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Kezelési és biztonsági információk

VIGYÁZAT!
A készülék nem tartalmaz a felhasználó 
által javítható alkatrészt. Minden 
karbantartási munkálatot bízzon 
szakképzett szerelőre.

A készülék elhelyezésére 
vonatkozó utasítások

A megfelelő hely kiválasztása
– Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil 
felületre. Ne helyezze a készüléket szőnyegre.
– Ne helyezze a készüléket olyan 
berendezések tetejére, amelyek 
felmelegedhetnek (pl. vevőkészülék vagy 
erősítő).
– Ne tegyen semmit a készülék alá (pl. CD, 
újság).
– Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, 
ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.

Szellőzés biztosítása
– A felmelegedés elkerülése érdekében 
helyezze a készüléket olyan helyre, ahol 
biztosított a megfelelő szellőzés. A 
túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék 
mögött és felett legalább 10 cm, a készüléktől 
balra és jobbra pedig legalább 5 cm helyet 
hagyjon szabadon.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

A készüléket ne tegye ki magas 
hőmérséklet, nedvesség, víz vagy por 
hatásának
– A készüléket nem érheti cseppenő, 
fröccsenő folyadék.
– Ne helyezzen a készülékre olyan tárgyat, 
amely károsíthatja a készüléket (pl. folyadékkal 
töltött tárgyat, meggyújtott gyertyát).

A lemezek tisztítása

VIGYÁZAT!
Sérülhetnek a lemezek! Ne használjon 
oldószereket, például benzint, hígítót, 
kereskedelmi forgalomban kapható 
tisztítószereket vagy a lemezekhez való 
antisztatikus permeteket.

 A lemezt mikroszálas tisztítóruhával tisztítsa, 
és a lemezt a közepétől kiindulva egyes 
vonalban törölje a széle felé.

Újrahasznosítás

Ezek a kezelési utasítások a környezetet nem 
szennyező papírra vannak nyomtatva. Ez az 
elektromos berendezés nagy számban 
tartalmaz újrahasznosítható anyagokat. Ha régi 
készülékét kívánja hulladékként elhelyezni, 
kérjük, vigye el azt valamelyik újrahasznosító 
központba. Kérjük, tartsa szem előtt a 
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
előírásokat.
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Mellékelt tartozékok

– Távvezérlő és elemek
– RF antennakábel
– Gyors áttekintő útmutató

Régiókódok

A DVD-filmeket általában nem ugyanazon 
időpontban adják ki a világ minden régiójában, 
ezért minden DVD-lejátszó egy specifikus 
régiókódra van beállítva.

Ezzel a készülékkel csak 2. 
régiókódú DVD-lemezeket, vagy 
az összes régióban („ALL”) 
lejátszható DVD-lemezeket lehet 
lejátszani. Más régiókból származó 
DVD-lemezek nem játszhatók le 
ezen a felvevőn.

Szerzői jogokra vonatkozó 
információ

Másolásvédett anyagokról, beleértve a 
számítógépes programokat, fájlokat, 
közvetítéseket és hangfelvételeket, készített 
illetéktelen másolatok szerzői jogok 
megsértését képezhetik és bűncselekménynek 
minősülhetnek. Ez a berendezés nem 
használható ilyen célokra.

Termékinformáció

ALL

2

Bevezetés

A Philips felvevő lehetővé teszi TV-műsorok 
felvételét, vagy kamkorderrel rögzített 
felvételek másolását DVD±RW vagy DVD±R 
lemezekre, valamint előre felvett DVD-
lemezek lejátszását. A felvevővel rögzített 
felvételek DVD-lejátszókon vagy DVD-ROM 
meghajtókon játszhatók le. A DVD±R lemezek 
csak véglegesítés után játszhatók le más DVD-
lejátszókon. 

A felvevő használatba vétele előtt hajtsa végre 
az alapvető csatlakoztatási és telepítési 
műveleteket három egyszerű lépésben.

1. lépés: A felvevő alapvető   
      csatlakozásai

2. lépés:  Opcionális csatlakozások  
      egyéb készülékekhez 

3. lépés:  Alapvető installálás és beállítás

A felvevő használatba vétele előtt figyelmesen 
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. A 
kézikönyv fontos információkat és 
megjegyzéseket tartalmaz a felvevővel 
végezhető műveletekkel kapcsolatban.

Hasznos tanácsok:
– Ha kérdése van, vagy valamilyen problémával 
kerül szembe a használat során, nézze meg a 
„Hibaelhárítás” című fejezetet.
– Ha további segítségre van szüksége, hívja az 
Ön országához megadott ügyfélszolgálati számot. 
A kapcsolódó telefonszámok és e-mail címek a 
garanciafüzetben találhatók.
– A termék azonosításához és a névleges 
teljesítmény megtekintéséhez nézze meg a 
készülék hátoldalán vagy alján található 
típusazonosító lemezt.
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Távvezérlő 

a 2
– A felvevő bekapcsolása vagy készenléti 

állapotba helyezése.

b ANGLE
– Kameraállás választása DVD-lemez esetében 

(ha rendelkezésre áll).

c OPEN/CLOSE ç
– Lemeztálca nyitása/zárása.

d REPEAT
– Ismétlő mód kiválasztása.

e REPEAT A-B
– A lemez adott szakaszának ismétlése.

f SETUP
– Belépés/kilépés a rendszerbeállítás menübe/

menüből.

g   : Kurzorgombok balra/jobbra lépéshez.
  : Kurzorgombok felfelé/lefelé lépéshez, 

illetve TV-csatorna váltásához a felvevőn.

h OK
– Bevitel/kiválasztás jóváhagyása.

i INFO
– A képernyőn megjelenő szöveg megjelenítése/

törlése.

j PLAY/PAUSE u
– Lejátszás vagy felvétel indítása/szüneteltetése.

k STOP Ç
– Lejátszás/felvétel leállítása.

l P +/-
– Hangolás üzemmódban a következő vagy az 

előző TV-csatorna kiválasztása.

m Számgombok
– Lejátszandó fejezet/műsorszám számának 

kiválasztása.
–  A felvevőn előre beállított TV-csatorna 

kiválasztása.

n AUDIO
– Kiválasztja a hang nyelvét/az audiocsatornát. 

o TIME SEARCH
– Az időpont szerinti keresés beállítási 

képernyőjének megnyitása audio-, illetve 
videolejátszás során.

p CLEAR
– Felvételszerkesztő módban törli a felvétel 

megadott nevét.

1

2

3
4
5
6

7

8

9

q;

qa

qs

qd

qf
qg
qh
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Távvezérlő (folytatás)

q USB
– Hozzáférés a csatlakoztatott
  USB flash meghajtó/ USB memóriakártya-

olvasó tartalmához.

r SOURCE
– A felvevő bemeneti forrásának kiválasztása 

(Tuner, CAM, EXT2 vagy DV).

s REC MODE
– Felvételi módok közötti váltás : HQ, SP, SPP, 

LP, EP vagy SLP.
 Ez határozza meg a felvétel minőségét, 

valamint azt, hogy mennyi/milyen hosszú 
felvétel készíthető egy DVD±R/±RW lemezre.

t TIMER
– Belépés/kilépés az időzített felvétel menübe/

menüből.

u DISC
– Hozzáférés a DVD-lemez menüjéhez.
–  Hozzáférés a VCD lemezmenühöz, ha a PBC 

be van kapcsolva.

v BACK 
– Visszatérés a képernyőmenü előző menüjébe 

videó CD (VCD) vagy egyes DVD-lemezek 
esetében.

w REW m / FFW M 
– Gyors hátra, illetve gyors előre keresés.

x PREV í / NEXT ë 
– Ugrás az előző vagy következő fejezetre/

műsorszámra/felvételre.

y REC â 
– Az aktuális TV-csatorna vagy az aktuális 

videobemeneti forrás felvételének indítása.
–  Nyomja meg többször egymás után a felvétel 

hosszának 30 perces léptékben történő 
növeléséhez.

z TV VOL +/-
– A TV hangerejének beállítása (kizárólag Philips 

TV esetén). 

wj TV MUTE H
– A TV-készülék hangjának némítása (kizárólag 

Philips TV esetén).

qj

qk
ql
w;
wa

ws
wd

wf

wg

wh

wj

wk
wl
e;

wk SUBTITLE
– Felirat nyelvének kiválasztása DVD vagy DivX 

Ultra Video lemezek lejátszása során. 

wl SHUFFLE
– Lehetővé teszi a lejátszási lista elemeinek 

véletlen sorrendű lejátszását.

e; ZOOM
– Lejátszás során a TV-képernyőn lévő kép 

nagyítása
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Távvezérlő (folytatás)

A távvezérlő használata

A

B

C

A Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

B Helyezzen be két R03 vagy AAA típusú elemet 
a rekesz belsejében lévő jelzéseknek (+-) 
megfelelően.

C Zárja vissza a fedelet.

D Célozzon a távvezérlővel közvetlenül az 
előlapon található távvezérlő-érzékelőre (iR), 
és válassza ki a kívánt funkciót.

VIGYÁZAT!
– Távolítsa el az elemeket, ha azok 
kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem 
fogja használni a távvezérlőt.
– Ne keverje az elemeket (régi és új, 
vagy szén és alkáli stb.).
– Az elemek vegyi anyagokat 
tartalmaznak, így azokat használat után 
veszélyes hulladékként kell kezelni.
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Főegység

1 2 3 45 67 8 9

q; qa

a STANDBY-ON  
– A felvevő bekapcsolása vagy készenléti 

állapotba helyezése.

b Lemeztálca

c OPEN/CLOSE ç
– Lemeztálca nyitása/zárása.

d Rendszerkijelző panel
– Információk megjelenítése a felvevő aktuális 

állapotáról.

e PLAY/PAUSE u 
– Lejátszás vagy felvétel indítása/szüneteltetése.

f â (FELVÉTEL)
– Az aktuális TV-csatorna vagy az aktuális 

videobemeneti forrás felvételének indítása.
–  Nyomja meg többször egymás után a felvétel 

hosszának 30 perces léptékben történő 
növeléséhez.

g PREV . / NEXT >
– Ugrás az előző/következő fejezetre vagy 

műsorszámra.
 Előre/hátra kereséshez nyomja meg és tartsa 

lenyomva.

