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DVDO iScan Mini™ 

4K Ultra HD video felskálázó, képminőség javító, megjelenítő eszköz 
beállító készülék 

 

kezelési utasítása 

1.0.változat 

Az inverzben nyomtatott oldalszámok az eredeti angol nyelvű kezelési utasítás oldalszámaira hivatkoznak. Az angol és a magyar 
tartalomjegyzék összehasonlításával találja meg a vonatkozó magyar részt. Az angol és a magyar használati útmutató szerkezeti 
eltéréséért elnézésüket kéri a fordító. 

A DVDO készülékeket Magyarországon forgalmazza: az InterWorld Kft. 1704.Budapest, Pf.149 . www.interaudio.hu 

Mintabolt és ügyfélszolgálat: 

1148.Budapest, Fogarasi út 14. 

Telefon: 468-2176, 468-2175 
info@audiocentrum.hu 

 

www.audiocentrum.hu 
 

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 10-től 19 óráig,  
           szombaton: 10-től 14 óráig. 

Hivatalos viszonteladóink aktuális listája honlapunkon a "PARTNEREINK" menüpont alatt található. 
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Fontos biztonságtechnikai tudnivalók 

� Olvassa el a kezelési utasítást és tartsa is be a benne foglalt figyelmeztetéseket! 
� Őrizze meg a készülék kezelési utasítását! 
� Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket! 
� Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait! A gyártó előírása szerint helyezze el a készüléket! 
� A készülék csak beltéri használatra alkalmas! Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a készüléket víz közelében, ne tegye ki eső, 

vagy nedvesség hatásának! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a készülék erősen nedves környezetbe! 
� Ne helyezze a készüléket hőforrás (radiátor, hőtároló, kályha, erősítő, vagy más hőt termelő készülék) közelébe! 
� Csak a DVDO által is ajánlott tartozékokat, szerelőkeretet használjon a készülékhez! 
� Villámlással járó közeli vihar esetén, vagy ha tartósan eltávozik, húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját az aljzatból! 
� Ne tegye a készüléket nyílt láng, lobogó tűz közelébe! 
� Úgy helyezze el a hálózati csatlakozó kábelt, hogy arra ne lépjenek rá, ne botolhassanak meg benne és hogy ne törjön meg az erősen és ne is feszüljön meg! 
� Ne próbálja maga javítani az esetleg meghibásodott készüléket, bízza a javítást a szakszervizre! A készülék belsejében nyúlkálva áramütést szenvedhet! Forduljon a 

szervizhez, ha az alábbiakat tapasztalja: Megsérült a hálózati kábel vagy dugó, folyadék, vagy idegen tárgy került a készülék belsejébe, megázott, rendellenesen működik, 
vagy esetleg leesett a készülék. 

� A készülék tápfeszültség igénye: Tápellátás az USB aljzaton keresztül, a készülék 5 V egyenárammal táplálható, áramfelvétele legfeljebb 350 mA. A készülékhez 
csak a tartozék hálózati tápegység adaptert használja! 

� Üzemi hőmérséklet tartomány: 0 – 40 °C. 
� A csatlakoztatott telefon/táblagép (MHL) HDMI aljzaton keresztüli töltéséhez 5 V egyenáramot adó, 3 A-es tápegységet használjon! 
� A készülék áramtalanításához előbb az elektromos hálózati csatlakozó aljzatból húzza ki a tápegység adaptert és csak utána húzza ki a csatlakozót az USB aljzatból! 
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Köszönjük, hogy a DVDO iScan Mini – 4K videó felskálázó, képjavító és megjelenítő eszköz beállító készüléket választotta! 
Ideális kiegészítőként használható bármely A/V rádióerősítőhöz, vagy videó jelfeldolgozó egységhez, segítségével érezhetően 
feljavítható a 4K Ultra HD megjelenítő eszközökön megjelenített műsor képminősége. 
 
A készülék legf őbb szolgáltatásai  
• VRS® ClearView™ 
• Internet videó képzaj mentesítés 
• Képrészlet kiemelés, javul a mélységélesség és tisztábbá válik a kép 
• SD felbontású képjelek csendesítése, a moszkitó zaj csökkentése 
• A képélek hangsúlyosabbá tétele 
• A gyűrűképződés elnyomása 
• Felskálázás akár 4K/60 formátumra – Auto, DVDO (manuális), és kerülő üzemmódok 
• A képernyőn szerkeszthető az EDID információ 
• Megjelenítő eszköz beállító segédprogramok 
• Digitális audió jelek átirányítása az S/PDIF kimenetre – egyidejűleg több EDID kód üzemmódban mindig a kívánt hangcsatorna választható 
• Beépített IR vevőegység és IR bemenet, szükség szerint egy biztonsági kódot tartalmazó adapter is csatlakoztatható 
• Külön távvezérlővel válthatóak az üzemmódok 
• Az USB aljzaton biztosítható a tápellátása a TV-ről/számítógépről, de külön USB tápegységről is táplálható (5 V, 1 A) 
• Opcionális 5 V 3 A tápegység vásárolható, a segítségével a csatlakoztatott MHL eszközök akkumulátorai is tölthetőek. 
• Beépített megjelenítő eszköz beállító tesztábrák a megjelenítő eszköz alapbeállításaihoz. 
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iScan Mini - Adaptív 4K UHD képmin őség feljavító eszköz a TV-készülék mögé rejthet ő dobozban 

Napjaink könnyen elérhető, megfizethető áron megvásárolható 4K Ultra HD TV-készülékei ragyogó, 8 millió képpontból álló képet képesek megjele-
níteni. Ugyanakkor egy-két különleges képességű média lejátszótól eltekintve a legtöbb forráskészülék és a legtöbb műsor nem natív 4K felbontá-
sú, sokkal inkább igaz, hogy DVD, vagy Blue-ray lemezeket játszunk le, illetve az Internetről töltünk le erősen tömörített videó műsorokat. A tömörí-
tés során keletkező képzajok, képtorzulások, vagy az alacsony minőségű felskálázó eszközök által biztosított gyenge minőségű képek miatt látvá-
nyosan rosszabb minőségű képet élvezhetünk csak, az egyébként kiváló képességű megjelenítő eszközök ennél lényegesebb jobb minőséget 
tudnának szállítani. Az iScan Mini készüléket arra terveztük, hogy automatikusan 4K értékre skálázza fel az SD és a HD forrásjeleket, mégpedig 
úgy, hogy közben érezhetően fel is javítja a gyengébb minőségű forrásjelek minőségét. A képminőség javítás mellett a megjelenítő eszköz beállítá-
sában is segít, segítségével szerkeszthetővé válik az EDID információ, a készülék emellett S/PDIF digitális audió kimenettel is el van látva. A kis 
méretű, akár a TV-készülék, az AV rádióerősítő, a videó jelfeldolgozó egység, vagy a falra szerelt síkképcsöves megjelenítő mögé is rejthető iScan 
Mini közbeiktatásával a lehető legtöbbet tudja kihozni az ultra nagyfelbontású megjelenítő eszközéből. 

VRS® ClearView™ technológia: videó jelfeldolgozás fels őfokon 

A VRS ClearView technológiát sikerrel alkalmaztuk már a DVDO videó jelfeldolgozó készülékek több generációjában és egyéb házimozi termé-
keinkben. Az iScan Mini készülékben a legújabb VRS ClearView technológiát használjuk, beleértve a 4K felbontásra való felskálázó áramköröket, a 
szaggatott képszéleket feljavító és a gyenge minőségű forrásjeleket élvezhetetlenné tevő moszkitó képzajt csökkentő eszközöket, emellett 
kifinomult elektronikájával érezhetően megnövelhető a kép mélységélessége, feltisztul a kép és igazi élvezetté válik a mozizás. 

Az iScan Mini élesebbé teszi a Blue-ray minőségű videót, az eredeti tartalomban nem is látható részleteket és a legfinomabb apróságokat is 
láthatóvá teszi. Előre beállított képjavító algoritmusokkal dolgozik, így azok számára is igen egyszerűvé teszi a készülék kezelését, akik nem elég-
gé jártásak a digitális videó technikában. Mivel az SD és a HD forrásanyag eltérő képjavítási megoldásokat igényel, az iScan Mini a bemenetére 
kapcsolt forrásjel felbontásától függően automatikusan választja meg az adott jelhez ideálisnak vélt képjavítási megoldásokat. 

Bemutató üzemmód 

A képernyő felosztásával egyszerűen és látványosan mutatja be a készülék az ilyen volt, ilyen lett módszerrel a videó képjavítás várható 
eredményét. Kétféleképpen is felosztható a képernyő, a képen átúszó felezővonal mentén látható a feljavítás nélküli, majd a feljavított kép. 

A VRS ClearView technológia: Adaptív felskálázás 

A VRS ClearView technológia 4K adaptív stúdió minőségű felskálázást biztosít, amely elsősorban az átlagosnál nagyobb méretű képernyővel 
szerelt TV-készülékek, kivetítők esetében eredményez látványos képminőség javulást. Az iScan Mini legkorszerűbb 4K felskálázó elektronikája az 
egyszerűbb megjelenítő, vagy lejátszó eszközökbe épített felskálázó eszközökkel ellentétben optimális módon skálázza fel a videó és grafikus 
állományokat, a szöveg gyűrűsödése, vagy fekete vonalasodása nélkül jeleníti meg a kép legfinomabb részleteit, apró mozzanatait. 

