Disc Tray: This is where the disc is loaded. 
11. Power Button:  Turns the unit on and off. 
12. Eject Buttons:  Opens and closes Disc 

Tray.  BE SURE TO USE THE BUTTON TO 
OPEN AND CLOSE THE TRAY. 

 

Rear Connections 

1. Power Input:  Plug in the supplied power 
cable here. 

2. Master Video Output:  This is a switched 
composite video output that will send either 
Video 1 or Video 2.  You can use this for 
monitoring, or as your main output if you 
don’t have a video mixer. 

3. S-Video Output:  Connect to a monitoring 
device with S-Video inputs. 

4. Composite Video Output:  Connect to a 
monitoring device with composite video 
inputs. 

5. RCA Audio Stereo Output:  Connect to an 
audio mixer or amplifier. 

6. Coaxial Digital Audio Output:  Connect to 
compatible decoder. 

7. Controller Connectors:  Connect to the 
respective side of the controller section.  
See the Quick Setup Guide.

Контролни	елементи	на	предния	панел

1.Бутон	 за	 придвижване	 в	 менюто: Използвайте 
този бутон, за да се придвижвате в DVD менюто и 
страниците за настройки.      

2.Бутони	 за	 възпроизвеждане: Тук се включват 
Play, Pause, CUE, Fast Forward, Rewind, Next Track, 
Previous Track, Slow Motion и Program function.

3.Плъзгач	 за	 темпото	 (pitch):	 Той регулира 
скоростта/темпото на възпроизвеждане. Тази 
функция може да бъде изключена посредством 
бутон Pitch (7).

4.Бутон	 за	 настройки	 (Setup):	 Избира режим за 
настройки Setup, който може да се контролира 
като използвате контролите за придвижване в 
менюто.

			5.			Бутони	функции: Те отговарят за превключване 
на DVD заглавието и субтитрите, промяна на 
нивото на изходния звук, промяна на тоналността, 
промяна на ъгъла и увеличение или намаление на 
размера на екрана.

 	6.					Дисплей: Този продукт притежава VFD матричен 
дисплей. За повече информация разгледайте 
частта от упътването, където дисплеят е описан 

в подробности.
7.	 Бутони	Pitch	Bend,	Pitch	Lock	и	Loop: Тези 

характеристики се използват за регулиране 
на темпото и са описани подробно по-долу.

8.	 Бутони	Eject,	Random	Mode	и	Dispaly: Тези 
бутони добавят повече функционалност на 
DVD устройството и са описани подробно 
по-долу.

9.	 Бутони	 за	 превключване	 на	 основния	
видео	 изход	 (Master	 Video	 Switch)	 и	 On	
Screen	Display	(дисплей	на	екрана): Тази 
секция позволява да превключвате основния 
изход (Master Output) между Video 1 и Video 
2. Дисплеят на екрана (On Screen Display) 
превключва между скриване и показване от 
видео изхода на текста на DVD плейъра.

10.	 Отвор	за	диска: Тук се поставя диска.

11.	 Бутон	за	включване	POWER: Включва и 
изключва устройството.

12.	 Бутон	 за	 изваждане	 на	 диска: Отваря и 
затваря отвора за диска. За да го отворите 
или затворите, използвайте само този 
бутон.
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Конектори	на	задния	панел

1.	 Вход	 за	 захранване: Тук трябва да 
свържете кабела за захранване.

2.	 Master	 Video	 Output	 (Основен	
видео	 изход): Това е превключваем, 
комбиниран видео изход, който подава 
сигнал Video 1 или Video 2. Можете да 
го използвате за прослушване или като 
основен изход, ако не разполагате с 
видео миксер.

3.	 S-Video	 изход: Свързва се към 

прослушващо устройство със 
S-Video входове.

4.	 Комбиниран	видео	изход: Свържете 
го към прослушващо устройство с 
комбинирани видео входове.