 Az ajtó mögötti csatlakozóaljzatok  
Nyissa le az ajtót a jobb oldali sarokban lévő 
OPEN  felirat által mutatott módon.

h CAM
– Videobemenet videokamerák vagy 

videofelvevők részére. 
 A bemeneti forrás megtekintéséhez nyomja 

meg a távvezérlő SOURCE gombját, és 
válassza ki a „CAM” opciót.

i L/R AUDIO
– Audiobemenet videokamerák vagy 

videofelvevők részére.

j USB
– USB flash meghajtóhoz vagy digitális 

fényképezőgéphez használható csatlakozó.
 *  Kizárólag olyan márkájú, illetve típusú 

digitális fényképezőgép támogatott, amely 
támogatja az USB háttértár-eszköz szabványt.

k DV IN
– Bemenet digitális videokamerák vagy ezt a 

csatlakozót használó egyéb megfelelő 
készülékek részére.

 A bemeneti forrás megtekintéséhez nyomja 
meg egymás után többször a távvezérlő 
SOURCE gombját, és válassza ki a „DV” 
opciót.
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai

Az antennakábelek 
csatlakoztatása

Ezek a csatlakozások lehetővé teszik a TV-
műsorok nézését és azokról felvétel készítését 
a felvevő segítségével. Ha az antennajel 
videomagnón, kábeldekóderen vagy 
műholdvevőn keresztül érkezik, a műsorok 
megtekintése vagy felvétele érdekében 
győződjön meg róla, hogy ezek a készülékek 
be vannak kapcsolva.

 Ha videomagnóhoz és/vagy 
kábeldekóderhez/műholdvevőhöz kívánja 
csatlakoztatni a készüléket, az összes 
csatlakozást a TV-készülékhez a „2. lépés: 
Opcionális csatlakozások” fejezetben láthatja..

A Csatlakoztassa a meglévő antenna/kábeltévé 
vezetéket (vagy a kábeldekóderből/
műholdvevőből jövő vezetéket {RF OUT vagy 
TO TV}) a felvevő ANTENNA-IN  
csatlakozóaljzatába.

B RF antennakábel segítségével csatlakoztassa a 
felvevőn lévő TV-OUT  csatlakozóaljzatot 
és a TV-készüléken lévő antennabemeneti 
aljzatot (VHF/UHF RF IN).

Hasznos tanács:
– Attól függően, hogy jelenleg hogyan 
csatlakoztatja a TV-készüléket (közvetlenül 
antennáról vagy kábeldekóderből vagy 
videomagnóból), a fenti csatlakoztatás 
végrehajtása előtt le kell csatlakoztatnia néhány 
kábelt.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

KÁBELMŰHOLDVEVŐANTENNA

A

B
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

A videokábel csatlakoztatása

Ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy 
megtekinthesse a felvevőben lejátszott lemezt. 
A videokapcsolat kialakításához elegendő az 
alábbi opciók egyikét kiválasztania.

1. opció: SCART-kábel használatával

 Scart-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV-
I/O scart-aljzatot és a TV-készülék megfelelő 
scart bemeneti csatlakozóaljzatát.

Hasznos tanácsok:
– Ha a TV-készülék több SCART-
csatlakozóaljzattal is rendelkezik, azt a SCART-
csatlakozóaljzatot válassza, amely videokimenetre 
és videobemenetre alkalmas.
– Az EXT2 AUX-I/O csatlakozóaljzat csak az 
egyéb készülékek csatlakoztatására szolgál.

2. opció: S-Video kábel használatával

 S-video kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevő S-VIDEO OUTPUT 
csatlakozóaljzatát és a TV-készülék S-Video 
(vagy Y/C vagy S-VHS jelű) bemeneti 
csatlakozóaljzatát.
 Ahhoz, hogy a hang hallható legyen, 

audiocsatlakozásra van szükség; lásd a 
következő, „Audiokábelek csatlakoztatása” c. 
részt.

3. opció: Video- (CVBS) kábel 
használatával

 Kompozit videokábel (sárga - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő CVBS 
OUTPUT csatlakozóaljzatát és a TV-készülék 
videobemeneti (vagy A/V In, Video In, 
Composite vagy Baseband jelű) 
csatlakozóaljzatát.
 Ahhoz, hogy a hang hallható legyen, 

audiocsatlakozásra van szükség; lásd a következő, 
„Audiokábelek csatlakoztatása” c. részt.

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

1. opció

2. opció

3. opció
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

TO TV - I/OEXT1

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

S-VIDEO IN

TV

4. opció

4. opció: Komponens videocsatlakozó 
használatával 

Ha az Ön TV-készüléke alkalmas progresszív 
jelek vételére, a komponens videocsatlakozók 
használatával csatlakoztassa a felvevőt a TV-
készülékhez, hogy élvezhesse a progresszív 
pásztázás funkció által nyújtott előnyöket.

A Komponens videokábel (vörös/kék/zöld - nem 
tartozék) segítségével csatlakoztassa a felvevő 
Y PB PR csatlakozóaljzatait a TV-készülék 
megfelelő komponens videobemeneti 
(általában Y Pb/Cb Pr/Cr, illetve YUV jelű) 
csatlakozóaljzataihoz.

B Ha az Ön TV-készüléke alkalmas progresszív 
jelek vételére, a progresszív pásztázás 
beállításával kapcsolatos információt a 
„Menübeállítási lehetőségek – { Video } 
beállítások – { Videokimenet }” c. fejezetben 
találja.
 

FIGYELEM!
A progresszív pásztázású videominőség 
kizárólag Y Pb Pr csatlakozás esetén áll 
rendelkezésre, és használatához 
progresszív pásztázású TV-készülék 
szükséges. A progresszív pásztázási 
funkció engedélyezése előtt ajánlatos 
végrehajtani a felvevő telepítését. 
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

OUTPUT

DIGITAL IN

STEREO / TV

2. opció

1. opció

AV erősítő / 
receiver

Az audiokábelek csatlakoztatása

Ezzel a csatlakoztatással lehetővé válik, hogy 
hallja a lejátszott hangot. Erre a 
csatlakoztatásra nincsen szükség, ha a felvevő 
SCART-kábellel csatlakozik a TV-készülékhez.

1. opció:  Audiokábel használatával

Csatlakoztathatja a felvevőt kétcsatornás 
sztereórendszerhez vagy vevőkészülékhez, 
hogy élvezhesse a sztereó hangrendszert.

 Audiokábel (piros/fehér végek - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa az AUDIO-L/R 
csatlakozóaljzatokat az alábbi, ugyanilyen 
bemeneti aljzatokkal rendelkező készülékek 
valamelyikéhez.
– sztereorendszer (például TV vagy 
minitorony).
– kétcsatornás analóg sztereó vevőkészülék.

2. opció: Koaxiális kábel használatával

Többcsatornás surround hangzás elérése 
érdekében csatlakoztathatja a felvevőt digitális 
többcsatornás hangdekóderrel rendelkező AV 
erősítőhöz/vevőkészülékhez.

 Használjon koaxiális kábelt (nem tartozék). 
Csatlakoztassa a felvevő COAXIAL 
(DIGITAL AUDIO OUT) csatlakozóaljzatát 
a vevőkészülék/erősítő digitális bemenetéhez.

A működtetés megkezdése előtt állítsa be a 
digitális audiokimeneti beállításokat ennek 
megfelelően [lásd a „Menübeállítási 
lehetőségek - { Hang } beállítások - { Digi. 
kimenet }” c. fejezetet]. 

Ha az audiobeállítás nem felel meg a 
sztereokészüléke képességeinek, előfordulhat, 
hogy a sztereokészülék hangos, torz hangot ad, 
vagy nem ad hangot egyáltalán.
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2. lépés: Opcionális csatlakozások

Csatlakoztatás kábeldekóderhez 
vagy műholdvevőhöz

1. opció
Ha a kábeldekóder/műholdvevő csak 
antennakimeneti csatlakozóaljzattal (RF 
OUT vagy TO TV) rendelkezik,
az összes csatlakozást a TV-készülékhez az „1. 
lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai – Az 
antennakábelek csatlakoztatása” c. szakaszban 
láthatja.

2. opció (lásd a fenti ábrát)
Ha a kábeldekóder/műholdvevő scart 
kimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik

A Hagyja meg a meglévő antennakapcsolatot a 
kábeldekódertől/műholdvevőtől a TV-
készülékbe.

B Scart-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV-
I/O scart-aljzatot és a TV-készülék megfelelő 
scart bemeneti csatlakozóaljzatát.

C Egy másik scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn lévő 
EXT2 AUX-I/O scart-csatlakozóaljzatot a 
kábeldekóder/műholdvevő scart kimeneti (vagy 
TV OUT, illetve TO TV jelű) 
csatlakozóaljzatával.

Hasznos tanács:
– Ezt a csatlakozást használva nincs szükség 
automatikus csatornakeresésre. Lásd: 3. lépés: 
Installálás és beállítás.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KÁBEL

MŰHOLDVEVŐ

ANTENNA

Kábeldekóder vagy 
műholdvevő hátoldala (példa)

B

A C
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

KÁBEL MŰHOLDVEVŐ ANTENNA

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

A

B

C

Videomagnó 
hátoldala (példa)

Csatlakoztatás videomagnóhoz 
vagy egyéb hasonló készülékhez

Ez a csatlakoztatás lehetővé teszi, hogy 
videokazettáról vegyen fel műsort DVD±R/
±RW lemezre, valamint lehetővé teszi a 
videomagnó használatát a lejátszáshoz, ha a 
felvevő ki van kapcsolva.

FIGYELEM!
Az új felvevő teljes mértékben 
helyettesíti a videomagnót. Húzza ki az 
összes csatlakozót videomagnójából.

A Csatlakoztassa a meglévő antenna/műholdas/
kábeltévé vezetéket (vagy a kábeldekóderből/
műholdvevőből jövő, RF OUT vagy TO TV 
felirattal ellátott vezetéket) a felvevő 
ANTENNA-IN  csatlakozóaljzatába.

B RF antennakábel segítségével csatlakoztassa a 
felvevő TV-OUT  aljzatát a TV-készülék 
antennabemenetéhez (vagy VHF/UHF RF IN 
jelű bemenetéhez).

C Scart-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV-
I/O aljzatot és a TV-készülék megfelelő scart 
bemeneti csatlakozóaljzatát.

D Egy másik scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn levő 
EXT2 AUX-I/O csatlakozóaljzatot a 
videomagnó scart kimeneti (vagy TV OUT, 
illetve TO TV jelű) csatlakozóaljzatával.