Az iScan Mini készülék háromféle felskálázási módban tud működni: 
- Auto mode  (automatikus üzemmód): A készülék automatikusan minden forrásjelet 4K-ra, vagy a csatlakoztatott megjelenítő által kezelni tudott 

legmagasabb felbontási értékre skáláz fel. 
- DVDO mode  (DVDO üzemmód): A készülék a kompatibilis képváltási frekvenciával a bemenetre kapcsolt forrásjeleket manuálisan megválasz-

tott felbontási értékre skálázza fel, így jobban kézben tartható a rendszer működése. 
- Off mode (kikapcsolva): Ki van kapcsolva az iScan Mini felskálázási üzemmódja (1:1 üzemmódban van), de az egyéb jelfeldolgozó egységei 

működnek. 

Az iSan Mini az 1080p felbontásra alkalmas megjelenítő eszközökkel is kiválóan működik együtt, ez esetben az SD és a 720p felbontású 
forrásjeleket skálázza fel 1080p értékre, megjelenítve a műsor eddig rejtve maradt finom részleteit, csökkentve a moszkító zaj okozta képtorzulá-
sokat és az SD, meg az Internetről letöltött forrásokból származó tömörítési zajt. 

Display Setup (A kijelz ő beállítása) 
Az iScan Mini segítségével, a beépített beállító ábráknak köszönhetően pofonegyszerű a csatlakoztatott megjelenítő eszköz ideális értékekre törté-
nő beállítása. A kép fényereje, kontrasztja, élessége, színtelítettsége, színegyensúlya, a túlpásztázás (overscan) korrekciója és a felbontás meg-
erősítése állítható be. A teljes 4K felbontásra alkalmas megjelenítő eszközök esetében professzionális színkalibrálás is végezhető, ehhez a DVDO 
AVLab TPG™ beállító ábra generátorát javasoljuk használni. A kezelési utasításban megtalálható részletes beállítási útmutatóval pillanatok alatt 
állíthatja be a megjelenítő eszközét az optimális értékekre. 

EDID Editing (Az EDID információ szerkesztése) 
Nem mindegyik TV-készülék jelenti a rendszerbe kötött többi eszköznek, hogy valójában mire képes és gyakran fordul elő az is, hogy a professzio-
nális rendszertelepítők egy meghatározott videó formátum megjelenítésére próbálják rákényszeríteni az adott eszközt. A 4K egy teljesen új techno-
lógia és nem mindegyik megjelenítő eszköz kezeli az ilyen jeleket egyformán. A képernyőn megjeleníthető és szerkeszthető EDID információ révén 
könnyebben találnak megoldást a profi telepítők az esetleges kompatibilitási problémákra. 

Digital Audio Out (Digitális audió kimenet) 
Olyan hangvetője, vagy idősebb A/V rádióerősítője van, amelyen még nincs HDMI® bemenet? Az iScan Mini a HDMI, vagy MHL bemenetére kap-
csolt forrásjelet az S/PDIF digitális audió kimenetére irányítja át auto, sztereó, PCM, vagy AVR kompatibilis módban. 

Mit tartalmaz a doboz? 
� Az iScan Mini készüléket. 
� A távvezérlőt. 
� Egy USB és egy HDMI kábelt. 
� A magyar és az idegen nyelvű kezelési utasítást és egy garanciajegyet. 

A készülék kimenetei és bemenetei 
A bemeneti (Input) aljzatok  
1. 5V 3A tápáram csatlakozó: A készülék tápellátását a TV-készülék USB aljzatán keresztül 

egy USB kábellel biztosíthatja. Amennyiben nincs USB aljzat a TV-készüléken, vagy nem 
ad elég áramot, használhatja a tartozék 5 V/1 A-es USB hálózati adaptert is. MHL forrás-
készülék használata esetén, ha tölteni is akarja a készüléket, akkor (külön beszerezhető) 5 
V/3 A-es hálózati adaptert használjon! 

2. Power – Bekapcsolás jelző: A zöld világító dióda jelzi a készülék bekapcsolását. 
3. HDMI/MHL bemenet: Legfeljebb 4K HDMI, vagy 1080p/60 MHL formátumú jeleket tud fo-

gadni. 
4. Bemeneti jelzőlámpák (Piros = A HDMI bemenet aktív, Kék = Az MHL bemenet aktív) 
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A kimeneti ( Output ) aljzatok  
1. HDMI OUTPUT – HDMI kimenet (a megjelenítő eszközhöz) 
2. IR receive: Beépített IR (infravörös) vevőegység és egy 1/8”-es aljzat egy IR vevőegység 

(pl. Monoprice.com 8060) fogadására. Adatlapja: 
http://www.monoprice.com/Product?c_id=109&cp_id=10110&cs_id=1011009&p_id=8060&s
eq=1&format=2  

3. S/PDIF optikai digitális audió kimenet. 

A készülék csatlakoztatása 
Normális körülmények között az utolsó készülékként csatlakoztatjuk az iScan Mini készüléket a megjelenítőt fogadó HDMI bemenet elé. Elég kicsi 
ahhoz, hogy elrejthessük az AVR, vagy a falra szerelt megjelenítő eszköz mögött. Úgy kell felszerelni/elhelyezni, hogy az infravörös vevőegysége 
fogadni tudja az infravörös sugarak formájában érkező utasításokat a távvezérlőről. IR toldókábelt (http://www.monoprice.com/Product?c_id=109&cp_ 
id= 10110&cs_id=1011009&p_id=8060&seq=1&format=2) használjon, ha ez nem lehetséges! 

Nincs szükség bemenő jelre, ha beállító minta generátorként használja csak a készüléket. 

A készülék és a távvezérl ő kezelőszervei 
Az iScan Mini készüléken három gombot találunk: 

 Az Enhancement  (minőségjavítás) gombbal az egyes képjavítási módok (Low/alacsony, High/magas, User1/1-es felhasználói), User2-es 
felhasználói, Off/kiiktatva) között lépeget. 

o Üzemmód váltáskor a képernyőn megjelenő üzenet utal az üzemmódváltásra. 

 A Scaling  (felskálázás) gombbal a felskálázási módok (Auto, DVDO, off/lekapcsolva) között lépegethet. 

o Üzemmód váltáskor a képernyőn megjelenő üzenet utal az üzemmódváltásra. 

 Az F/W update  (a működtető program frissítése) (süllyesztett) gombbal –miközben az iScan Mini készüléket egy USB kábellel közvetlenül 
összekötötte egy PC-vel-, az F/W update  gombot megnyomva és legalább 2 másodpercen át nyomva tartva a működtető program (firmware) 
frissítési üzemmódra válthat. 

 

Az iScan Mini távvezérlőjét úgy alakítottuk ki, hogy könnyen elérhesse vele a szabályozási és vezérlési 
funkciókat. 
Auto:  Automatikusan a csatlakoztatott megjelenítő eszköz által kezelni tudott legjobb felbontásra skáláz-
za fel a bemenetre kapcsolt videó jelet. 
DVDO: A képernyőn megjelenő OSD menü használatával megadott felbontási értékre skálázza fel a 
bemenetére kapcsolt videó forrásjelet. 
Off:  A megjelenítő eszközre bízza a felskálázási műveletet. 
Low:  DVDO beállított érték, csekély mértékű képjavítás. A már eleve “jó” minőségű videó jelek esetében 
használja! 
High: DVDO beállított érték, rendkívül intenzív képjavítás. Az SD, vagy az Internetről letöltött képjelek 
esetében használja, hogy csökkentse vele a tömörítési zajt, megszüntesse az alacsony felbontás miatti 
„fűrészfogakat”, csökkentse a gyűrűsödést, növelje a részletgazdagságot és feljavítsa a képéleket. 
Off: Kikapcsolja az összes képminőség javítási funkciót. 
User 1 / 2: Közvetlenül elérheti a felhasználó által beállított és tetszés szerint módosítható kétféle 
képminőség javítási beállítást. A képernyőn megjelenő menüben végezheti el a beállításokat és mentheti 
el azokat. 
Demo:  Végiglépkedhet vele az osztott képernyőn a különféle bemutatók között, ahol láthatja az ilyen volt, 
ilyen lett képeken az egyes funkciók várható hatását. 
A felső három gombbal három beállító ábra kategória közül választhat: kijelző minták, színsávok, a 
szürkeárnyalatok beállítására szolgáló PLUGE-minták. 
Az alsó gombokkal kapcsolhatja be és ki a tesztábrákat, a nyílgombokkal pedig a tesztábrák között 
lépkedhet. 
MENU: Ezzel a gombbal jelenítheti meg a képernyőn megjelenő menüket (OSD). 
EXIT: Ezzel a gombbal léphet ki az OSD menüből és az egyéb speciális funkciókból. 
Navigációs nyílgombok:  Ezekkel lépkedhet az OSD menüfunkciókban. 
Info: A képernyőn megjelenő információs ablakot jelenítheti meg vele. 
Audio:  Az S/PDIF digitális audió kimeneti üzemmódok között lépkedhet vele. 

