
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Gratulálunk döntéséhez, a legkorszerűbb, legjobb módszert és oktatóvideókat választotta! Jó tanulást! 

A Használati Útmutatóban általában elegendő a pirossal és/vagy a vastagabban kiemelt részeket elolvasni! Komolyabb részeknél 
hivatkozunk még a www.szinkronsuli.hu Vásárlók oldala nyilvános menünkre. Ha szükséges, nézd meg!  

Az oktató CD(DVD)-k használatához bármely Windows, XP,  W. Vista, Win. 7, Win. 8, Win. 10 stb.  operációs 
rendszer lehetséges, javasolt, de bármilyen jó lehet, a videó lejátszó program és annak a beállítása a döntő.  

Általában Windows XP és Windows 7  esetén a Windows Média Player (továbbiakban: WMP) videó lejátszó program az 
alapértelmezett, ez fog automatikusan elindulni és lejátssza a filmeket, de más lejátszókat is használhatsz..Pld. a Windows 8-
nál vagy Windows 10-nél nem a WMP  az alapértelmezett lejátszó, akkor 

 vagy használjuk azt a lejátszót ami az alapértelmezett. (Pld a Windows 10-nél egy új, univerzálisnak mondott 
„Filmek+TV” lejátszó az alapértelmezett, azzal fognak elindulni és lejátszódni a filmek. (Lásd még  Vásárlók oldalát!) 

 vagy átállítjuk WMP-re, ami azt jelenti, hogy a Vezérlőpult/Alapértelmezett programok/Fájltípus vagy protokoll társítása 

programmal menüben az .avi kiterjesztéshez beállítjuk/hozzárendeljük a  WMP-t. (Lásd még Vásárlók oldalát!) 

 Minden videó lejátszó program kezelése nagyon egyszerű, és hasonló, mi a WMP lejátszójának kezelését tanítjuk a 
videókon a kezdőknek. 

A videóhoz az ajánlott képernyőfelbontás legalább 1024x768, de más felbontás is jó lehet, próbálhatjuk először azzal, 
amilyen be van állítva a gépen, ha jó a kép, használjuk, ha nem jó, át kell állítanunk. (Jobb gomb az Asztalon Képernyő 
felbontás helyi menü, W10-nél: jobb gomb az Asztalon, Grafikus tulajdonságok h.menü, Megjelenítő/Felbontás (Vásárlók oldala!) 

1. Helyezze be a használni kívánt DVD lemezt az ablakába a gépen és várjon türelemmel néhány 

másodpercet. A DVD egység automatikusan elindul és kis idő múlva és 2-3 ablak megjelenése és megfelelelő 
választások után  megjelenik majd a kezdő képernyő, az oktatólemez menüje.  

2. Ha tehát betettük a DVD lemezt, várjunk türelemmel és a Windows 8.1 és Windows 10 esetén egy kis ablak 
jelenik meg, aminek a szövege, „Koppintással válassza ki…stb. Erre csak rá kell kattintani  

 XP-nél és Windows 7-nél ez a lépés tehát kimarad. 

3. Ezután (XP és W7 esetén tehát először) ilyen ablakokon ilyen választási lehetőségek jelennek meg:   
Itt mindig, bármilyen fajta Windowsnál a  Browsecall.exe futtatását kell választani!  

XP.nél és Window 7 nél: Windows 10-nél és 8.1-nél: A browsecall.exe kiválasztása után minden fajta 
Windows-nál, ez jön: (De ez az ablak el is maradhat) 

Itt nyugodtan választhatjuk az „Igen”-t. (A menü 
Explorer alapú, de nem vagyunk Interneten, veszély nincs!) 

   

 

  

 

 

Ezután a tananyag menüjének meg kell jelennie a képernyőn!! 
Figyelem! A tananyagot csak a menüből lehet logikus sorrendben követni, használni!  

(A lemez belsejének felépítése más, haladók se onnan használják, ne onnan indítgassák a videókat!) 

4. Kapcsolja be a hangszórót vagy tegye fel a fejhallgatót és indítsa el egy egér kattintással a megnézni 
kívánt videó filmet!  (A videófilmek általában a menü balszélső oszlopában levő filmcímeken történő egy kattintással 
indulnak.) Ha egyet elindítunk, nem kell semmit tenni, várjunk amíg automatikusan megjelenik a Windows Média Player 
vagy a használt lejátszó képernyője és kis idő múlva elindul a film is.  

5. Ha elindul a film (azt meg kell várni!), akkor teljes képernyős nézetre állíthatjuk! (A videók legtöbbje, igazán így 

élvezhető.) Ekkor a film kitölti a teljes képernyőt!  
A W M Playernél pld. Alt+Enter-rel (Az Alt gomb lenyomása mellett egy Entert ütünk) vagy a képernyő közepén dupla kattintással vagy a 
Nézet menü vagy a helyi menü „Teljes képernyő” menüjével vagy más módon. (Minden eljátszónál lehet! (Lásd még Vásárlók oldalát!) 

6. Állítsuk be a hangerőt, ha szükséges, és élvezhetjük a filmet!  
WMP-nél, de általában minden lejátszónál az alsó kezelőpanel és a felső csík kb.. 2 másodperc múlva eltűnik. Ha már megy a film, az egérrel 
bármikor film közben a képernyő aljához közelítünk, újra előbukik a kezelő panel, ahol a film leállítható, majd újraindítható, a csúszkával 

vissza, vagy előrevihető, a hangerő itt is szabályozható. Vásárlók oldalát!) 

7. Ha vége, lement a film, vagy elég volt belőle,  
akkor, ha teljes képernyős nézetben vagyunk, ugyanúgy visszaállítjuk és már látszik a jobb felső sarokban a kis bezáró X 
jel, erre kell egyet kattintani: a film bezáródik és visszakerülünk a menübe, ahonnan másikat indíthatunk vagy 
bezárhatjuk a menüt, befejezhetjük a videózást.(Új filmezés: lemez ki-be tétellel!) 

Haladóknak és/vagy komoly indítási probléma esetén: a menü a kapott lemezek főkönyvtárában levő index.htm fájlban van. Ha 

indítási hiba van és nem indul el automatikusan vagy csak kényelmesebben akarjuk használni a DVD-t,  akkor a legcélszerűbb ezt  az 

index.htm fájlt elindító parancsikont csinálni pld. az Asztalra és ez után onnan indíthatjuk a menüt. (Lásd még Vásárlók oldalát!) 

Köszönjük a bizalmat és jó tanulást kívánunk! 
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