Hasznos tanácsok:
– A kereskedelmi forgalomban kapható legtöbb 
videokazetta és DVD másolásvédett, és ezért nem 
lehet róluk felvételt készíteni.
 – A felvevőt közvetlenül a TV-készülékhez 
csatlakoztassa. Ha a két készülék között 
videomagnó vagy egyéb készülék van, a 
képminőség a felvevőbe beépített másolásvédelmi 
rendszer miatt gyenge lehet.

D
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

DIGITAL AUDIO

COAXIAL COMPONENT
VIDEO

AUDIO-R Pr

AUDIO-L Y Pb

S-VIDEO

CVBS

MAINS

OUTPUT

TV

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

KÁBEL

MŰHOLDVEVŐ

ANTENNA

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Csatlakoztatás videomagnóhoz és 
kábeldekóderhez/műholdvevőhöz

A Csatlakoztassa az antenna/kábeltévé jelet a 
kábeldekóder/műholdvevő antennabemeneti 
(RF IN) csatlakozóaljzatába.

B RF antennakábel segítségével csatlakoztassa a 
kábeldekóder/műholdvevő antennakimeneti 
(RF OUT) csatlakozóaljzatát és a felvevő 
ANTENNA-IN  csatlakozóaljzatát.

C Egy másik RF antennakábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn lévő 
`TV-OUT  csatlakozóaljzatot és a TV-
készüléken lévő antennabemeneti aljzatot.

D Scart-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV-
I/O aljzatot és a TV-készülék megfelelő scart 
bemeneti csatlakozóaljzatát.

E Egy másik scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn lévő 
EXT2 AUX-I/O csatlakozóaljzatot a 
videomagnó scart kimeneti (vagy TV OUT, 
illetve TO TV jelű) csatlakozóaljzatával.

F Egy másik scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a videomagnón lévő 
scart bemeneti (TV IN) csatlakozóaljzatot a 
kábeldekóder/műholdvevő scart kimeneti (vagy 
TV OUT, illetve TO TV jelű) 
csatlakozóaljzatával.

C

A

B

D

F

Videomagnó 
hátoldala (példa)

E

Kábeldekóder vagy 
műholdvevő hátoldala (példa)
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2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Videokamera csatlakoztatása az 
elülső csatlakozóaljzatokhoz

Az elülső csatlakozóaljzatok segítségével 
átmásolhatja a kamkorderrel készített 
felvételeket. Ezek a csatlakozóaljzatok a jobb 
oldalon lévő ajtó mögött találhatók, és 
kényelmesen csatlakoztatható hozzájuk a 
videokamera.

1. opció:  A DV IN csatlakozóaljzat 
használatával

Akkor használja ezt a csatlakoztatást, ha Digital 
Video vagy Digital 8 kamkordere van. A DV-
csatlakozóaljzat megfelel az i.LINK 
szabványnak.

 i.LINK 4 eres kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő DV IN 
csatlakozóaljzatát a videokamera megfelelő DV 
OUT csatlakozóaljzatával.

A működtetés megkezdése előtt a távvezérlő 
SOURCE gombjának többszöri 
megnyomásával válassza ki a „DV” opciót mint 
bemeneti csatornát. 

Hasznos tanácsok:
– A DV IN csatlakozóaljzat nem támogatja a 
csatlakoztatást személyi számítógéphez.
– A felvevőn lévő DV IN csatlakozóaljzaton 
keresztül nem lehet felvételt készíteni a felvevőről 
a kamkorderre.

2. opció: A VIDEO In csatlakozóaljzat 
használatával

Ha a kamkorder csak egyetlen videokimenettel 
rendelkezik (kompozit videó, CVBS), használja 
a VIDEO-csatlakoztatást.

A Csatlakoztassa a felvevő előlapján található 
VIDEO (CAM) csatlakozóaljzatot a 
kamkorder megfelelő S-VHS vagy 
videokimeneti aljzatához.

B Audiokábel (piros/fehér végek - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő előlapján 
található AUDIO L/R csatlakozóaljzatokat a 
kamkorder audiokimeneti 
csatlakozóaljzataihoz.

 A működtetés megkezdése előtt a távvezérlő 
SOURCE gombjának többszöri 
megnyomásával válassza ki a „CAM” opciót 
mint bemeneti csatornát.

DV OUT

A

B
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3. lépés: Installálás és beállítás

A felvevő legelső bekapcsolásakor megjelenik 
az installálás menü. Ezek a beállítások segítenek 
Önnek, hogy könnyen beállíthassa a felvevő 
alapvető funkcióit, beleértve a TV-csatornák 
programozását és a nyelvi beállításokat.

FIGYELEM!
Hajtsa végre az installálási beállításokat 
mielőtt lejátszásra vagy felvételre 
lemezt helyezne a felvevőbe. A kezdeti 
installálás befejezése előtt a lemeztálca 
nem nyílik ki. 

A Kapcsolja be a TV-t.

B A felvevő bekapcsolásához nyomja meg a 
STANDBY-ON 2 gombot.
 A TV-készüléken ekkor a felvevő kezdeti 

installálási képernyőjének kell megjelennie -  
{ Menü nyelve } képernyő. 
 Ha nem látja azonnal a megfelelő videót, a 

TV-készüléken válassza ki a megfelelő 
videobemenetet. A TV-készülék megfelelő 
videokimenetének kiválasztásával kapcsolatos 
bővebb információt a TV-készülék felhasználói 
kézikönyvében talál.

Válassza ki a menü nyelvét.

KövetkezőOK

Menü nyelve

Français

Italiano

English

Español

Deutsch

Nederlands

C A felvevőn lévő  gombok segítségével 
válassza ki a képernyőn megjelenő szövegnél 
használni kívánt nyelvet, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

D A TV-készüléken megjelenik az ország 
kiválasztása képernyő. Ez a beállítás a TV-
csatornák adott területnek megfelelő 
automatikus beállításához fontos.
 A felvevőn lévő  gombok segítségével 

válassza ki az Ön országát, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. 

Válassza ki az 
országot.

ElőzőBACK KövetkezőOK

Finland

Austria

Denmark

Czech

Ország

Belgium

Germany
France

Greece

Megjegyzés: Az előző képernyőhöz történő 
visszalépéshez nyomja meg a távvezérlőn lévő 
BACK gombot, vagy a következő telepítési 
lépésre történő továbbhaladáshoz nyomja meg 
az OK gombot.

E Megjelenik a dátumbeállítási képernyő. 
 A számgombok (0-9) vagy a   

gombok segítségével adja meg a helyes 
dátumot. A jóváhagyáshoz és folytatáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

Dátum

Dátum beállítás.

BACK OK

01 01 2007

Előző Következő
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3. lépés: Installálás és beállítás (folytatás)

F Megjelenik az időbeállítási képernyő. 
 A számgombok (0-9) vagy a   

gombok segítségével adja meg a helyes időt. A 
jóváhagyáshoz és folytatáshoz nyomja meg az 
OK gombot.

Idő
Állítsa be a dátumot.

BACK OK

00  : 03

Előző Következő

G A TV-készüléken megjelenik a csatornakeresés-
képernyő. 
 A felvevő megkezdi a csatornakeresést. A 

művelet eltarthat néhány percig.

Keres.leáll.

Autokeres

BACK OK

Csatornakeresés, várjon.

Talált csat.-k         5

38%

Előző Következő

Megjegyzés: 
– Győződjön meg róla, hogy minden 
szükséges csatlakoztatást elvégzett a felvevő, a 
TV-készülék és a műholdvevő/kábeldekóder 
(ha van) között, és bekapcsolta ezeket a 
készülékeket. A csatornakeresés funkció észleli 
a jeleket, és elmenti az összes rendelkezésre 
álló csatornát.
– Ha a műholdvevő készülék a felvevő EXT2 
AUX-I/O aljzatához van csatlakoztatva, 
nyomja meg az OK gombot a csatornakeresés 
átugrásához és a következő lépéssel való 
folytatáshoz.

H Megjelenik az első előzetesen beállított 
program. A telepítés ezzel befejeződött. 

Az installálás kész.

Jó szórakozást a 
DVD-felvevőhöz.

BACK OKElőző Kilépés

I Kilépéshez nyomja meg az OK gombot.

A DVD-felvevő használatra kész.

Hasznos tanács:
– A TV-csatornák újratelepítésével, cseréjével vagy 
módosításával kapcsolatban lásd a „Menübeállítási 
lehetőségek – Tuner beállítások” c. fejezetet.
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Felvétel

Felvételhez használható lemezek

Az írható DVD-lemezek számos különböző 
formátuma használható:

  
DVD±RW (DVD Rewritable - Újraírható DVD)
– Az újraírható lemezek több felvételre is 
alkalmasak, ha a meglévő adatokat törlik róluk.

  
DVD±R (DVD Recordable - Írható DVD)
– A lemezekre csak egyszer lehet felvenni. 
Minden egyes új felvétel a korábbi felvételek 
után kezdődik, mivel a meglévő felvételek nem 
írhatók felül.
– Bármely DVD±R lemez szerkeszthető 
mindaddig, amíg nincsen véglegesítve (kivéve  
{ A-B elrejt. } funkció). 
– Ahhoz, hogy a DVD±R lemez más DVD-
lejátszókon is lejátszható legyen, először 
véglegesíteni kell [lásd a „Felvételek 
szerkesztése - Felvételek lejátszása más DVD 
lejátszókon (DVD±R)” c. fejezetet]. Ez 
követően nem adhatók újabb adatok a 
lemezhez.

DVD±R DL (DVD±R kétrétegű)
– A DVD±R lemezzel azonos módon 
használható, az egyetlen különbség a 8,5 GB-os 
kapacitásban rejlik. Két írható réteget kínál 
egyetlen DVD-lemezen. Mindkét réteg 
hozzáférhető ugyanarról az oldalról, így a 
felvétel teljesen megszakításmentesen 
történhet.

Hasznos tanács:
– Ha az írható DVD egy másik DVD-felvevővel 
rögzített felvételeket tartalmaz, előfordulhat, hogy 
nem lehet újabb felvételt rögzíteni a lemezre.
– Nagyobb adathordozó-sebességű lemezekre 
történő rögzítésnél normális, ha a felvételt zaj 
kíséri.
– Ne használjon címkével ellátott lemezeket.