A képerny őn megjelen ő menük és üzenetek és az iScan Mini kezel őszervei 

 

A fő menü 

A távvezérlő MENU gombját megnyomva jelenítheti meg a készülék 
fő menüjét. A Fel/le/bal/jobb nyílgombokkal és az OK gombbal navi-
gálhat a menürendszerben. 
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Information (információs képerny ő) 

Az információs képernyőn jelenik meg az iScan Mini készülék aktuális 
állapotára és a kimeneti formátumokra vonatkozó információ. 

 

 

A felugró Info (információ) ablak 

A távvezérlő Info  gombját megnyomva ugrik fel az iScan Mini 
aktuális állapotára vonatkozóan több információt adó ablak, ahol 
többek között a választott képjavítási és skálázási üzemmódra 
vonatkozó adatokat is megismerheti. 

Enhancement – Képjavítás 

A képminőség javítására szolgáló Enhancement menüben videó, videó 
jelfeldolgozási beállításokat végezhet és itt mentheti el, majd hívhatja 
vissza az eltárolt képminőség beállítási értékeket is. 

Az itt végzett beállítási értékeket két felhasználói memória szegmensben 
mentheti el. 

Az alábbiakban ismertetjük a videó és jelfeldolgozási beállítási lehetősé-
geket: 

Enhancement Mode  (képjavítási mód): Itt választhatja ki az aktuális kép-
minőség javítási beállításokat (Low – alacsony, High – magas, User 1 – 1-
es felhasználói, User 2 – 2-es felhasználó, Off – lekapcsolva). 

Recall  (visszahívás): A felhasználó ezzel a funkcióval olvashatja ki és 
töltheti be a memóriából a korábban eltárolt beállítási értékeket (low, 
High, User1, User2) Az így betöltött beállítási értékek jelennek meg a 
menüben. 

 

Save (mentés): A memóriába töltött értékek esetleges módosítása esetén a felhasználó elmentheti a módosított beállítási értékeket a User1, vagy 
User2 memóriaszegmensbe. 

** MEGJEGYZÉS **: Mivel a normál felbontású (SD) és a nagyfelbontású (HD) tartalmak más és más beállítást igényelnek, az iScan Mini készü-
lék automatikusan vált a két memóriahely között, attól függően, hogy milyen felbontású videó jelet kapcsolt a bemenetére. Valójában 8 memória 
szegmens van a készülékben: Low(SD), Low(HD), High(SD), High(HD), User1(SD), User1(HD), User2(SD), User2(HD). Amennyiben az aktuális 
bemenő jel SD (480, vagy 576) és az User1 memóriahely tartalmát olvassa vissza, akkor a készülék a User1(SD) memóriaszegmensben tárolt 
beállítási adatokat olvassa ki és tölti be a készülék memóriájába. Amennyiben HD jelet (720-4K) kapcsolt a bemenetre és a save>User1 műve-
letet választja, akkor a készülék az aktuális beállítási értékeket a User1(HD) memóriaszegmensben menti el. Az aktuális SD/HD üzemmódot a 
menü alján jeleníti meg, ha az Enhancement (képjavítási) üzemmód aktív. 

A készülék automatikusan Manual (kézi) üzemmódra vált, ha bármely memóriaszegmens tartalmát kiolvassa és betölti a memóriába, majd 
módosít a beállításokon. A módosított beállítási értékek megőrzéséhez el kell majd menteni azokat valamelyik User memóriahelyen! 

Normál üzemben, ha a User1 képjavítási üzemmódot választotta (vagy a távvezérlővel választhatja ki közvetlenül, vagy az OSD képernyő-
menüben jelölheti ki), az iScan mini a bemenetre kapcsolt videójel felbontásának megfelelő képjavítási memória tartalmát tölti be: Ez a User1(SD), 
ha SD jel (480, vagy 576 érkezik a bemenetre, vagy a User1(HD), ha HD jelet (720 – 4K) kapcsolt a készülék bemenetére. 

Képmin őség javító eszközök: 

A bemenetre kapcsolt jel határozza meg, hogy mely eszközökkel javíthatjuk a kimeneten megjelenő kép minőségét. 

SD jelút 
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A Brightness  (fényerő), Contrast  (kontraszt) és Color  (színek) beállítási funkció mindenféle típusú videójel esetében alkalmazható és a rend-
szerbe épített beállító ábrák használatával végezhetőek el a beállítások. 

Brightness (fényerő) 
A képjel fekete szintjét állítja. Amikor fényerőt állít, a készülék mindegyik szintet, a fehértől a fehérig felfele, vagy lefele tolja el. A fényerőt más 
néven fekete színt állításnak is nevezi a szakirodalom. 

Contrast (kontraszt) 
A videójel kontrasztját a fehér szint állításával szabályozzuk. A Contrast a Brightness ellentettje. Óvatosan használja a Contrast beállítási funkciót, 
mert a fehér szint túlzott megemelésével eltűnhetnek a kép finom részletei! 

Color (színtelítettség) 
A Color funkcióval a kép „színeinek” egyensúlyát tudjuk beállítani. A nagyobb Color érték esetén élénkebbnek tűnik a kép. A csökkentett Color 
értéknél fakóbbá válik a kép. A Brightness és a Contrast értékének módosításával is változhat a színtelítettség. A funkció helyes megválasztásával 
életszerű színegyensúlyt tud beállítani. 

A Mosquito & Internet Noise Reduction  (moszkító és Internet zajcsökkentés) funkciót csak az SD képjelek esetében használhatja, segítségével 
csökkentheti a kép moszkítózaját és a videó tömörítés során keletkező képtorzulások mértékét. A moszkítózaj elsősorban a kábeles jeltovábbítás, a 
műholdas jeltovábbítás és a TV-adások sugárzása során alkalmazott tömörítés során keletkezik. Az SD felbontású jeleknél a tárgyak élei körüli 
villódzás formájában jelenik meg. A különösen zajos képeknél próbáljon meg nagyobb zajcsökkentési értéket beállítani! 

 

Az SD Smoothing  (SD képfinomítás) szintén csak az SD tartalmak esetében alkalmazható. Segítségével csökkenthető a felskálázás előtt az 
alacsony felbontású képek „fűrészfogasodása”. 

 

A Detail Enhancement  (a képrészletek kiemelése) funkció az SD és a HD tartalmak esetében egyaránt működik és az Adobe unsharp mask 
élességjavító funkcióhoz hasonlóan használhatjuk azt. A kép finom részleteit javítja képpontról képpontra. A megfelelő beállítás esetén csaknem 
3D realitású, élethű, finom részletekben gazdag képet kapunk. 
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Az Edge Enhancement  (a képélek feljavítása) funkcióval az SD és a HD videó tartalmak egyaránt feljavíthatóak. A funkció elsősorban az objektu-
mok éleit teszi határozottabbá. Különösen hasznos ez a funkció, ha zajos a kép, de szeretné azt feljavítani. A fenti ábrasoron a legnagyobb értékre 
állított képjavítási funkció hatását mutatjuk (határozottabban látszik az állat bundájának a mintázata, a fogai is élesebben látszanak). A kép egy kis 
árnyékot is kapott, ezzel 3D-jellegűvé vált a kép. (A jobb láthatóság érdekében kinagyítottuk az állat fejét.) 

Ringing Supression  (a gyűrűsödés elnyomása) funkció az SD ésA HD Smoothing (a HD tartalom lágyítása) funkció az SD és a HD tartalmak 
esetében egyaránt alkalmazható és a videó felskálázása után az objektumok éleinek szaggatottságát, fűrészfogasodását lehet vele csökkenteni. Ez 
a fűrészfogasodás elsősorban az alacsony felbontású tartalmak nagy felbontásúvá való felskálázásánál válnak láthatóvá. A lenti ábrán a 480-as 
felbontású képet skáláztuk fel 1080-as felbontásúra. Bal oldalt láthatja a felskálázás során keletkezett fűrészfogasodást, a jobb oldalon pedig a 
képjavító funkcióval korrigált kép látható. 

 

A felskálázási üzemmódok 
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A skálázási funkciókat tartalmazó menüben az alábbi három üzemmód 
közül választhat: 

� Auto Mode: Az iScan Mini készülék kiolvassa a csatlakoztatott TV-
készülék műszaki adatait (EDID) és átadja azt a kiválasztott forráské-
szüléknek. Mihelyt videó tartalmat küld az adott forráskészülék, a Mini 
készülék eldönti, hogy fel tudja-e skálázni azt a csatlakoztatott megjele-
nítő eszköz natív felbontási értékére ugyanazzal a képváltási frekven-
ciával (az auto üzemmódban mindig 1:1 képváltási frekvenciát használ 
a készülék). Amennyiben nem skálázható fel az adott tartalom, akkor 
egy figyelmeztető üzenettel változatlan formátumban küldi ki azt a meg-
jelenítő eszközre. 