5.	 RCA	аудио	стерео	изход: Свържете 
го към аудио миксер или усилвател.

6.	 Коаксиален	 цифров	 аудио	 изход: 
Свържете го към съвместим 
декодер.

7.	 Конектори	за	контролер: Свързва се 
към съответната страна на секцията 
на контролера. Вижте упътването.
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Menu Navigation Buttons

Menu Button: Pressing the Menu button will 
go to the DVD’s menu section if one exists.   
Arrow Buttons: Use these to navigate 
through the DVD’s menu system.  Many DVD’s 
have menus where the arrows will move to 
corresponding sections on the screen.  In 
addition, when the picture is zoomed, the 
viewed section of the video can be moved with 
the Arrow buttons. 
Enter Button: To select an item on the 
screen, press the Enter button. 

Playback Buttons 

 
 
Play Button:  Starts playback of the DVD.  
This button is located on the bottom right and 
is denoted by the triangle. 
Pause Button:  Pauses playback of the DVD. 
This button is to the left of the Play button.   
Setting Cue Points:  To set a Cue Point while 
the DVD is playing, simply press Pause at the 
desired point, then press Play.  This sets a Cue 
Point where you hit Pause. 
Cue Button:  Returns to the last set Cue 
Point. 
 
 
 

Slow Button:  Selects slow-motion playback.  
There are four different speed settings, which 
can be selected by pressing this button 
repeatedly.  You can suppress the text display 
on the screen by pressing the OSD button. 
Program Button:  Brings up a menu on 
screen where you can select the desired tracks 
or chapters (for DVDs) and put them in the 
desired playback order listed on the left side of 
the display.  Use the Menu Navigation Controls 
to scroll through the program order and the 
track/chapter order. 
First select the desired program position by 
highlighting the program number.  Next, press 
the Right Arrow button on the Menu Navigation 
Controls.  Select the desired track to play by 
pressing Enter. 
Fast Forward/Reverse Buttons:  Use these 
to search through the media forwards or 
backwards at high speed while playing.  The 
speeds are X2, X4, X8, X16, and X32. 
Track Forward/Back:  These select the track 
or chapter to play.  Pressing the Track Back 
button will start playback at the beginning of 
the current track.  Pressing it again will go to 
the previous track.

This diagram shows how to set a Cue Point.

Бутони	за	придвижване	в	менюто

Бутон	Menu: Натискайки бутона Menu ще отидете в 
секцията за меню на DVD диска, ако той има такава 
секция.

Бутони	 стрелки: Използвайте ги, за да се 
придвижвате в менюто на диска. Много DVD имат 
менюта, където чрез стрелките се посочват отделните 
секции на екрана. Освен това, при уголемен екран 
посредством стрелките можете да местите образа.

Бутон	 Enter: За да изберете опция от екрана, 
натиснете бутона Enter.

Бутони	за	възпроизвежданеБутон	Play: Активира възпроизвеждане на DVD 
диска.Този бутон се намира долу вдясно и е 
отбелязан като триъгълник.

Бутон	Pause: Спира на пауза възпроизвеждането на DVD 
диска. Този бутон се намира от лявата страна на бутона 
Play. Настройване	на	условни	точки: За да настроите 
условна точка (cue point), докато работи дискът, просто 
натиснете Pause в желаната точка, а след това натиснете 
Play. Това отбелязва условна точка на мястото, където 
сте натиснали Pause. 

Бутон	Cue: Връща в последната условна точка.

Бутон	 Slow: Избира забавено възпроизвеждане. Има 
четири различни настройки за скорости, които могат 
да бъдат избрани чрез неколкократно натискане на този 
бутон. Можете да скриете показването на текста на 
екрана, като натиснете бутона OSD.

Бутон	Program: Показва менюто на екрана, от където 
можете да изберете желаните песни или сцените 
(при DVD) и да ги поставите в желания от Вас ред за 
възпроизвеждане, който се намира от лявата страна 
на дисплея. Използвайте контролите за придвижване 
в менюто, за да се придвижите в реда на програмата 
и реда на песните/сцените.