Támogatott lemeztípusok és 
adathordozó-sebességek

Lemez Adathordozó-
sebességek 

DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x
DVD-R DL  2x - 8x

FIGYELEM!
Nem rögzíthető képek
Egyes televíziós műsorok, filmek, 
videoszalagok, lemezek és egyéb anyagok 
másolásvédettek lehetnek, és ezért nem 
rögzíthetők ezen a felvevőn.

Alapértelmezett felvételi 
beállítások 

Az alapértelmezett felvételi beállítások 
lehetővé teszik az automatikus fejezetjelölők 
és az alapértelmezett felvételi mód beállítását, 
valamint a felülírás funkció engedélyezését. 

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 A TV-képernyőn megjelenik a beállítás menü.

B A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Felvétel } menüpontot, majd a kiválasztás 
jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.

Preferences

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel
Hang

Video

Rendszer

Felv. minőség
Felv. nyelv
Auto. fejezet
Felülírás

SP
1. nyelv
Be
Ki

Telepítés Felvétel

C A  gombok segítségével válassza ki a 
módosítani kívánt beállítást, majd a kiválasztás 
jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
 A beállításokkal kapcsolatos utasításokat és 

magyarázatokat a következő oldalakon találja.

D A kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.
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Felvétel (folytatás)

{ Felvétel } beállításai (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

A felvételi mód meghatározza a DVD-felvételek képminőségét és a 
lemezen rögzíthető maximális felvételi időt. Az alapértelmezett gyári 
beállítás a következő: SP.

DVD±R
Kétrétegű

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)

LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)

SLP (leghosszabb lejátszás)

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Üres írható DVD-lemezre rögzíthető 
felvétel mennyisége órákban

Felvétel minősége

Felvétel nyelvének kiválasztása olyan TV-műsorokhoz, amelyeket egy 
további választható nyelvvel sugároznak. Például ha a műsor angol és 
spanyol nyelven is elérhető, és a spanyol az opcionális plusz nyelv.

{ 1. nyelv }  –  Az adás eredeti nyelve.

{ 2. nyelv } –  A hanghoz rendelkezésre álló további nyelv.

Meghatározott időközönként fejezetjelölők beszúrásával automatikusan 
fejezetekre osztja a felvételt. Ez a funkció lehetővé teszi a felvétel egy 
meghatározott pontjának gyors hozzáférését.

{ Be }  – A felvétel során 5 (öt) percenként automatikusan 
fejezetjelölők lesznek beszúrva a felvételbe.

  – (DVD+R DL lemezeknél) A felvétel során 10 
percenként automatikusan fejezetjelölők lesznek 
beszúrva a felvételbe.

{ Ki }  – A felvételbe nem lesznek beszúrva fejezetjelölők.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy új felvétel indításakor minden alkalommal 
automatikusan felülírja a DVD±RW lemez tartalmát.

{ Be }  – A felülírás funkció engedélyezése. Ha új felvételt indít 
a DVD±RW lemezen, a lemez felülírása a lemezen 
kiválasztott felvételtől kezdődik. Lásd a „Korábbi 
felvételeket tartalmazó DVD±RW lemez használata” 
című részt.

{ Ki }  – A felülírás funkció kikapcsolása. Az új felvétel mindig a 
DVD±RW lemezen található utolsó felvétel után indul.

Felv. minőség

Felv. nyelv

Auto. fejezet

Felülírás
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Felvétel (folytatás)

Manuális felvétel

Választhat a TV-műsor felvétele, illetve külső 
készülékről történő felvétel között. 

SOURCE
REC MODE

REC STOP

u

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Helyezzen a felvevőbe egy írható DVD-lemezt.

C A P +/- gombok segítségével válassza ki a 
TV-csatornát, amelyről fel kíván venni.

 Külső készülékről történő felvételhez a 
SOURCE gomb ismételt lenyomásával 
válassza ki azt a bemeneti csatornát, amely 
megfelel a külső készülék csatlakoztatásához 
használt aljzatnak.

{ CAM }
Bemeneti forrás az előlapon található CAM és 
AUDIO L/R aljzatokhoz csatlakoztatott 
készülékből.

{ DV }
Bemeneti forrás az előlapon található DV IN 
aljzathoz csatlakoztatott készülékből.

{ EXT 2 }
Bemeneti forrás a hátlapon található EXT2 
AUX-I/O scart-aljzathoz csatlakoztatott 
készülékből.

D Ha szükséges, állítsa be a felvételi módot a 
REC MODE gomb többszöri megnyomásával.

E A felvétel indításához nyomja meg a REC â 
gombot.
 Ha a lemezen már van néhány felvétel, az új 

felvétel a lemezen található utolsó felvétel után 
kezdődik. [Ez akkor lehetséges, ha kikapcsolta a 
felülírás funkciót. Lásd ebben a fejezetben a „
{ Felvétel beállításai } – { Felülírás }” c. részt].

 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a u 
gombot. A felvétel folytatásához ismét nyomja 
meg a u gombot.
 Ezt a funkciót használhatja a reklámok 

felvételének kiküszöbölésére.

F A felvétel leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot. 
 Ellenkező esetben a felvétel folytatódik, 

amíg a lemez be nem telik.

Korábbi felvételeket tartalmazó 
DVD±RW lemez használata

Ez a felvevő felülírás funkcióval rendelkezik, 
amely lehetővé teszi a korábbi felvételek 
felülírását.

Megjegyzés: A felülírás funkciót be kell 
kapcsolni. Lásd ebben a fejezetben a „{ Felvétel 
beállításai } – { Felülírás }” c. részt.

A A lemez menü megnyitásához nyomja meg a 
DISC gombot. 

B A   gombok segítségével válassza ki a 
felülírandó felvételt.

C A felvételt a REC â gomb megnyomásával 
kezdheti el.
 Az új felvétel felülírja a korábbit.
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Felvétel (folytatás)

Azonnal indított felvétel

A Hajtsa végre az előző, „Manuális felvétel” c. 
részben leírt A~E. lépést.

B A REC â gomb megnyomásával állítsa be a 
felvétel hosszúságát. A gomb minden egyes 
megnyomásával 30 perccel növelheti a felvétel 
hosszúságát egészen a maximális, 6 (hat) órás 
hosszúságig.

C A felvevő a megadott befejezési időben leállítja 
a felvételt, és automatikusan készenléti módra 
vált.

 Ha a felvételt a beütemezett idő előtt le 
kívánja állítani, nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Másik forrás megtekintése 
felvétel közben

Miközben a készülék felvételt készít, lehetőség 
van másik TV-csatorna megtekintésére, vagy 
lejátszásra a felvevőhöz csatlakoztatott másik 
audio-/videokészülékről.

 

TIMER
����

OK

Lejátszás másik készülékről

Ez csak akkor lehetséges, ha a felvevő az EXT1 
TO TV-I/O csatlakozóaljzat használatával 
csatlakozik a TV-készülékhez.

 A DVD-felvevő EXT2 AUX-I/O 
csatlakozóaljzatához csatlakoztatott készülék 
által lejátszott kép megtekintéséhez nyomja 
meg a STANDBY-ON 2 gombot.

 Felvevő módba történő visszakapcsoláshoz 
nyomja meg a távvezérlőn lévő STANDBY-
ON 2 gombot.

Másik TV-csatorna nézése

Ha semmilyen készülék nincs az EXT2 AUX-I/
O csatlakozóaljzatra csatlakoztatva, a 
STANDBY-ON 2 gomb megnyomásával 
váltson TV-üzemmódra.

 A csatornák közötti váltáshoz használja a TV-
készülék távvezérlőjét.

 Felvevő módba történő visszakapcsoláshoz 
nyomja meg a távvezérlőn lévő STANDBY-
ON 2 gombot.

Hasznos tanács:
– Ha a TV-készüléket a felvevőn kívánja nézni, 
vagy ha le kívánja játszani a felvett lemezt, 
kapcsolja vissza a TV-készüléket a videobemeneti 
csatornára.
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Felvétel (folytatás)

Az időzített felvételről

Az „Időzített felvétel” funkció segítségével 
automatikusan elindíthat és leállíthat 
felvételeket egy későbbi napon/időpontban. A 
felvevő ráhangolja magát a megfelelő 
csatornára és a megadott időpontban megkezdi 
a felvételt.

A felvevővel egy hónapos időtartamra akár  
7 felvétel is beütemezhető. Időzített felvétel 
közben nem lehet módosítani a felvevő 
csatornáját.

Mielőtt hozzáfogna...
Ellenőrizze, hogy a rendszeróra megfelelően 
van-e beállítva.

TIMER
����

OK

Tudnivalók a „VPS/PDC” funkcióról
(A VPS/PDC szolgáltatás néhány országban nem 
elérhető.)
A „VPS” (videoprogramozási rendszer) vagy 
„PDC” (programvezérlés) funkció a TV-
csatornákról felvett műsorok felvétele 
kezdetének és végének az idejét szabályozza. 
Ha a TV-műsor a tervezettnél korábban 
kezdődik vagy később ér véget, a felvevő a 
megfelelő időben kapcsol be és ki.

A VPS/PDC célja a teljes műsor felvétele. Ha a 
VPS/PDC adásidőnél hosszabb/rövidebb 
felvételt kíván beállítani, ki kell kapcsolnia a 
VPS/PDC funkciót.

Időzített felvétel beütemezése

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő TIMER 
gombot.
 Megjelenik az időzített felvételek listája.

PreferencesIdőzített felvétel lista 01.01.2007  09:15:10

Dátum   Kezdés  Vége   Forrás  Minőség  VPS/PDC Ismétlés Állapot
--/-- ---     --:--       --:--       ---         ---            --            ---

VisszaBACK KilépésTIMER Szerk.OK

C A menüben válasszon ki egy üres listát, majd az 
időbeállítási képernyő megnyitásához nyomja 
meg az OK gombot.

D A  gombok segítségével módosíthatja az 
egyes beállítások értékét, a   gombokkal 
pedig mozoghat a beviteli mezőben. 

 A beállítások értékének megadásához a 
távvezérlőn található számgombokat is 
használhatja.

{ Dátum }
– Felvételkészítés dátuma (nap/hónap).

{ Kezdés }
– Felvételkészítés indításának időpontja (óra:
perc).

{ Vége }
– Felvételkészítés befejezésének időpontja 
(óra:perc).

{ Forrás }
– Válassza ki a TV-csatornát vagy a megfelelő 
bemeneti forrást (EXT2 vagy CAM), amelyhez 
csatlakoztatta a külső készüléket.
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{ Minőség }
– Válassza ki a felvételi módot: 
 { Auto } : Optimális felvételi mód  

  kiválasztása. (A   
  lemezen rendelkezésre  
  álló szabad helytől és a  
  felvétel hosszától függ.)