Példa: a bemenet 480/60 - a kimenet 4K/60 
A bemenet 1080/24 - a kimenet 4K/24 

 

� DVDO (Manual) Mode: Ebben az üzemmódban a felhasználó maga 
választhatja meg a kívánt kimeneti felbontási értéket. A készülék ez 
esetben is visszaküldi a megjelenítő eszközből kiolvasott műszaki ada-
tokat (EDID) a forráskészülékhez és felméri, hogy az onnan küldött 
videó tartalom felskálázható-e a lehető legnagyobb felbontási értékre. 
Amennyiben nem, a jelet változatlanul küldi ki a megjelenítő eszközre. 
A DVDO üzemmódban a készülék mindig 1:1 képváltási frekvenciát 
használ, vagyis csak a megjelenítő eszköz által kezelni tudott képváltá-
si frekvenciának megfelelő videó tartalmat skálázza fel. 
Példa: A beállított kimeneti felbontás 4K60. 

A bemenet 720p/60 – a kimenet 4/60 
A bemenet 1080p24 – a kimenet 1080p24 (nincs felskálázás) 

� Off Mode: Ebben az üzemmódban nem végez a készülék felskálá-
zást a kimenet = a bemenettel. 

***Megjegyzés: Az iScan Mini készülék nem alakítja át a váltott soros képeket progresszív letapogatású képekké és képváltási frekvencia 
módosítást sem végez! 

Az EDID információ módosítása 

Az alapképernyőn megjelenő EDID információ segítségével a rendszertelepítők a rendszer képességeinek megfelelő felbontással állíthatják 
üzembe a rendszert. Az EDID információ módosításával rossz esetben a készülék hibás működése idézhető elő, de az is lehet, hogy teljesen 
eltűnik a kép. Éppen ezért csak és csak akkor nyúljon az EDID információhoz, ha tudatában van az abban szereplő adatok jelentésének és a 
módosításuk esetleges hatásának, vagyis már tapasztalata van az ilyen jellegű rendszeradat módosítások terén. 

 

Az EDID-információ módosításának menete: 

1. Olvassa le az EDID információt a képernyőről! 
2. Módosítsa igény szerint az EDID információt! A képernyőn meg-

jelenő menüben törölhet felbontási értékeket, de nem adhat hoz-
zá újakat! (Új felbontási érték hozzáadásával esetleg eltűnhetne 
a kép!) 

3. Mentse el az új EDID információt a memóriában! 
4. Válassza a „Use Saved” tételt az EDID Mode kijelölésben! 

A TV-készülék eredeti EDID-értékeinek ismételt használatához 
válassza a „Use TV EDID” tételt az EDID Mode kijelölésben! 

Példa: A telepítő szakember mindenféleképpen 4K/24 értékre való fel-
skálázást szeretne elérni. 

Ilyenkor állítsa át a skálázási módot DVDO (Manual) üzemmódra! 
Módosítsa úgy az EDID információt, hogy eltávolít belőle minden nem 
24 képkockás felbontási értéket, így a készülék csak 24 Hz képváltási 
frekvenciára fog tudni felskálázni. 

Példa: A rendszertelepítő mindig 8 x 8-as mátrixot szeretne üzemel-
tetni 1080p felbontással, de mindig csak egy TV-készüléken. 

Ehhez válassza az automatikus skálázási módot, módosítsa az EDID 
értékeket, törölje onnan a 4K és 720 felbontási értékeket! 

 
Tools (Eszközök) 

A készülékbe épített eszközökkel módosíthat a kijelző beállításain és tesztelheti a beállításokat. 
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A tesztmintákat (Test patterns ) a képernyőn megjelenő OSD menük-
ben, vagy közvetlenül a távvezérlőről érheti el. A következőkben részle-
tesen ismertetjük az egyes tesztminták használatát, jelentését és szere-
pét. 

Demo Mode  (bemutató üzemmód): Ez egy olyan különleges üzemmód, amelyben gyorsan megnézheti a kiválasztott képjavító megoldások 
hatását. Az osztott képernyő bal felén az eredeti, még nem javított, a jobb felén pedig az adott funkcióval javított képrészlet látható. 
A lassan és gyorsan mozgó felezővonal használatával is nyomon követheti a kiválasztott képjavítási funkciótól várható képminőség változást. 
Ilyenkor a felezővonaltól balra a javított, jobbra pedig az eredeti, nem javított képrészlet látható. Szeretnénk viszont felhívni a figyelmét arra, hogy a 
képjavítási funkció hatása jobban ellenőrizhető a statikus állóképen, mint a gyorsan változó képkivágásokon! 

 
Factory Defaults  (gyári alapbeállítási értékek): Ezzel a funkcióval tudja visszaállítani a gyári beállítási értékeket. Használatához válassza ezt az 
opciót, majd 3 másodpercen belül nyomja meg az OK gombot! 

Audió kimenet az S/PDIF optikai digitális audió kim eneti aljzaton 

Amennyiben ki szeretné emelni a digitális audió jeleket a HDMI kábelen továbbított jelcsomagból és a HDMI kimenet helyett az S/PDIF digitális 
audió kimeneten szeretné kiadni azt (hangvetőhöz, a csak DVI bemenettel rendelkező TV-készülékhez, vagy az otthoni audió rendszeréhez), akkor 
az iScan Mini optikai S/PDIF audió kimenetét használja! 
Az iScan Mini készülékben nincs audió jelfeldolgozó egység, de ennek ellenére az Audio menüben módosíthatja az EDID információ audióra 
vonatkozó részeit, így a csatlakoztatni kívánt készüléknek megfelelő audió jeleket tud megjeleníteni a készülék optikai digitális audió kimenetén. 
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Az Auto üzemmódban nem végezhet módosításokat a csatlakoztatott 
megjelenítő eszközön megjelenő EDID információ audió részében. 
Mivel a legtöbb megjelenítő eszköz sztereó PCM formátumot jelez az 
EDID információjában, ezt a formátumot is küldi ki a HDMI aljzatra a 
forráskészülék. Amennyiben viszont a készülék optikai S/PDIF aljzatát 
csatlakoztatja az AVR, vagy egy hangvető optikai digitális audió beme-
netéhez, akkor csak sztereó hangot tud hallgatni. Ez azt jelenti, hogy 
ha mondjuk a TV-készülék True-HD formátumban kérné a hangot 
kiadni (ami nem kompatibilis az S/PDIF formátummal), akkor nem is 
jelenik meg hangjel a készülék optikai S/PDIF kimenetén. 
A Custom (egyedi) üzemmód ad lehetőséget arra, hogy az adott 
készülék által igényelt audió formátum kiadását kérje a forráské-
szüléktől. Ebben az üzemmódban a készülék törli a TV-készülékből 
érkező EDID információ audióra vonatkozó részét és azt a képen lát-
ható információval helyettesíti. 

Az egyedi S/PDIF lehet PCM/2, ami csak sztereó PCM-et jelent, de választhat AVR értéket is, amely a legtöbb AVR és hangvető által kezelni tudott 
hangformátumokat is tartalmazza. 
Az AVR magában foglalja az AC-3/DTS 5.1 és a kétcsatornás PCM hangformátumokat is. 

A működtet ő program (Firmware) frissítése 

A csatlakoztatott PC-n keresztül könnyűszerrel elvégezhető az iScan Mini működtető programjának frissítése. 
A készülékbe telepített működtető program (Firmware) változatszámát a képernyőn megjelenő OSD menüben ellenőrizheti és ugyancsak itt érheti 
el az információs képernyőt is. 
� Töltse le a legújabb működtető programot a www.dvdo.com oldalról! 
� Nyomja meg és legalább 2 másodpercen át tartsa lenyomva az F/W Update  gombot, miközben az USB aljzaton keresztül összeköttetésben áll 

az iSan Mini készülék a PC-vel. 
� A PC-n az iScan Mini készülék eltávolítható adathordozó eszközként jelenik meg. 
� Kattintson az új meghajtóra és másolja be a készülékben lévő működtető programot a számítógépére egy külön könyvtárba (ez a biztonság 

célját szolgálja, ha esetleg nem működne majd a készülék a betöltendő új működtető program változattal). 
� Törölje az iScan Mini készülék működtető programját! 
� Ezután másolja át a készülék így kiürített működtető program könyvtárába az imént letöltött új működtető programot! 
� Az iScan Mini készülék automatikusan leválik a számítógépről, ha véget ért a működtető program frissítése (ez nagyjából 10 másodpercet vesz 

igénybe). 
� A készülék újraindításához válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa újra és kapcsolja be! 
� Ellenőrizze az információs képernyőn az új működtető program változatszámát! 