Първо, изберете желаната позиция от програмата 
чрез подчертаване на номера на програмата. След 
това натиснете стрелката надясно от контролите за 
придвижване в менюто. Изберете желаната песен, 
като натиснете бутона Enter.

Бутони	 Fast	 Forward/	 Reverse: Използвайте 
ги, за да се придвижите бързо напред или назад 
в съдържанието на медията, докато тя бива 
възпроизвеждана. Възможните скорости са х2, х4, 
х8, х16 и х32.

Бутони	Track	Forward/	Back: Тези бутони избират 
коя песен или сцена да бъде възпроизведена. Ако 
натиснете бутона Track Back, това ще активира 
възпроизвеждането на песента от началото. Ако го 
натиснете отново, ще започне предишната песен.

Тази схема показва как се установява условна 
точка.
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Setup Menu 
 
To access the Setup Menu, press the Setup button.  The options are below.  Note: Some of the settings 
can only be changed when the device is not currently playing media)

Language Setup: 

 OSD:  On Screen Display (OSD) language. 

 Menu:  Menu System language. 

 Audio:  Default Audio language. 

 Subtitle:  Default Subtitle language. 
 
Screen Setup: 

 TV Type: 
o 4:3 PS:  Select if you are using a regular television and want to view a 16:9 picture in 

the pan and scan style. 
o 4:3 LB:  Select if you are using a regular television and want to view a 16:9 picture in 

the letterbox style. 
o 16:9:  Select if using a wide-screen (16:9 aspect ratio) television. 

 Screen Saver. 

 TV System:  Selects your monitor style.  This usually depends on your country. 
o NTSC (mostly in the Americas) 
o PAL (use if NTSC doesn’t work) 
o Auto Select. 

 Brightness Control: 
o Normal. 
o Bright. 
o Soft. 

 Contrast Control. 
 
Audio Setup: 

 Digital Out Settings:  Your device has a digital audio output for each player.  There are three 
settings for the digital outputs.  Note: the output must go to a compatible decoder. 

o SPDIF/PCM:  Sends 2-channel information to compatible decoder. 
o SPDIF/RAW:  Sends audio information to a surround-sound compatible decoder.  Your 

amplifier must be capable of decoding DTS or other surround format. 
o Off. 
 

Custom Setup: 

 Parental Control. 

 Password. 
o The default password is “1234”. 
o This can be modified. 

 Angle Mark. 
o Viewing Angles Change Option Toggle. 

Function Button 

 
 
NOTE:  Not all of the functions can be used with every DVD. 
 
TITLE:  Goes to the title menu of compatible DVDs. 
SUBTITLE:  Displays the subtitle(s) of compatible DVDs. 
VOL:  Adjusts the output volume of the DVD. 
KEY:  Certain DVD audio formats allow the key of the audio to be adjusted.  This adjusts the key of 
compatible DVDs. 
ANGLE:  Changes the angle of DVDs.  The DVD must have multiple angles to use this feature. 
ZOOM:  This feature allows the picture to be enlarged by a factor of X2 or X4.  Pressing Zoon will cycle 
through these choices.
 

За да влезете в менюто за настройки Setup, натиснете бутона Setup. По-долу са посочени 
достъпните опции. Имайте предвид, че някои от настройките могат да бъдат променени само, 
когато устройството  не възпроизвежда медия. 
Настройка на език:
• OSD: On Screen Display (OSD) език
• Меню: Език за система на менюто
• Аудио: Стандартен аудио език
• Субтитри: Стандартен език за субтитрите
Настройка на екрана:
TV режим :
• 4:3 PS: изберете го, ако използвате обикновен телевизор и желаете да гледате екран с формат 
16:9.
• 4:3 LB: изберете го, ако използвате обикновен телевизор и желаете да гледате екран с формат в 
стил пощенска кутия (letter-box).
• 16:9: изберете го, ако използвате широкоекранен телевизор (16:9 формат).
Screen saver
TV система: избира системата на предаване. Обикновено тя зависи от стандарта на съответната 
държава.
•NTSC (предимно в Америка)
•PAL (използва се, ако не работи NTSC)
•Auto select (автоматична настройка)
Контрол на яркостта:
•Нормално (Normal)
•Ярко (Bright)
•Меко (Soft)