 { HQ } : Kiváló minőség  
{ SP }:  Szabványos lejátszási 
  minőség  
{ SPP }: Bővített szabványos   
  lejátszási minőség

 { LP }: Hosszú lejátszási minőség
 { EP }: Meghosszabbított   

  lejátszási minőség 
{ SLP }: Leghosszabb lejátszási  
  minőség

További információért lásd a „Felvétel 
beállításai – Felvételi minőség” c. fejezetet.

{ VPS/PDC }
– Kapcsolja be, illetve ki a VPS/PDC 
üzemmódot. 

{ Ismétlés }
– Válassza ki a kívánt felvételismétlési beállítást 
{ Nincs }, { Naponta }, { Hetente }, { Hé-
Pé } (hétfőtől péntekig ) vagy 
{ Hétvége } (szombat és vasárnap).

{ Állapot }
– Az ütemezett felvétel állapotát mutatja. Ha 
az időzítő be van állítva, az { Érv. } felirat 
jelenik meg. Más üzenet megjelenése esetén 
lásd: „Hibaelhárítás – Probléma 
(felvételkészítés)”.

E A művelet befejeztével nyomja meg az OK 
gombot.

F A menüből való kilépéshez nyomja meg a 
TIMER gombot.

G Helyezzen a DVD-felvevőbe egy írható DVD-
lemezt.

H Nyomja meg a STANDBY-ON gombot, hogy 
a felvevőt készenléti üzemmódba kapcsolja.

Időzített felvétel módosítása/
törlése

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő TIMER gombot.
 Megjelenik az időzített felvételek listája.

PreferencesIdőzített felvétel lista 01.01.2007  09:15:10

 --.-- ---   --:--        --:--           ---       ---            --              ---

01.01 V    10:00     10:30          P01      SP             Ki             Nincs         Érv.
04.01Sze 12:15    04:00         P05      SP              Ki          Naponta     Érv.

VisszaBACK KilépésTIMER Szerk.OK

Dátum   Kezdés  Vége       Forrás  Minőség  VPS/PDC Ismétlés  Állapot

C A  gombok segítségével jelölje ki a 
módosítani/törölni kívánt időzítési programot, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

Szerk.
Törlés
Kikapcs
Mégse

 Az időzítés módosításához jelölje ki a  
{ Szerk. } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot. Válassza ki a beviteli mezőt, hajtsa 
végre a szükséges módosításokat, majd 
mentéshez nyomja meg az OK gombot.

 Időzítési program törléséhez jelölje ki a  
{ Törlés } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.
VAGY az időzített felvételek listájában jelölje ki 
az időzítést, majd nyomja meg a CLEAR 
gombot a törléshez.

 Időzített felvétel ismétlésének 
leállításához, jelölje ki a { Kikapcs } opciót, 
és nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: Időzített felvétel ismétlésének 
folytatásához jelölje ki a { Bekapcs } opciót a 
beütemezett felvételnél a szerkesztő menüben, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

 A szerkesztő menüből való kilépéshez 
jelölje ki a { Mégse } opciót, és nyomja meg 
az OK gombot.

D A menüből való kilépéshez nyomja meg a 
TIMER gombot.

Felvétel (folytatás)
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Lejátszás

Lejátszható lemezek

A felvevő segítségével az alábbi lemezek 
játszhatók le, illetve készíthető rájuk felvétel:

Felvétel és lejátszás

DVD±RW (Újraírható 
DVD); több alkalommal 
is készíthető rá felvétel.

DVD±R (Írható DVD); 
csak egyszer készíthető 
rá felvétel.

Csak lejátszás:

DVD Video (Digital Versatile 
Disc)

CD-RW (CD-Rewritable - 
Újraírható CD) Audio/ MP3/ JPEG 
tartalom

CD-R (CD-Recordable - Írható 
CD) Audio/ MP3/ JPEG tartalom

Audio CD (Compact Disc Digital 
Audio)

MP3-lemez

Video CD
(Formátumok: 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX®, DivX® Ultra

FIGYELEM!
– Ha egy gomb megnyomásakor a tiltó 
ikon ( X ) jelenik meg a TV-képernyőn, a 
funkció az adott lemezen, vagy az adott 
időpontban nem elérhető.
– A DVD-lemezek és -lejátszók 
regionális korlátozásokkal kerülnek 
forgalomba. A lemez lejátszása előtt 
ellenőrizze, hogy a lemez ugyanolyan 
régiókóddal rendelkezik-e mint a 
lejátszó.
– Ne támaszkodjon a lemeztálcára, és a 
lemezeken kívül ne tegyen bele más 
tárgyakat. Ellenkező esetben a 
lemezlejátszó meghibásodását 
okozhatja.

Lemezlejátszás indítása

A Nyomja meg a felvevőn található STANDBY-
ON gombot.

B Nyomja meg az OPEN/CLOSE ç gombot.
  Ekkor kinyílik a lemeztálca.

C Óvatosan helyezze a lemezt a tálcára, címkével 
felfelé, majd nyomja meg az OPEN/CLOSE ç 
gombot.
  Ügyeljen arra, hogy a lemezt címkével 

felfelé helyezze be. Kétoldalas lemezek 
esetében a címkén jelzettek szerint helyezze 
be a lemezt.

D Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

E Előfordulhat, hogy automatikusan elindul a 
lejátszás.

 Ha mégsem, akkor a lemez tartalmának 
megjelenítéséhez nyomja meg a DISC gombot. 
Válassza ki a lejátszani kívánt műsorszámot/
felvételt, és nyomja meg a u gombot. 

 További lejátszási funkciókról az „Egyéb 
lejátszási funkciók” c. fejezetben olvashat.

ReWritable

Recordable
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DVD Video lemez lejátszása

A DVD-lemezek általában tartalmaznak 
lemezmenüt. Előfordulhat, hogy Önnek kell 
választania (pl. feliratot vagy a hang nyelvét) a 
lemez menüből.

A Helyezzen be egy DVD-lemezt.

 Ha a lemezmenü megjelenik a TV-képernyőn, a 
  gombokkal válasszon ki egy lejátszási 

lehetőséget, vagy a számgombok (0-9) 
segítségével adja meg választását, majd a 
lejátszás indításához nyomja meg az OK 
gombot.

Az előző vagy következő fejezet-/
felvételjelölő kiválasztása

 Lejátszás közben nyomja meg a í / ë gombot.

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

(Super) Video CD-lemez lejátszása

A (Super) Video CD-lemezek tartalmazhatják a 
„PBC” (lejátszásvezérlés) funkciót. Ez lehetővé 
teszi a Video CD-lemezek interaktív lejátszását 
a képernyőn megjelenő menü segítségével. 

A Helyezzen be egy (Super) Video CD-lemezt. 

 Ha megjelenik a lemez indexmenüje, a 
számgombok (0-9) segítségével adja meg a 
választását, vagy a  gombok segítségével 
válasszon ki egy lejátszási lehetőséget, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja 
meg a távvezérlőn lévő BACK gombot. 

 A lejátszásvezérlés (PBC) üzemmód be-/
kikapcsolásához a lejátszás során nyomja meg a 
távvezérlőn lévő INFO gombot, majd a  
gombokkal válassza ki a { PBC Be } vagy a  
{ PBC Ki } opciót. 

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Írható DVD-lemez lejátszása

A Helyezzen be egy írható DVD-lemezt.

B Nyomja meg a DISC gombot.
  Megjelenik a lemez menü.

C A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és a lejátszás indításához 
nyomja meg a u gombot.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

DivX  lemez lejátszása

A felvevő támogatja a DivX  filmek lejátszását, 
amelyeket számítógépről CD-R/RW,
illetve DVD±R/±RW lemezre másolt.

A Helyezzen be egy DivX lemezt.

B A lejátszás indításához nyomja meg a u 
gombot.

Lejátszás során a következő műveleteket 
hajthatja végre:

 Ha a DivX-lemezen rendelkezésre állnak 
többnyelvű feliratok, a SUBTITLE gomb 
megnyomásával megváltoztathatja a felirat 
nyelvét lejátszás közben.

C A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Megjegyzés: Ha eltérő karakterkészletet 
kíván kiválasztani a feliratfájlhoz, részletes 
információt a „Lejátszási beállítások - A DivX-
feliratozás karakterkészlete” c. fejezetben talál.

Hasznos tanácsok:
– A készülék az alábbi fájlkiterjesztésű 
feliratfájlokat támogatja: .srt, .smi, .sub, .sami.
– A DivX lemezek lejátszása közben 
tapasztalható időnkénti pixelesedés normális 
jelenség, amelyet az internetről letöltött digitális 
tartalmak gyenge minősége okoz.
– DivX  5 fájlok lejátszásához ugyanabba a 
mappába mentse el a feliratfájlt és a DivX filmet. 
Ügyeljen arra, hogy a feliratot a DivX filmmel 
megegyező fájlnévvel mentse el, de őrizze meg a 
feliratfájl saját kiterjesztését.

Lejátszás (folytatás)
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MP3-lemez lejátszása

A felvevővel az írható lemezre vagy gyári CD-
lemezre rögzített MP3 hangfájlok és JPEG 
képfájlok többsége lejátszható.

A Helyezzen be egy MP3-lemezt.
  Megjelenik a lemez tartalommenüje.

B A  gombok segítségével navigálhat a 
menün belül, az adott mappát/albumot pedig az 
OK gomb megnyomásával érheti el.

PreferencesAdatlemez 0001/0005 Ki

Hang /   00:00 / 00:00

...

Műsorszám 1.mp3

Műsorszám 2.mp3

Műsorszám 3.mp3

Műsorszám 4.mp3

Műsorszám 5.mp3

Műsorszám 6.mp3

Műsorszám 7.mp3

Hang  -   Műsorszám 3.mp3

Méret
Dátum 
Idő 

4.20 MB
01.02.2006

10:10:50

IndexOK LejátszásREC MODE Lista mód ANGLE

 Ha a lemez több műsorszámot/felvételt/fájlt 
tartalmaz, a PREVí vagy a NEXTë gomb 
segítségével megtekintheti a kiválasztható 
tartalmat megjelenítő előző/következő oldalt.

 Az előző szintre való visszalépéshez nyomja 
meg a BACK gombot.