A tesztábrák listája 

Az összes tesztábra elérhető a távvezérlőről és a képernyőn megjelenő OSD menüből: 

75 % piros 
75 % zöld 
75 % kék 
75 % cián 
75 % magenta 
75 % sárga 
75 % szürke 
Képkocka és geometria (Frame & Geometry) 
Fényerő/kontraszt 
Fekete csíkok (Black Pluge) (2) 
Fehér csíkok (White Pluge) (2) 
Minden második képpont 
Minden második függőleges sor 
Minden második vízszintes sor 
Képremegés (Judder) 
8 75 %-os színsáv 
8 100 %-os színsáv 
8 x 3 színcsík 
Szürke színskála (ramp) (csak az YCbCr üzemmódban érhető el) 
Frekvencia lépcsősor (Sweep) (csak az YCbCr üzemmódban érhető el) 
Durva hajszálkeresztek (Cross hatch coarse) 
Finom hajszálkeresztek (Cross hatch fine) 
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A tesztminták részletes leírása 
Képkocka és geometria (Frame & Geometry) 

Ez a tesztábra két beállítási célt szolgál. Az egyik részén egy 1 képpont széles doboz fut a kép szélei mentén. Ezzel határozható meg, hogy az 
iScan Mini által előállított teljes kép megjelenik-e a képernyőn. A egyes élek közepén látható nyilak mutatják a túlpásztázás mértékét, (ha van 
ilyen). Az egyes négyszögek közepén látható kék doboz segítségével mérhető meg a képgeometria. A szürke dobozok közepén található szürke 
négyzeteknek derékszögű formában kell megjelenniük a 4:3-as kép oldalarányú képernyőn, míg a mellette lévő nagyobb négyszögnek is derék-
szögű sarkakkal kell megjelennie a 16-9-es kép oldalarányú képernyőn. A mellette lévő négyszög az 1,85:1 kép oldalarányú megjelenítő eszközök 
képgeometriájának ellenőrzésére szolgál, míg a legnagyobb négyszögidomnak a 2,35:1 kép oldalarányú képernyőkön kell derékszögű sarkokkal 
megjelennie. A kék négyszögekkel a megjelenő kép vízszintes pozíciója ellenőrizhető. Ez a tesztminta elsősorban a kivetítők beállításánál nyújthat 
nagy segítséget, de jól használható arra is, hogy ellenőrizzük, hogy nincs-e túlpásztázás (overscan) a TV képernyőjén. Amennyiben a kék négyszö-
gek pirosként jelennek meg, akkor felcserélte a Cr és Cb képösszetevőket. Ez úgy javítható, hogy a vízszintes szinkron és a vízszintes háttér 
képpontok összegének páros számnak kell lennie. 

 
Korrekt módon megjelenített képkocka/geometria tesztábra (B kép) 

A fenti ábrán látható módon kell ennek a tesztábrának megjelennie a képernyőn, a képernyő peremén végig egy-egy képpont széles fehér keretnek 
kell látszania. 

 
A képkocka/geometria tesztábra (C kép) 

Amint az a C ábrán látható, a tesztábra csaknem helyesen jelenik meg. Az 1 képpont széles keret felül, alul, bal oldalt jól látható, de a kép jobb 
oldalán lefolyik a képernyőről. A képjel vízszintes méretének helyes beállításával (1.366 képpont helyett 1.360) helyesen fog megjelenni a tesztábra 
a képernyőn. 

Függőleges vonalak, vízszintes vonalak és minden második képpont: 

Háromféle, a belső jelfeldolgozó elektronikát megkerülő tesztábrával ellenőrizhető, hogy a natív felbontásnak felel-e meg az adott megjelenítő esz-
köz esetében választott felbontás. 
Amennyiben minden második képpont helyesen jelenik meg, akkor a képernyőt közelről nézve látnia kell egy 1 képpont széles határmezőt és 
megfelelő látástávolságból nézve a képnek egyenletes szürke mezőnek kell látszania. 
Amennyiben hibásan jelenik meg ez a tesztábra, akkor nem látható az éles határvonal, helyette szabálytalan mintákat fog látni. Nem a megfelelő 
natív felbontási értéket választotta, ha ezt tapasztalja, vagy a megjelenítő eszköz felskálázza az egyébként a natív felbontásnak megfelelő bemenő 
jeleket. 
Megjegyzés: Amennyiben nem a vártnak megfelelő minőségben jelenik meg ez a tesztábra annak ellenére, hogy a megjelenítő eszköz natív felbon-
tását választotta, akkor előfordulhat, hogy a megjelenítő eszközön nem iktatható ki a belső jelfeldolgozó elektronika. 
A „Függőleges vonalak” tesztábrán egy képpont széles fekete és fehér oszlopoknak kell látszódniuk. Amennyiben szabálytalan mintá(ka)t lát a 
képernyőn, akkor az arra utal, hogy a készülék vízszintesen skálázza fel a jelet. 
Kivetítőt használva a függőleges vonalak torzulhatnak, ha bármilyen geometriai korrekciót (Keystone) használ. Mindenképpen kerülje el a képgeo-
metria változtatását, helyette inkább a megfelelő szögben és irányban függessze fel a kivetítőt! 
A „Vízszintes vonalak” tesztábrának egy-egy képpont magas fekete és fehér sorok formájában kell megjelennie. Amennyiben szabálytalan 
mintá(ka)t lát a képernyőn, akkor az arra utal, hogy a készülék függőlegesen skálázza fel a jelet. 

Képváltási frekvencia (Judder) 

A képváltási frekvencia átalakító tesztábra a képernyőn lassan előre és hátrafele mozgó függőleges vonalból áll. A vonal minden képkocka 
váltásnál mozdul egyet, ahogy egy-egy újabb képkocka jelenik meg az iScan Mini kimenetén és minden képváltás alatt adott képpontnyit mozdul el 
vízszintes irányban. Ennek alapján meghatározható, hogy milyen képváltási frekvencián működik az adott megjelenítő eszköz. Amennyiben nem 
végez a rendszer képváltási frekvencia átalakítást, vagyis az iScan Mini kimeneti képváltási frekvenciáján működik, akkor igen egyenletes lesz a 
vonal mozgása. Amennyiben viszont bármilyen képváltási frekvencia átalakítást végez a rendszer, akkor szaggatottság, „vonaglás” látható az 
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oszlop mozgásán. Az adott képernyő viselkedési módjától függetlenül más jellegű képtorzulás, képzavar is keletkezhet a képváltási frekvencia 
átalakítása során. Ilyen lehet a képélek elmosódása (a vonal teteje és alja vízszintes irányban elmozdul, kileng) és maga a vonal is torzzá válhat. 

Fekete és fehér csíkok (PLUGE, 2 fehér és 2 fekete 

Ezekkel a tesztábrákkal lehet beállítani a fényerőt (fekete szintet) és a kontrasztot (fehér szint) és az is megállapítható, hogy a megfelelő színtérben 
működik-e az adott megjelenítő eszköz. 

 

A készülék az RGB üzemmódban általában kiküldi mind a 256 bitet (8 bites 
színtérben), de az YCbCr (komponens videó) üzemmódban a fekete alap-
értéke 0 helyett 16, a fehér felső határértéke pedig 256 helyett csak 238. Ez 
azt jelenti, hogy a fekete alatt és a fehér felett még aktív tér marad. A fehér 
és fekete mintákat tartalmazó PLUGE tesztábrát éppen a fekete és a fehér 
értékek megjelenítésére fejlesztettük ki. 
A fekete mintát használva (a háttér fekete értéke 16) úgy állítsa be a TV-
készülék fényerejét, hogy láthatóvá váljék a 16 és a 17 közötti eltérés. Attól 
függően, hogy milyen finom a megjelenítő eszköz beállítása, előfordulhat, 
hogy nem fogja látni ezt a különbséget, de ez esetben is a 16-nak feketének, 
a 17-nek pedig szürkének kell lennie. 16 alatt semmit sem kell tudnia látni. 
Megfelelő beállítás esetén a fekete kép finom részletei is fel fognak majd 
tárulni. 

A fehér mintát használva (ahol a háttér értéke 238) a megjelenítő eszköz kontrasztját állíthatja be úgy, hogy éppen láthatóvá váljék a 237 és a 238 
közötti különbség. Igen sok LED és LCD TV-készülék nem elég kontrasztgazdag ahhoz, hogy korrekt módon be tudja állítani ezt az értéket és 
egyébként is árt a kijelzőnek, ha túl magasra állítja a kontrasztot. Amennyiben nem tűnnek el az értékek 238 felett, akkor állítsa a kontraszt értékét 
nagyjából 75 %-ra és inkább a CMS programmal próbálja beállítani a dinamika tartományt! 