Аудио настройка:
Цифрови изходни настройки: Устройството притежава цифров аудио изход за всеки плейър. Има 
три настройки за цифровите изходи. N.B. : изходът трябва да бъде свързан към съвместим декодер.

• SPDIF/PCM: Подава двуканална информация към съвместим декодер.
• SPDIF/RAW: Подава аудио информация към съвместим съраунд-саунд декодер. Вашият 
усилвател трябва да може да декодира DTS или друг съраунд формат.

• Изключено (off)
Потребителски настройки:
Родителски контрол
Парола
•Стандартната парола е „1234”.
•Тази парола може да бъде променена.
Ъгъл

•Промяна на ъглите на възприятие

Бутони функции
N.B.: При различните DVD могат да бъдат активни различни функции.
TITLE (заглавие): Отива на заглавното меню на DVD диска.
SUBTITLE (субтитри): Показва субтитрите на съвместимия DVD диск.
VOL (ниво на звука): Регулира нивото на изходния звук на DVD.
KEY: Някои DVD аудио формати позволяват да бъде променена тоналността на аудиото. Това 
настройва тоналността на съвместимия DVD. 
ANGLE: Променя ъгъла на DVD изображението. За да използвате тази характеристика,  DVD 
трябва да притежава няколко достъпни ъгли.
ZOOM: Тази характеристика позволява картината да бъде уголемена с коефициент х2 или х4. 
Натискайки Zoom се превключват различните режими.
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Display 

1. Media Type Indicator:  Displays the type of media in the player: DVD, CD, VCD. 
2. Play Mode Indicator:  Displays if the unit is playing, paused, and also shows the repeat 

modes that are currently in use.  If the unit is stopped the entire screen will display “STOP”. 
3. Title Number Indicator:  Shows the title number of the current media being played. 
4. Chapter or Track Number Indicator:  Shows the current chapter or track number. 
5. Total Indicator:  Indicates if the time is the total elapsed time on the media or track/chapter. 
6. Program Indicator:  Indicates if the unit is currently in a set program. 
7. Dolby Digital and DTS indicator:  Shows if a DVD has Dolby Digital or DTS audio used. 
8. Angle Indicator:  Indicates if a separate angle is in use while media is playing. 
9. Elapsed Time Indicator:  Indicates the elapsed time for the media. 
10. Parental Lock Indicator:  If the parental locking feature is engaged, the lock will be 

displayed. 
 

Pitch Control and Looping

 

Pitch Button:  While the DVD is playing, the 
pitch may be adjusted using the Pitch Fader.  
The Pitch Fader can be turned off by pressing 
the Pitch button. 

+/- Buttons:  The pitch can also be bent for 
fine tuning by using the ‘+’ and ‘–‘ buttons. 

Loop Button:  To start a loop, press the Loop 
button to set the start point.  Press the Loop 
button again to set the end point and start the 
loop.  At this point, the video will be 
continuously looping until the Loop button is 
pressed again. 

ДИСПЛЕЙ

1.Индикатор за вида медия: Показва вида на медията на плейъра: DCD, CD, VCD.
2.Индикатор за режим на възпроизвеждане: Показва дали устройството възпроизвежда 
диск, дали е в режим пауза, а също и дали е включен режим на повторение (repeat).  Ако 
устройството е спряно, на целият дисплей се изписва „STOP”.
3.Индикатор за номера на заглавието: Показва номера на заглавието на медията, която се 
използва в момента.
4.Индикатор за номера на песента или сцената: Показва номера на песента или сцената, 
която се възпроизвежда в момента.
5.Индикатор за времето: Показва времето, което е изминало от песента или сцената.
6.Индикатор Program: Показва дали на устройството има настроена програма.
7.Dolby Digital и DTS индикатор: Показва дали се използва Dolby Digital или DTS аудио.