C Az  gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt vagy fájlt, és a lejátszás 
indításához nyomja meg az OK gombot.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a  
STOP Çgombot.

Hasznos tanácsok:
– Többmenetes CD-lemezek esetében csak az 
első menetet lehet lejátszani.
– A felvevő nem támogatja az MP3PRO 
audioformátumot.
– Az egyetlen lemezre felvett nagy mennyiségű 
zeneszám/kép miatt előfordulhat, hogy hosszabb 
időt vesz igénybe a lemeztartalom megjelenítése a 
TV-képernyőn.

Képlemez lejátszása (diabemutató)

Lehetőség van a kiválasztott mappában lévő 
JPEG-képek automatikus, egymást követő 
megjelenítésére.

A Helyezzen be egy JPEG-képlemezt (CD, CD-R/
RW, DVD±R/±RW).
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

B A  gombok segítségével navigálhat a 
menün belül, az adott mappát pedig az OK 
gomb megnyomásával nyithatja meg.

PreferencesAdatlemez 0001/0005 Ki

..

Pic 01.jpg

Pic 02.jpg

Pic 03.jpg

Pic 04.jpg

Pic 05.jpg

Pic 06.jpg

Pic 07.jpg

Felbontás

Dátum

Idő

2560 x 1920

01.02.2005

03:10:50

.../photo /   00:00 / 00:00

IndexOK LejátszásREC MODE Lista mód ANGLE

 Ha a lemez több műsorszámot/felvételt/fájlt 
tartalmaz, a PREVí vagy a NEXTë gomb 
segítségével megtekintheti a kiválasztható 
tartalmat megjelenítő előző/következő oldalt.

 Az előző szintre való visszalépéshez nyomja 
meg a BACK gombot.

C A  gombok segítségével válassza ki a kívánt 
felvételt/fájlt, és a diabemutató lejátszásának 
indításához nyomja meg az OK gombot.

D A lejátszás során különböző beállítások állnak 
rendelkezésére.

 A menübe való belépéshez, illetve a menüből 
való kilépéshez nyomja meg az INFO gombot. 
Kilistázza a távvezérlőn lévő gombok funkcióit.

Index Átmenetek ForgatásANGLE ���
�

12 indexkép megjelenítése egyetlen 
képernyőn

 Nyomja meg az ANGLE gombot. A í / ë 
gombok segítségével léphet az előző/
következő oldalra.

Lejátszás (folytatás)
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Lejátszás (folytatás)

Belépés/kilépés zoom üzemmódba/
üzemmódból

 Belépéshez, valamint a zoom arányának 
módosításához nyomja meg a ZOOM gombot. 
A   gombok segítségével 
tetszőlegesen csúsztathatja a nagyított képet.

 Zoom üzemmódból történő kilépéshez és a 
diabemutató folytatásához nyomja meg a 
ZOOM gombot a { 100% } opció 
kiválasztásához.

A diabemutatónál használt átmenet 
módosítása

 A  gombok segítségével válthat az átmenet 
módjai között.

A kép elforgatása
 A   gombok segítségével elforgathatja az 

aktuális képet.

Előző/következő fájl megtekintése
 A í / ë gombok segítségével kiválaszthatja a 

kívánt fájlt.

E A főmenübe történő visszatéréshez nyomja 
meg a BACK gombot.

F A lejátszás leállításához és a tartalommenü 
megtekintéséhez nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Ha a lemez egyaránt tartalmaz MP3 
zene- és JPEG képfájlokat, zenés 
diabemutatóra is van lehetőség.

 Válasszon ki egy MP3-fájlt, és a lejátszás 
indításához nyomja meg az OK gombot. Ezt 
követően válasszon ki egy képfájlt a menüben, 
és a diabemutató lejátszásának indításához 
nyomja meg az OK gombot.

Támogatott JPEG-képformátumok 
Fájlformátum:
– A fájlkiterjesztés az alábbi lehet: „.JPG”, 
„.JPE” vagy „.JPEG”.
– A felvevő a digitális fényképezőgéppel 
készített képeket kizárólag a JPEG-EXIF 
formátumnak megfelelően képes megjeleníteni; 
tipikusan ezt a formátumot használja majdnem 
az összes digitális fényképezőgép. A felvevő 
nem tud mozgó JPEG-formátumú képeket, 
nem JPEG-formátumban lévő képeket, illetve 
hanggal kombinált képeket megjeleníteni.

Hasznos tanácsok:
– Előfordulhat, hogy a felvételi technikák közötti 
különbség miatt a felvevőn nem lehet lejátszani 
számítógéppel készített lemezeket. Nem 
garantált, hogy a felvevő kompatibilis az írható 
lemezformátummal.
– Az egyetlen lemezre felvett nagy mennyiségű 
zeneszám/kép miatt előfordulhat, hogy hosszabb 
időt vesz igénybe a lemeztartalom megjelenítése a 
TV-képernyőn.
– Ha a JPEG-képet nem „exif” típusú fájllal 
rögzítették, a tényleges indexkép nem jelenik meg 
a képernyőn. 

Lejátszás USB flash meghajtóról/ 
USB memóriakártya-olvasóról

Az USB-port támogatja a JPEG/MP3/WMA és 
DivX fájlok lejátszását. 

A Helyezzen az USB-portba USB flash meghajtót 
vagy USB memóriakártya-olvasót.

B A távvezérlőn lévő USB gomb megnyomásával 
hozzáférhet a meghajtón levő adatokhoz.
 A TV-képernyőn megjelenik a 

tartalommenü.

C A  gombok segítségével navigáljon a 
menün belül, válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 A lejátszással kapcsolatos további 

információt lásd a felhasználói kézikönyv előző, 
MP3/WMA és DivX lejátszással foglalkozó 
részeiben.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot, vagy vegye ki az USB flash meghajtót/ 
USB memóriakártya-olvasót az USB-portból.

Megjegyzés:
Az USB-port nem támogatja az USB-hub 
eszközről történő lejátszást. Kizárólag olyan 
márkájú, illetve típusú digitális fényképezőgép 
támogatott, amely támogatja az USB háttértár-
eszköz szabványt.
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Egyéb lejátszási funkciók

ë

DISC

í

SUBTITLE
ZOOM

AUDIO

REPEAT A-B

INFO

REPEAT

Váltás másik felvételre/fejezetre/
műsorszámra

Ha a lemezen egynél több fejezet vagy 
műsorszám található, az alább leírt módon 
válthat egy másik műsorszámra, felvételre vagy 
fejezetre.

Lejátszás közben,
 A következő fejezetre/műsorszámra történő 

lépéshez nyomja meg a ë gombot. 

 Az előző fejezet/műsorszám elejéhez történő 
visszatéréshez nyomja meg a í gombot.
VAGY

 A számgombok (0-9) segítségével adja meg 
a fejezet/műsorszám sorszámát.
VAGY

 A videolejátszás-opciók menü megjelenítéséhez 
nyomja meg az INFO gombot.

A menüben jelölje ki a felvétel ikont, és nyomja 
meg az OK gombot. A  gombokkal 
módosíthatja a felvétel sorszámát.

 1/3  

A menüben jelölje ki a fejezet ikont, és nyomja 
meg az OK gombot. A  gombokkal 
módosíthatja a fejezet sorszámát.

5/12

 Az opciók menüből való kilépéshez nyomja 
meg az INFO gombot.

Lejátszás szüneteltetése/ 
lassított lejátszás

(Nem alkalmazható VCD-/SVCD-lemezeknél)

A Lejátszás közben a lejátszás szüneteltetéséhez 
és állókép megjelenítéséhez nyomja meg a u 
gombot. 

B Az állókép egy képkockával vissza-, illetve 
előrefelé történő léptetéséhez nyomja meg 
többször egymás után a  vagy a  gombot.

C Lassított lejátszás indításához nyomja meg 
egymás után többször a m gombot a 
különféle lassított felvétel sebességek (1/16X, 
1/8X, 1/4X, 1/2X) áttekintéséhez.

D A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot. 

Keresés előre-/visszafelé

Lejátszás során gyorsan előre-, illetve visszafelé 
léptetheti a lemezt, és kiválaszthatja a kívánt 
keresési sebességet.

A Lejátszás során nyomja meg, és tartsa 
lenyomva aí vagy a ë gombot, amíg a 
keresési sebesség állapotjelzője (2X) meg nem 
jelenik a TV-képernyőn.
 A hang el van némítva.

B Nyomja meg többször egymás után a m vagy 
a M gombot a különféle keresési sebességek 
(2X, 4X, 8X, 16X, 32X) áttekintéséhez.

C A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot. 
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Állóképek nagyítása 

A nagyítás funkció segítségével a kép 
kinagyítható, a kinagyított kép pedig 
tetszőlegesen csúsztatható a képernyőn.

A A zoom aktiválásához nyomja meg egymás után 
többször a ZOOM gombot.

B A   gombok segítségével 
tetszőlegesen csúsztathatja a nagyított képet.

C Kilépéshez nyomja meg egymás után többször 
a ZOOM gombot, amíg vissza nem tér a 
normál méret.

Váltás kameraállások között

Ez a lehetőség csak olyan DVD-lemezek 
esetében elérhető, amelyek tartalmaznak 
különböző kameraállásokból felvett 
jeleneteket. Ez lehetővé teszi, hogy különböző 
látószögekből nézze a képet.

 A lemez lejátszása során a lemezen 
rendelkezésre álló tetszés szerinti kameraállás 
kiválasztásához nyomja meg egymás után 
többször az ANGLE gombot.
 Ha a többféle kameraállás funkció 

támogatott, az ikon jelenik meg.

Műsorszámok véletlen sorrendű 
lejátszása

Lehetőség van audió CD-n, videó CD-n 
(VCD), képi CD-n. DVD-lemezen vagy USB-
meghajtón lévő fájlok/műsorszámok (pl. 
CDDA-, MP3-, JPEG-fájlok) véletlen sorrendű 
lejátszására.

A Lejátszás során a véletlen sorrendű lejátszás 
aktiválásához nyomja meg a SHUFFLE gombot.

B A véletlen sorrendű lejátszás törléséhez 
nyomja meg ismét a SHUFFLE gombot.

Különféle ismétlő módok 
használata

Lejátszás során különféle ismétlő funkciók 
közül választhat.

Lejátszás ismétlése

A lejátszás ismétlése opciók a lemez típusától 
függően változnak.