Fényerő és kontraszt 

Normál -4 IRE     +1 IRE     +2 IRE         +1 IRE     -1 IRE    -2 IRE  Normál 
fekete   alatt        felett        felett              felett       alatt       alatt      fehér 

 
Szabvány         -1 IRE         Szabvány          +1 IRE 
  fehér               alatt              fekete                felett 
         Maximális           -2 IRE        Minimális               +2 IRE 
          fényerő               alatt           fényerő                  felett 

Ez a tesztábra 4 téglalapra osztott képernyőábrából épül fel. Két blokk szabványos 
fekete hátterű, míg a másik két blokk háttere normál fehér. A fekete blokkba 3 csík van 
beágyazva. Az egyik a fekete szint alatti 4 IRE, a másik a fekete szint feletti 1 IRE, a 
harmadik pedig 2 IRE a normál fekete szint felett. A fehér blokkba is három csík van 
ágyazva. 
A „fényerő/kontraszt”+ tesztábra nyújthat segítséget a megjelenítő eszköz fényerő 
(fekete szint) és a kontraszt (fehér szint) értékének beállításában. A „Fényerő/kontraszt” 
tesztábra 4 téglalapból épül fel. Két blokk háttere szabványos fekete, míg a másik két 
blokk héttere szabványos fehér. A fekete blokkokba 3 sáv van beágyazva. Az egyik sáv 
a fekete szint alatti 4 IRE (feketébb a feketénél), az egyik 1 IRE a fekete szint alatt, egy 
pedig 1 IRE a fekete szint felett. A fehér blokkba is három sáv van ágyazva. Az egyik 
sáv 1 IRE a normál fehér szint felett (fehérebb a fehérnél), 1 sáv 1 IRE a normál fehér 
szint alatt, míg a harmadik 2 IRE a fehér alatt. A két alsó blokk kicsit eltér ezektől a 
szintektől. A két alsó blokk esetében a feketénél feketébb szint a lehető legalacsonyabb 
fényerő érték, a fehérnél fehérebb szint értéke pedig a lehető legnagyobb fényerő 
(luma) érték. Korrekt fényerő és kontraszt érték beállítása esetén látnia kell az 1 IRE és 
a 2 IRE csíkot a fekete háttérből kiemelkedve és ugyancsak láthatónak kell lennie a 
normál fehér szint alatti 1 IRE és 2 IRE sávoknak a fehér téglalapon. Megfelelő fényerő 
beállítása esetén a fekete objektumoknak „feketének” kell látszaniuk sértetlen képrész-
letekkel, míg a világosabb területeknek „világosnak” kell lenniük, nem szürkének, 
teljesen ép képrészletekkel. Megfelelő kontrasztértékek beállítása esetén a fehér 
objektumok „fehérek” lesznek és jól felismerhetőek maradnak a finom képrészletek. 
Mivel a kontrasztbeállítás befolyásolja  a fényerő beállítási értékeket is, javasoljuk, hogy 
a kontraszt beállítása után ellenőrizze a fényerő beállítást is! 
Ne feledje, hogy a fényerő és a kontraszt beállításához az ISF PLUGE tesztábra is igen 
jól használható! 

Színoszlopok (8 IRE75, 8 E 11, 8x3) 

 

A „Color 8 Bars75”, a „Color8 Bars100” és a „8x3” tesztábrák segítségével a színtelítettség (szaturáció) és a 
színárnyalatok (hue) állíthatóak be. A „Color8 Bars75” tesztábra a teljes képernyőt kitöltő 8, 75 %-os 
színtelítettségű színes oszlopból áll. A „Color8 Bars100” tesztábrát a teljes képernyőt kitöltő 8, 100 %-os 
színtelítettségű színes oszlop alkotja. 
Balról jobbra az oszlopok színe szürke, sárga, cián, zöld, püspöklila (magenta), piros, kék és fekete. A színtelí-
tettség és a színárnyalatok helyes beállításához vagy „csak kék” üzemmódra kell állítania a megjelenítő eszközt, 
vagy kék színszűrővel nézze a megjelenítő eszköz képernyőjét. Ki kell kapcsolnia az automatikus tesztszín 
beállítási funkciót is a megjelenítő eszközön! 

 

Úgy állítsa be a színeket, a színtelítettséget, hogy a szélső oszlopok (és az alattuk lévő „A” keskeny oszlop) 
egymásba simuljon, majd ezután állítsa be úgy a színárnyalatokat (Tint/Hue), hogy a „B” oszlopok is egymásba 
olvadjanak. A helyesen beállított színtelítettség és színárnyalatok esetén a fehér oszlopnak és a kék oszlopnak a 
kék szűrőn át nézve pontosan egyforma árnyalatúnak kell lenniük. A színtelítettség és a színárnyalat beállítás 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, így bármelyik beállítása esetén ellenőriznie érdemes a másik paraméter 
(színtelítettség vagy színárnyalat) beállítását is. 
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Szürke tónusskála (Grey Ramp) 

 

A szürke különféle árnyalataiból álló „Grey Ramp” tesztábra segítségével ellenőrizheti, hogy megfelelően 
jeleníti-e meg a megjelenítő eszköz a fekete és a fehér közötti színátmeneteket. Ezen a tesztábrán az egyes 
árnyalatoknak éles határvonalak nélkül folyamatosan a másikába kell olvadniuk. Ez a tesztábra egy vízszin-
tes elrendezésű szürke színskála. A tesztábra bal szélén egy fekete (0 IRE) látható, a jobb oldalt pedig egy 
fehér (100 RE) függőleges oszlop zárja le. A két szélső oszlop között egyszínű, a feketéből fehér fele haladó 
egyszínű szürke oszlopsor következik, a legalacsonyabb fényerő értéktől (feketébb a feketénél) a legnagyobb 
fényerőig (fehérebb a fehérnél). A tónusskála legalacsonyabb szintje a 4 t0 bites digitális értéke (ez az 1 8 
bites értékének felel meg); a tónusskála legnagyobb szintje pedig az 1020 10 bites értéke (ez a 254 8 bites 
értékének felel meg). 
Amennyiben 8 bites színmélységre van állítva az iScan Mini és YUV videó jeleket használ, akkor csak 222 
(238-16) fényerő értéket lát a megjelenítő eszközön. Ez esetben a megjelenítő eszköz átértelmezi és elsimítja 
ezeket a tónusátmeneteket, hogy éles határvonalak nélküli átmeneteket lásson a képernyőn. A videó 
jelfeldolgozó egység képességeinek mérésére is használhatja, hogy mennyire sikerül elmosni az átmenetha- 

tárokat. Amennyiben jól láthatóak a tónushatárok, akkor vagy váltson nagyobb színmélységre (10, vagy 12 bitre), feltéve, hogy a forrás és a tartalom kompatibilis a 
nagyobb színmélységgel, vagy használjon a rendszerben egy nagyobb képességű jelfeldolgozó egységet, például a DVDO iScan Duo készüléket. 

**Megjegyzés: Csak akkor jelenik meg a szürke tónusskála tesztábra, ha YC a kimeneti üzemmód! 

Képélesség (Sharpness) 

 

Ahogy az a tesztábra nevéből is sejthető, ez az ábra a képernyőn megjelenő kép élességének beállítására 
szolgál. Túl élesre állított kép esetén egy hálót alkotva jelennek meg a szürke hátterű képen az egyetlen 
fehér, vagy fekete képpontból álló vonalak. 
A képernyő bal felső részén (címkék nem jelenik meg a tényleges képernyőmintán) látható egy 1 képpont 
széles fekete és csaknem egy képpont széles fehér vonal alkotta kereszt. A szélesebb vonalakkal 
ellenőrizhető a képélesség beállítás hatása a nagyobb videó szerkezetekre. 

Hibaelhárítási útmutató 

Hibajelenség Lehetséges kijavítása 
Nincs kép, vagy A tv-
készülék nem támo-
gatja az adott jelet? 

Olyan felbontási, vagy színmélységi értéket adott meg az iSan Mini esetében, amelyet nem tud kezelni az adott 
megjelenítő eszköz. Nyomogassa addig a készülék oldalán található „scaling” feliratú gombot, amíg az auto beállítási 
érték nem jelenik meg és vissza nem tér a kép. 

Nem választható a 
Grey Ramp (szürke 
színskála) és a Freq-
uency Sweep (frek-
vencia lépcsők) tesz-
tábra? 

Ezek a tesztábrák csak az YC üzemmódban jelennek meg – ehhez az üzemmódhoz a készülék YCbCr komponens 
bemenetére csatlakoztassa a bejövő komponens videó jelet! 

Nem tud RGB-re, 
YC444-re, vagy deep 
color üzemmódra vál-
tani, ha 4k/60 üzem-
módban van a készü-
lék? 

Az iScan Mini legnagyobb kimeneti frekvenciája 300 MHz, így a 4K/60 üzemmódban csak YC 4:2:0 8 bites megjelenítési 
mód választható. A képernyőn megjelenő OSD menü nem is enged módosítást a 4K/60 üzemmódban. 

Nem skálázza fel a 
készülék az 1080p24 
jelet 4k60 értékre? 

Az iSan Mini készülékben nincs képváltási frekvencia átalakító egység – így a kép olyan képváltási frekvenciával jelenik 
meg a kimeneten, mint amilyen képváltási frekvenciával (ez esetben 24) kapcsolta azt a bemenetre. 

Adott felbontási érté-
ket állít be (pl. 4K/60), 
de ennek ellenére az 
iSan Mini néha felská-
lázza, néha meg nem 
a bemenő jelet. 

Az iSan Mini készülékben nincs képváltási frekvencia átalakító egység – így az auto üzemmódban automatikusan állítja 
be a kimenetet a bemenetnek megfelelően, míg a DVDO (manuális) üzemmódban csak akkor skálázza fel a bemenő 
jelet, ha tudja, ha nem, akkor változatlanul adja tovább a bemenő jelet a kimenetre és a megjelenítő eszközre bízza az 
esetleges felskálázást. 