8. Индикатор за ъгъла: Показва 
дали при възпроизвеждането на медията се 
използва определен ъгъл на изображението.
9. Индикатор за изминало време: 
Показва изминалото време от медията.
10. Индикатор за родителски контрол: 
Катинарът е заключен, когато е активиран 
родителски контрол.

Контрол на скоростта на възпроизвеждане (pitch) и възпроизвеждане на отрязък (loop)

Бутон Pitch: Докато работи DVD дискът, темпото може да бъде променено посредством плъзгача 
Pitch.Той може да бъде изключен посредством натискане на бутона Pitch.

+/- бутони: Темпото (pitch) може да бъде променено прецизно чрез използване на бутоните „+” и 
„-”.

Бутон Loop: За да активирате възпроизвеждане на отрязък, натиснете бутона Loop, за да 
отбележите условна точка. Натиснете отново бутона Loop, за да отбележите крайната условна 
точка и за да стартирате отрязъка. Така отрязъкът ще бъде възпроизвеждан непрекъснато, докато 
бъде натиснат бутона Loop.
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Eject, Random Mode, Repeat Mode, and Display 
Toggle

 

Eject Button:  Opens the DVD tray.  Pressing 
it again will close the DVD tray. 

Rndm Button:  Select the next title at 
random.  This button toggles the feature on or 
off. 

Repeat Button:  Repeats either the title, 
chapter, or the entire disc.  The mode is shown 
in the display as well as on screen if OSD is on.  
The three modes are: chapter, title, disc, and 
off. 

Display: Toggles Display Time Indicator (Track 
Elapsed, Track Remaining, Total Remaining). 

Master Video Output and OSD 

Master Video Switch Buttons:  The ‘1’, ‘2’, 
and Black buttons control the Master Video 
Switch.  Pressing ‘1’ routes Video 1 to the 
Master Output.  Pressing ‘2’ routes Video 2 to 
the Master Output.  Pressing the Black button 
blacks out the Master Output. 
 
The output selected is lit in blue above the 
OSD buttons. 
 
On Screen Display (OSD) Buttons:  These 
buttons suppress text generated from the DVD 
player itself from the video outputs.  This is 
useful if you do not want the DVD player’s 
functions to be displayed on screen to your 
audience.

Бутони Eject, Random mode, Repeat Mode и Display

Бутон Eject: Отваря отвора за диск. 
Повторното му натискане затваря отвора 
за диск.
RNDM бутон: Избира следващата песен 
на случаен принцип. Тази функция се 
включва и изключва чрез този бутон.
Бутон Repeat: Повтаря заглавието, 
сцената или целия диск. Режимът се 
показва на дисплея, а също и ако е 
активиран режим OSD. Трите режима са 
сцена, заглавие, диск и изключено.
Дисплей: Превключва индикатора 
за показване на времето (Изминало 
време от песента, Оставащо време, 
Общооставащо време от диска)

Основен	видео	изход	(Master	Video	Output)	и	OSD

Бутони за превключване на основния 
видео изход: Бутоните „1”, „2” и 
Black контролират превключването 
на основното видео. Натискайки „1” 
към основния изход Master Output 
се подава Video 1. Натискайки „2” 
към основния изход се подава Video 
2. Натискайки Black се прекратява 
подаването на сигнал към основния 
изход.
Избраният изход започва да свети в 
синьо над OSD бутоните.

On Screen Display (OSD) бутони: 
Тези бутони скриват текста от видео 
изходите, който се произвежда от 
самия DVD плейър. Това е полезно, 
ако не желаете текстът на менюто да 
се вижда на екрана.