A Lejátszás során az egyik ismétlő opció 
kiválasztásához nyomja meg a REPEAT 
gombot.
 TITLE (felvétel) / CHAPTER (fejezet) / all  

 (összes) ismétlése (DVD/DVD±R/±RW).
 Track (műsorszám) / title (felvétel)   

 ismétlése (VCD/SVCD).
 ONCE (egyszer) / REPEAT (ismétlés) /  

 REPEAT all (összes ismétlése) (DivX, DivX  
 Ultra, Audio).

B Az ismétlő lejátszás törléséhez a REPEAT 
egymás után többszöri megnyomásával válassza 
ki a „Repeat off” (ismétlés ki) opciót, vagy 
nyomja meg a STOP Ç gombot.

Meghatározott szakasz ismétlése (A-B)

Megismételheti egy felvétel/fejezet/műsorszám 
meghatározott szakaszának lejátszását. Ehhez 
meg kell jelölnie az ismételni kívánt szakasz 
elejét és végét.

A A lejátszás során nyomja meg a REPEAT A-B 
gombot annál a pontnál, ahonnan indítani 
szeretné az ismétlő lejátszást.

B Nyomja meg ismét a REPEAT A-B gombot 
annál a pontnál, ahol befejezni szeretné az 
ismétlő lejátszást.
 A lejátszás a kijelölt szakasz elejétől 

folytatódik. A rendszer az ismétlés üzemmód 
törléséig ismétli a kijelölt szakaszt.

C Az ismétlő lejátszás törléséhez nyomja meg 
újra a REPEAT A-B gombot.

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)
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Felirat nyelvének módosítása

Ez a művelet kizárólag több nyelvű felirattal 
rendelkező DVD-lemezek és DivX® Ultra 
lemezek esetén alkalmazható. A lemez 
lejátszása közben módosíthat a kívánt nyelvre.

 A lemez lejátszása közben a lemezen található 
nyelvek közötti váltáshoz nyomja meg egymás 
után többször a SUBTITLE gombot. 
 Ha a kiválasztott nyelv nem elérhető a 

lemezen, a készülék a lemezen 
alapértelmezetten beállított nyelvet használja 
helyette.

Hasznos tanács:
– Egyes DVD-lemezek esetében a felirat nyelve 
csak a DVD-lemez menüjén keresztül 
módosítható. A lemezmenü eléréséhez nyomja 
meg a DISC gombot.

A hangsáv nyelvének módosítása

Ez a művelet csak olyan DVD-lemezek 
esetében hajtható végre, amelyek több, 
különböző nyelvű hangsávval rendelkeznek, 
vagy olyan VCD-lemezek esetében, amelyek 
több audiocsatornával rendelkeznek.

 A lemez lejátszása közben a lemezen található 
audiocsatornák és a hanghoz kiválasztható 
nyelvek közötti váltáshoz nyomja meg egymás 
után többször az AUDIO gombot.
 Ha a kiválasztott nyelv nem elérhető a 

lemezen, a készülék a lemezen 
alapértelmezetten beállított nyelvet használja 
helyette.

Hasznos tanács:
– Egyes DVD-lemezek esetében a hangsáv csak a 
DVD-lemez menüjén keresztül módosítható. A 
lemezmenü megnyitásához nyomja meg a DISC 
gombot.

Keresés időpont szerint

A beállítás segítségével az aktuális lemez egy 
meghatározott pontjára ugorhat.

A Lejátszás közben az időpont szerinti keresés 
beállítási képernyőjének megnyitásához nyomja 
meg a TIME SEARCH gombot.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő OK gombot.
 Az eltelt lejátszási idő időbeviteli mezőre 

változik.

 _ _:_ _:_ _TTTT

 A számgombok (0-9) segítségével adja meg 
az időpontot 6-számjegyű formátumban. 
 A lejátszás a megadott időponttól 

folytatódik.

Lejátszás folytatása attól 
a ponttól, ahol legutóbb 
leállították

Ez az opció kizárólag DVD-/VCD-lemezeknél 
használható. A felvevő folytatni tudja a lemez 
lejátszását attól a ponttól, ahol legutóbb 
leállították.

Mielőtt hozzáfogna…
Győződjön meg arról, hogy a folytatás mód be 
van kapcsolva; lásd a „Lejátszási beállítások - 
Folytatás” c. fejezetet.

 Helyezzen be lemezt, és a u gomb 
megnyomásával indítsa el a lejátszást attól a 
ponttól, ahol legutóbb leállították.

A folytatás mód törlése, valamint a 
lejátszás indítása a felvétel elejéről

 Ha a lejátszás befejeződött, nyomja meg ismét 
a STOP Ç gombot.
VAGY

 A lejátszás első felvételtől/műsorszámtól 
történő indításához nyomja meg a í gombot.

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)
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Felvételek szerkesztése

A lemez menü bemutatása

A lemez menü indexképes képernyője az 
írható DVD-lemezen található felvételeket 
jeleníti meg. Ennek a képernyőnek kell 
megjelennie a TV-képernyőn, ha írható DVD-
lemezt helyez be, illetve ha megnyomja a 
távvezérlőn lévő DISC gombot.

PreferencesFelvétel:           1/3

Szerk.OKLejátszásPLAY KilépésDISC

P06

18 / 01 00:08

00:57:18 SP

1.9GB

Hátralévő:

00:11:09 SP

0.4GB

A B

C
D

A lemez menü indexképes képernyője a 
felvétellel kapcsolatos következő információt 
tartalmazza:

A A felvétel indexképe

B A felvétel címe, a felvételi idő, a felvételi 
minőség, valamint a lemezen elfoglalt terület 
mérete.

C A hátralévő felvételi idő különböző felvételi 
módokban. A felvételi mód megváltoztatásához 
nyomja meg a REC MODE gombot.

D A lemezen rendelkezésre álló szabad hely 
mennyisége.

A felvételek szerkesztése

A felvétel rögzítése után a felvevő segítségével 
szerkesztheti a felvételt vagy a videotartalmat. 
Törölheti vagy védelemmel láthatja el a 
felvételt, valamint át is nevezheti. Véglegesített 
DVD±R lemez nem szerkeszthető.

Mielőtt hozzáfogna...
A lemez menü indexképes képernyőjének 
megjelenítéséhez nyomja meg a DISC gombot. 
Válassza ki a szerkeszteni kívánt felvételt, és a 
szerkesztő menü megnyitásához nyomja meg 
az OK gombot.

Preferences

Lemez menüBACK JóváhagyásOK KilépésDISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Szerk. Lejátszás

Lejátszás

Felvétel

Lemez

{ Lejátszás }
A kiválasztott felvétel (rögzített anyag) 
lejátszása.

{ Felvétel }
A felvételszerkesztő menü megnyitása.

{ Lemez }
A lemezszerkesztő menü megnyitása.
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A felvételszerkesztő menü 
megnyitása

A felvételszerkesztő menü lehetővé teszi a 
felvétel törlését, kiválasztott szakaszok 
elrejtését/megjelenítését, valamint a felvétel 
átnevezését, felosztását, illetve védelemmel 
történő ellátását.

A A lemez menü megnyitásához nyomja meg a 
DISC gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
szerkeszteni kívánt felvételt, majd nyomja meg 
az OK gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Felvétel } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

Preferences

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21     SP

1.0GB

Törlés

A-B elrejt.

Felfedés

Átnevezés

Megosztás

Védelem

Szerk. Felvétel

Lejátszás

Felvétel

Lemez

Lemez menüBACK JóváhagyásOK KilépésDISC

Felvétel törlése

A funkcióval törölheti az írható DVD-lemez 
egy meghatározott felvételét (rögzített 
anyagát). 

A A felvételszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki a { Törlés } opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot.
 A műveletet megerősítő üzenet jelenik 

meg.

B A folytatáshoz válassza ki az { OK } 
menüpontot, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot. 

 A művelet megszakításához válassza ki a  
{ Mégse } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

Felvételen belüli szakasz elrejtése 
(kizárólag DVD±RW lemez 
esetén)

Ezzel az opcióval elrejtheti a felvételben a nem 
kívánt jeleneteket (pl. reklámokat). Ennek 
végrehajtásához be kell állítania az elrejteni 
kívánt jelenetek kezdőpontját („A” pont) és 
végpontját („B” pont).

A A felvételszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki az { A-B elrejt. } opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 A felvétel képernyője alapértelmezés 

szerint szüneteltetés módban jelenik meg. 

JóváhagyásOK LejátszásPlay MenüszerkBACK

A-B elrejt.           Felvétel : 1

00:00:00

Beállít „A”

Beállít „B”

OK

Mégse

B A lejátszás indításához nyomja meg a u 
gombot.

 Gyors keresés indításához nyomja meg a  
m M gombokat.

 Egy bizonyos képkocka megkereséséhez 
lejátszás közben nyomja meg a u gombot a 
lejátszás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg 
egymás után többször a  vagy a  gombot.

C A kezdőpont beállításához jelölje ki az   
{ Beállít „A” } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

D Keresse meg az elrejteni kívánt szakasz végét, 
és a lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a 
u gombot.

E A végpont beállításához jelölje ki a { Beállít 
„B” } opciót, és nyomja meg az OK gombot. 

F Jóváhagyáshoz a  gombokkal válassza ki az 
{ A-B elrejt. } opciót, és nyomja meg a 
következő gombot: OK

Hasznos tanács:
– Az összes elrejtett jelenet visszaállításához a 
felvételszerkesztő menüben válassza ki a 
{ Megjelenít } opciót. 

Felvételek szerkesztése (folytatás)
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Felvételek szerkesztése (folytatás)

Felvétel átnevezése

A felvevő automatikusan az eredeti nevet 
generálja a felvételnek. A következő 
lépésekben foglaltak végrehajtásával, új nevet 
adhat a felvételnek.

A A felvételszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki az { Átnevezés } opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik a billentyűzet képernyő.

B A   gombok segítségével jelöljön ki 
egy karaktert/számot/szimbólumot, majd az 
OK gomb megnyomásával OK válassza ki.
 Legfeljebb 16 karaktert adhat meg.

 A név szerkesztéséhez a következő 
billentyűket használhatja a billentyűzet 
képernyőn. A megfelelő sáv kijelöléséhez 
használja a   gombokat.

ABC  : nagybetűk megjelenítése.
abc  : kisbetűk megjelenítése.
?!#  : szimbólumok megjelenítése.

Space  : szóköz beszúrása két karakter 
közé.  