A készülék műszaki adatai 
300 MHz sávszélességű (4K Ultra HD) HDMI kimenet, HDMI 2.0 4K/60 @ 4:2:0 támogatással 

S/PDIF optikai digitális audió kimenet 

IR infravörös vevőegység és bemeneti aljzat 

HDMI/MHL bemenet 300 MHz sávszélességgel, 4K/60 jelátengedési képességgel a HDMI aljzaton, vagy 1080p/60 formátumban az MHL aljzaton. 
A mobil eszközök egyidejű töltéséhez a külső 5 V 3 A egyenáramú tápegységre van szükség! 

HDMI tanúsítvány 

FCC és CE tanúsítvány 

A működtető programja az USB aljzaton, közvetlenül a PC-n keresztül frissíthető. 

Tápellátás az USB aljzaton keresztül (TV-ről, PC-ről, külső adapterről) – VAGY a külső 5 V 3 A tápegységről. 

Támogatott felbontási értékek: VGA, SVGA, XGA, SXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p50, 720p60, 1080i30, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 
1080p30, 1080p50, 1080p60, 4K24(3840), 4K24(4096), 4K25(3840), 4K30(3840), 4K50(3840) 4:2:0, 4K60(3840) 4:2:0 

Üzemi hőmérséklet tartomány¨0 – 40 ºC. 
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FCC zavarszűrési és megfelelőségi nyilatkozat 
Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. paragrafusában foglaltaknak. 

A készülék csak az alábbi két feltétel teljesülése esetén üzemeltethető: 

1. A készülék nem kelthet a környezetére és más készülékekre veszélyes zavaró jeleket. 
2. A készüléknek kezelnie kell tudni a környezetéből érkező zavaró jeleket, azokat is beleértve, amelyek nem kívánatos műveleteket válthatnának 

ki. 

FCC FIGYELMEZTETÉS 
Ezt a készüléket az FCC szabvány Part 15 szakasza „Class B”, digitális eszközökre vonatkozó elírásainak megfelelően teszteltük és azt ezen köve-
telményeknek megfelelőnek találtuk. Ezen rendelkezések célja, hogy korlátozzák a lakókörnyezetben használt elektromos készülékek káros 
elektromágneses hatásait. Ez a készülék rádiófrekvenciát használ és kelt és amennyiben azt nem a megfelelő előírásoknak megfelelően használja, 
jelentősen zavarhatja a rádiókommunikációt. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes esetekben a gondos felállítás és a szakszerű kezelés mellett is 
zavar keletkezhet a rádióvételben. Amennyiben rádió, vagy televíziós vételi zavarokat tapasztalna a készülék használata esetén, amelyek a készü-
lék kikapcsolásával megszűnnek és bekapcsolása után jelentkeznek, akkor az alábbiak szerint kísérelje meg elhárítani a zavart: 
• Helyezze át, vagy fordítsa el a zavartan működő készülék vevőantennáját! 
• Tegye távolabbra egymástól a készüléket és a rádió-, vagy TV-vevőt! 
• Másik hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, mint ahová a zavartan működő másik készüléket csatlakoztatta! 
• Kérjen segítséget a készüléke eladójától, vagy egy szakképzett TV-műszerésztől! 

Figyelem! 

Az FCC B osztályú számítástechnikai eszközre vonatkozó előírások teljesítése érdekében mindig a készülék tartozékaként szállított árnyékolt 
hálózati tápkábelt használja! 

Az Amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság figyelmezteti Önt, hogy a megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért felelős személy, vagy hatóság kifeje-
zett, írásbeli jóváhagyása nélkül a készüléken végzett bármilyen módosítás megszüntetheti a készülék felhasználójának a készülék üzemeltetésére 
való jogosultságát. 

A készülék jogosult a B osztályú ITE készülékekre vonatkozó CE jelölés használatára (amely megfelel az EN5022/1988, EN6100-3-2/1995, 
EN6100-3-3/199 európai szabványban foglaltaknak). 

A rádiófrekvenciás zavarjelekkel kapcsolatos figyelmeztető nyilatkozat: Ez egy B osztályba sorolt termék. Otthoni felhasználási körülmények között 
a készülék rádiófrekvenciás üzemzavarokat okozhat, amelynek elhárítására a felhasználónak kell megfelelő óvintézkedéseket foganatosítania! 

Garancia és ügyféltámogatás 
Általános garanciális feltételek 
A DVDO, Inc. (DVDO) korlátozott garanciát nyújt a DVDO termékekre. Garantáljuk, hogy az első tulajdonosának értékesített készülék normál 
használat mellett mentes marad a gyártási és anyaghibáktól. A garanciális idő az adott termék gyártótól való kiszállításának idejével kezdődik. 

Figyelem! A garanciális igényeket az adott készülék megvásárlásának dátumát, a készülék típusszámát, gyártási sorozatszámát és az eladó adatait 
tartalmazó számlával tudja igazolni. 

A nemzetközi korlátozott garancia mindenütt érvényes, ahol a DVDO, vagy a feljogosított szervizpartnerei jelen nemzetközi garanciavállalási 
nyilatkozatban foglaltak szerinti garanciális javítási szolgáltatásokat nyújtanak. 

A DVDO garanciális időszaka 
A DVDO termékekre az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában 1 éves, az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 2 év garanciát válla-
lunk. 

Rendszergarancia 
A garanciális időszak alatt a meghibásodott DVDO készülékeket vagy megjavítjuk, vagy új, vagy újszerű termékre cseréljük. A csere, vagy a javítás 
a DVDO kizárólagos döntése alapján, a jelen garanciavállalási nyilatkozatban foglaltak szerint történik. 
A jelen nemzetközi garanciavállalási nyilatkozat alapján fedezetet biztosítunk a meghibásodott és a garancia hatálya alá tartozó termék javításához 
szükséges alkatrészekre és a javítási költségekre, a meghibásodott termék tökéletes működőképességének helyreállítására. A DVDO saját dönté-
se alapján megjavítja, vagy kicseréli a garanciális időszak alatt meghibásodott és a jelen nemzetközi garanciavállalási nyilatkozat hatálya alá tarto-
zó terméket, vagy annak alkatrészét javított, vagy új, a működésében és funkcionalitásában a gyári újjal egyenértékű alkatrésszel. A jelen nemzet-
közi garanciavállalási nyilatkozat keretén belül megjavított, vagy kicserélt készülékre a javítás tárgyát képező eszközre eredetileg vállalt garancia és 
annak időtartama, illetve 90 napos garancia marad érvényben, attól függően, hogy melyik nyújt hosszabb garanciális biztosítékot. A jelen nemzet-
közi garanciavállalási nyilatkozat keretén belül kicserélt termék, vagy annak alkatrészei a DVDO tulajdonába kerülnek. 
A DVDO semmilyen garanciát sem vállal a készülékre előre telepített programra, annak minőségére, teljesítőképességére, funkcionalitására, vagy 
adott célra való alkalmasságára, illetve kompatibilitására vonatkozóan. Arra sem vállal garanciát a DVDO, hogy az adott programba épített funkcio-
nalitás meg fog felelni az adott követelmények, vagy hogy megszakítás és hiba nélkül fog az adott program működni. A programokat tehát „olyan, 
amilyen” formában érétkesítjük, hacsak azt írásban másképp nem jelöltük. 

A garanciális szolgáltatások igénybe vétele 
A garanciális javítási igényeket, illetve a meghibásodott készülék visszaszállítására való jogosultságot (RMA) a jelen nemzetközi garanciavállalási 
nyilatkozat keretén belül csak akkor ismerjük el, ha ezt az igényt a garanciális időszak alatt jelentette be. A garanciális időszak utáni javítási, vagy 
csereigény bejelentése is hasonló módon történik, de ez esetben ezek a szolgáltatások díjkötelesek. A pontos részleteket a DVDO honlapján találja 
meg, az alábbi címen: http://www.dvdo.com/support/rma.aspx. A DVDO termék hibásnak való jelentése előtt az ügyfeleinknek el kell végezniük az 
alábbi ellenőrzéseket és feladatokat: 

(a) A garanciális idő alatt észlelt meghibásodások esetén az ügyfélnek írásban kell jeleznie az észlelt hibajelenséget a DVDO-nak és lehetőséget 
kell adnia a DVDO-nak, vagy megbízottjának, hogy ellenőrizze a hibásnak jelentett készüléket. 

(b) Nem küldhető vissza egyetlen termék sem a DVDO-hoz a DVDO beleegyezése nélkül. Minden visszaküldött termékhez meg kell adni a 
DVDO visszaküldésre jogosító RMA# kódját és a javítandó terméket még a garanciális időszak lejárta előtt kell megkapnia azt a DVDO-nak. 

(c) A készüléktulajdonos saját költségére és kockázatára küldheti vissza ezek után a hibásnak mondott terméket a DVDO-hoz a termék eredeti 
csomagolásában, a hibajelenség rövid leírásával egyetemben. 

(d) Amennyiben a DVDO úgy találja, hogy a hibásként visszaküldött termék nem hibás, vagy ha úgy találja, hogy a hibás termék már nem áll a 
garancia hatálya alatt, akkor a DVDO az ügyfél költségére juttatja vissza az adott terméket és egyben az ügyfélnek vállalnia kell azt is, hogy 
megfizeti a DVDO-nak a termék kezelésével és tesztelésével kapcsolatos költségeit. 

(e) Amennyiben a DVDO a visszaküldött terméket hibásnak találja, a garanciális szolgáltatás igénybe vételéhez a készülék tulajdonosának be kell 
tudnia mutatni az adott készülék megvásárlását igazoló számlát. A terméket csak az eredeti, vagy azzal egyenértékű megfelelő csomagolás-
ban, biztosítva szabad visszaküldeni, a visszaküldés és a biztosítás díját a készülék visszaküldője tartozik megfizetni. Az ügyfélnek kell gon-
doskodnia a készülék megfelelő, a szállítási sérülések ellen védő csomagolásáról. A legjobb, ha a készüléket az eredeti csomagolásában 
küldi vissza. A dobozra írja rá a visszaküldésre jogosító RMA# kódot, a nevét, a feladó címét, email címét és telefonszámát, ahol munka-
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időben elérhető. Ezeket az adatokat a csomagban is helyezze el! A megjavított, vagy esetleg kicserélt és visszaküldött termékre az eredeti 
garanciális feltételek vonatkoznak, a garancia idő nem hosszabbodik meg, vagyis az eredetileg megállapított garanciális idő marad érvényben, 
vagy ha az rövidebb, mint 90 nap, akkor a javítástól számított kilencven (90) napig marad érvényben a garancia. 

A készülékhez mellékelt használati utasításban, valamint a gyártó http://www.dvdo.com/support/documentation.aspx honlapján talál hasznos 
tudnivalókat a készülék használatával és az esetleges hibák okának elhárításával kapcsolatban. 

Nemzetközi garancia 
Az egyik országban vásárolt, majd más országba átvitt DVDO készülékre változatlanul érvényben maradhat a garancia. Ugyanakkor kérjük, vegye 
figyelembe, hogy a szervizszolgáltatások elérhetősége és a szerviz rendelkezésre állási ideje országonként változó lehet. A garancia értelemsze-
rűen csak a garanciális időszakon belül ruházható át. 
A DVDO nem vállal felelősséget az exportkorlátozási, vagy esetleges vámkezeltetési intézkedésekért és azok kimeneteléért, nem vállalja át a 
kezelési költségeket, importvámokat, adókat és egyéb hasonló költségeket, ha a készülék tulajdonosának kötelessége a készülék szállítása. Ez a 
korlátozott nemzetközi garancia nem befolyásolja az adott országban Önt, mint készüléktulajdonost a vonatkozó törvények és előírások szerint 
megillető jogokat. 

A felel ősség korlátozása 
A DVDO fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garanciális kötelezettsége teljesítését, ha vitára okot adó körülmények lépnek fel. A DVDO 
fenntartja magának a jogot, hogy maga döntsön arról, hogy az adott készülék jogosult-e vagy sem a garanciális szolgáltatások igénybe vételére. Az 
alábbi körülmények kizárják a garanciális szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét és jogosságát: 
� A készülék természeti csapás, tűz, árvíz, vihar, földrengés, villámcsapás, stb. okán károsodott. 
� A készülék meghibásodását helytelen üzembe helyezés, vagy használat, nem megfelelő környezetben való használat, instabil vezetékes, vagy 

vezeték nélküli hálózat, telefonhálózat, elégtelen földelés, külső elektromágneses behatás, közvetlen erős napsugárzás, magas páratartalom, 
vagy erős rezgés okozta. 

� A készülék károsodását, vagy meghibásodását más, idegen tárgy által okozott ütés, vagy sérülés, leesés, leejtés, a készülékbe került folyadék, 
vagy folyadékba merítés okozta. 

� A meghibásodás nem engedélyezett, vagy szakszerűtlen javítási kísérletre, a készülék szétszerelésére vezethető vissza. 
� A készülék károsodása a túlzott mértékű, nem otthoni felhasználására, helytelen kezelésre, vagy nem a rendeltetésszerű használatra 

vezethető vissza. 
� A meghibásodást idegen készülékkel való összekapcsolás, vagy behatás (például az alaplapon, vagy bármely elektronikai alkatrészen 

észlelhető károsodás, elektromos kisülés által okozott égésnyom, olvadás, megfolyás, repedés, stb.) okozta. 
� A meghibásodást nem megfelelő program, vagy a készülékbe épített működtető program DVDO által nem engedélyezett, vagy jóváhagyott 

módosítása, vagy cseréje okozta. 
� Módosították, eltávolították, eltüntették, vagy megsértették a készülék gyári számát (vagy a gyártási számot tartalmazó címkét, vagy annak egy 

részét). 
� A hiba a szállítás, csomagolás közben, vagy nem megfelelő bánásmód során keletkezett. 

A garanciális kötelezettségek kizárása 
EZ A GARANCIAVÁLLALÁSI NYILATKOZAT MAGÁBAN FOGLAL MINDEN KIMONDOTT ÉS BELEÉRTETT, VAGY VÉLELMEZETT GARAN-
CIÁLIS KÖTELEZETTSÉGET, BELEÉRTVE A KÉSZÜLÉK ELADHATÓSÁGÁRA, ADOTT FELADATRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA ÉS A DVDO 
EGYÉB GARANCIÁLIS, VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGET. MINDEZEN TÚLMENŐEN A 
DVDO CÉGET SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETETTEN MÁS GARANCIÁLIS,VAGY SZAVATOSSÁGI JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉG NEM 
TERHELI. A KÉSZÜLÉK MEGVÁSÁRLÓJÁT CSAK A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK ILLETIK MEG, HA A 
MEGVÁSÁROLT TERMÉK MEGHIBÁSODIK, VAGY NEM FELEL MEG A VONATKOZÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓBAN MEGADOTT ÉRTÉKEK-
NEK ÉS A DVDO SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉK HELYETTESÍTÉSÉÉRT, CSERÉJÉÉRT, 
AZ ESETLEGESEN ELMARADT HASZON MEGTÉRÍTÉSÉÉRT, A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSA OKÁN KELETKEZETT BÁRMILYEN KÁRÉRT, 
ÁLLÁSIDŐÉRT, ELMARADT NYERESÉGÉRT, KIESŐ BEVÉTELÉRT, ADATVESZTESÉGÉRT, A KÉSZÜLÉKKEL EGYÜTT HASZNÁLT BÁR-
MELY MÁS BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSÁÉRT VAGY TÖNKREMENTELÉÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETETT, VAGY KÖZVETLEN 
KÁRÉRT, AMI ESETLEG EZEN KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁVAL VAGY NEM MEGFELELŐSÉGÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. 
A FELEK JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT KELETKEZETT JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE NEM VONATKOZNAK AZ USA ÁRUK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 1980 U.S. CONVENTION RENDELKEZÉSEI, VAGY AZ EGYESÜLT NEM-
ZETEK NEMZETKÖZI ÁRUKERESKEDELEMRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI ÉS MEGÁLLAPODÁSAI (EGYÜTTESEN „RENDELKE-
ZÉSEK”). A FELEK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT KALIFORNIA ÁLLAM JOGA SZABÁLYOZZA, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI JOGOKAT 
IS, MINDEN MÁS EGYEZMÉNY, VAGY MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA KIZÁRT. 
Ez a korlátozott garanciavállalási nyilatkozat külön féle jogokkal ruházza fel Önt. Országról országra, államról államra változóan egyéb jogok is 
megillethetik. A jogait illetően tanulmányozza az adott ország, vagy állam fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályait! Egyes államok, vagy orszá-
gok jogrendje nem engedélyezi az egyedi, véletlenszerű, vagy következményes károk miatti felelősség kizárását, vagy a garanciális időtartam 
korlátozását. Ezekben az országokban, vagy államokban ennek megfelelően nem érvényesek a fenti korlátozások és kikötések. 

Segítség kérése 
Garanciális és garancián túli szerviz, vagy műszaki segítségnyújtás igénye esetén forduljon a készülék eladójához, vagy forgalmazójához! 

Az alábbi címen találja meg a DVDO készülékek forgalmazóit és viszonteladóit: 

www.dvdo.com/support 

Vagy hívja az alábbi számot: 

1-888-651-1765, ha külföldről kér műszaki segítségnyújtást! 

DVDO Inc.  
1140 East Arques Avenue, Suite 700 
Sunnyvale, CA 94085  

Iparjogvédelmi megjegyzések 
DVDO® és a DVDO termékcsalád, a DVDO iScan Mini™ készüléket is beleértve a DVDO, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb orszá-
gokban bejegyzett védjegyei. 
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface (nagyfelbontású multimédia csatoló) a HDMI Licensing, LLC. Amerikai Egyesült 
Államokban és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei. 
Az MHL és az MHL logó az  MHL, LLC. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei, illetve szerviz azonosítói. 
Minden más márkanév és védjegy az adott termék, vagy szolgáltatás tulajdonosának az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy egyéb országok-
ban bejegyzett védjegyei. 
A védjegyjelzés hiánya nem jelenti, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás nem a DVDO védjegye, vagy az adott termék neve, logója, vagy 
jelmondata nem áll a szerzői jogvédelem hatálya alatt. 