X  : a kurzortól balra lévő karakter 
eltávolítása.

 Ha váltani szeretne a nagy- és a kisbetűs 
írásmód, illetve a szimbólum-beviteli mezők 
között, válassza ki a kívánt mezőt a í vagy 
aë gomb egymás után többszöri 
megnyomásával.

C Jóváhagyáshoz a   gombok 
segítségével válassza ki a { Jóváhagyás } 
opciót, és nyomja meg az OK gombot.
 Az információs ablak frissül. 

 A módosítások visszavonásához nyomja meg a 
távvezérlőn lévő BACK gombot.

Felvétel felosztása (kizárólag 
DVD±RW lemezek esetén)

Egy-egy felvételt feloszthat kettő vagy még 
több felvételre. Ügyeljen arra, hogy ehhez a 
művelethez a felvételnek 6 (hat) másodpercnél 
hosszabbnak kell lennie.

Vigyázat! A felvétel megosztása nem 
visszafordítható művelet.

A A felvételszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki a { Felosztás } opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 A felvétel képernyője alapértelmezés 

szerint szüneteltetés módban jelenik meg. 

JóváhagyásOK LejátszásPLAY MenüszerkBACK

Megosztás

OK

Mégse

Megosztás      Felvétel: 1

00:00:00

00:00:00

B A lejátszás indításához nyomja meg a u 
gombot.

 Gyors keresés indításához nyomja meg a m  
M gombokat.

 Egy bizonyos képkocka megkereséséhez 
lejátszás közben nyomja meg a u gombot a 
lejátszás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg 
egymás után többször a  vagy a  gombot.

C A felosztási pont beállításához jelölje ki a  
 { Felosztás } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

D A   gombok segítségével válassza ki az 
{ OK } opciót, majd a felosztás indításához 
nyomja meg az OK gombot.
 A művelet befejeztével új felvétel jelenik 

meg a lemez menü indexképes képernyőjén.
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Felvétel védelme

A véletlen letörlés elkerüléséhez védelemmel 
láthatja el a felvételt.

A A felvételszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki a { Védelem } opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 A műveletet megerősítő üzenet jelenik 

meg.

B Folytatáshoz a menüben válassza ki az { OK } 
elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a  
{ Mégse } menüelem kiválasztásával, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. 

Felvétel védelmének kikapcsolása 
 A felvételszerkesztő menüben a  gombok 

segítségével jelölje ki a { Védelem ki } opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 A műveletet megerősítő üzenet jelenik 

meg. Ha törölni vagy szerkeszteni kívánja a 
felvételt, kapcsolja ki a felvétel védelmét.

Felvételek szerkesztése (folytatás)

A lemezszerkesztő menü 
megnyitása

A lemezszerkesztő menü lehetővé teszi az 
összes felvétel törlését, valamint a lemez 
előkészítését más DVD-lejátszókon történő 
lejátszáshoz.

A A lemez menü megnyitásához nyomja meg a 
DISC gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki 
bármelyik felvételt (kivéve az üres 
felvételhelyeket), és nyomja meg az OK 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Lemez } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

Preferences

Lemez menüBACK JóváhagyásOK KilépésDISC

P06

10 / 01          10:08         

00:30:21       SP

1.0GB

Törlés

Véglegesítés

Címke

Szerk. Lemez

Lejátszás

Felvétel

Lemez

Az összes felvétel törlése

Ez az opció lehetővé teszi az írható DVD-
lemezen található összes nem védett felvétel 
törlését. 

A A lemezszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki a { Törlés } opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot.
 A műveletet megerősítő üzenet jelenik 

meg.

B A folytatáshoz válassza ki az { OK } 
menüpontot, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot. 

 A művelet megszakításához válassza ki a  
{ Mégse } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.
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Lemez átnevezése

Az író automatikusan az eredeti nevet 
generálja a lemeznek. A következő lépések 
végrehajtásával átnevezheti a lemezt.

A A lemezszerkesztő menüben a  gombok 
segítségével jelölje ki a { Címke } opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik a billentyűzet képernyő.

B A   gombok segítségével jelöljön ki 
egy karaktert/számot/szimbólumot, majd az 
OK gomb megnyomásával OK válassza ki.
 Legfeljebb 16 karaktert adhat meg.

 A név szerkesztéséhez a következő 
billentyűket használhatja a billentyűzet 
képernyőn. A megfelelő sáv kijelöléséhez 
használja a   gombokat.

ABC  : nagybetűk megjelenítése.
abc  : kisbetűk megjelenítése.
?!#  : szimbólumok megjelenítése.

Space  : szóköz beszúrása két karakter 
közé.  

X  : a kurzortól balra 

 Ha váltani szeretne a nagy- és a kisbetűs 
írásmód, illetve a szimbólum-beviteli mezők 
között, válassza ki a kívánt mezőt a í vagy  
aë gomb egymás után többszöri 
megnyomásával.

C Jóváhagyáshoz a   gombok 
segítségével válassza ki a { Jóváhagyás } 
opciót, és nyomja meg az OK gombot.
 Az információs ablak frissül. 

 A módosítások visszavonásához nyomja meg a 
távvezérlőn lévő BACK gombot.

Felvételek lejátszása más DVD 
lejátszókon (DVD±R)

Ahhoz, hogy egy másik DVD-lejátszón le 
tudjon játszani egy DVD±R lemezt, először 
véglegesítenie kell.

A DVD±R lemez véglegesítése után, arra 
újabb felvételek nem készíthetők, illetve 
a lemez sem szerkeszthető. A lemez 
véglegesítése előtt ellenőrizze, hogy a 
felvételekkel kapcsolatos minden 
műveletet és szerkesztést befejezett-e.

A A lemez menü megnyitásához nyomja meg a 
DISC gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, majd nyomja meg az OK 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Lezárás } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.
 Figyelmeztető üzenet jelenik meg.

D A menüben válassza ki az { OK } elemet, majd 
nyomja meg az OK gombot.
 A véglegesítés megkezdődik. A művelet 

néhány percet vehet igénybe a felvételek 
hosszúságától függően.
 Ne nyissa ki a lemeztálcát, illetve ne 

kapcsolja ki a készüléket, mert a lemez 
véglegesen károsodhat.

Felvételek szerkesztése (folytatás)
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Menübeállítási lehetőségek

A beállítás menü megnyitása

A rendszerbeállítás menüben található 
opciókkal saját igényeinek megfelelően 
testreszabhatja a felvevő működését.

SETUP

����

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 A TV-képernyőn megjelenik a 

rendszerbeállítás menü.

B A  gombok használatával jelölje ki az egyik 
menüpontot, majd nyissa meg a vonatkozó 
beállításokat a  gomb megnyomásával.

C A  gombok segítségével jelölje ki a 
módosítani kívánt beállítást, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 A beállításokkal kapcsolatos utasításokat és 

magyarázatokat a következő oldalakon találja.

D Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Preferences

Tuner
Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Video

Rendszer

Csatornák rendezése
Ország
Autokeres

Németország

Telepítés Tuner

Lásd a „{ Tuner } beállítások” c. fejezetet.

Preferences

Tuner

Lemez
Lejátszás

Felvétel

Hang

Video

Rendszer

Formátum
Zár
Komp. tétel
Lemezadat

Telepítés Lemez

Lásd a „{ Lemez } beállítások” c. fejezetet.

Tuner

Lemez

Lejátszás
Felvétel

Hang

Video

Rendszer

Hang nyelve
Felirat nyelve
TV-forma
Folytatás
DivX(R) VOD DRM
DivX-felirat betűt.

Telepítés Lejátszás

Angol
Ki
4:3 LB
Be

Közép-Európa

Lásd a „{ Lejátszás } beállítások” c. fejezetet.

Preferences

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel
Hang

Video

Rendszer

Felv. minőség
Felv. nyelv
Auto. fejezet
Felülírás

SP
1. nyelv
Be
Ki

Telepítés Felvétel

Megjegyzés: A { Felvétel } beállításokat lásd a 
„Felvétel” c. fejezetben.

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang
Video

Rendszer

Lekeverés
Digitális kimenet
Éjszakai mód

Telepítés Hang

Sztereó
Auto
Ki

Lásd a „{ Hang } beállítások” c. fejezetet.

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Video
Rendszer

Videokimenet

Telepítés Video

SCART RGB

Lásd a „{ Video } beállítások” c. fejezetet.

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Video

Rendszer

Menü nyelve
Órabeállítás
Képernyőkímélő
Alapért. visszaáll.

Telepítés Rendszer

Angol
00 : 27 : 30
Be

Lásd a „{ Rendszer } beállítások” c. fejezetet.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Tuner } beállítások 

Csatornák rendezése
PR  Állomás  Finom   NICAM    Dekóder    CH

Előző/Következőíë JóváhagyásOK KilépésBACK

ÁtugrásCLEAR

Felfelé

Lefelé

NICAM

Dekóder

Átnevezés

Manuális beállítás

1      P01          0           Be              Ki          C03

2      P02          0           Be              Ki          S08

3      P03          0           Be              Ki          C05

4      P04          0           Be              Ki          C09

6      P06          0           Be              Ki          C25

7      P07          0           Be              Ki          C29

5      P05          0           Be              Ki          C21

A tárolt TV-csatornák adatait igényeinek megfelelően módosíthatja. Válassza ki 
ezt az opciót, és a beprogramozott csatornákat listázó menü megnyitásához 
nyomja meg az OK gombot.
1) A  gombokkal jelölje ki a módosítani kívánt csatornát.
2) A műveleti sáv balra történő mozgatásához nyomja meg a  gombot.
3) A  gombok segítségével válasszon egyet az alábbi módosítási opciók 

közül:

{ Felfelé } – Ha a beprogramozott csatornák listájában a kijelölt elemet 
át kívánja helyezni az előző előre beállított 
programszámra, nyomja meg az OK gombot.

{ Lefelé } –  Ha a beprogramozott csatornák listájában a kijelölt 
elemet át kívánja helyezni lefelé, a következő előre 
beállított programszámra, nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés:  Csatorna kihagyásához jelölje ki a kívánt csatornát, és nyomja meg 
a CLEAR gombot. A TV-csatornához csak a távvezérlő megfelelő 
számgombjának megnyomásával férhet hozzá.

{ NICAM } –  A NICAM egy digitális hangátviteli rendszer. Egy sztereó 
csatorna vagy két különálló mono csatorna továbbítására 
alkalmas. A hangátvitel javításához válassza ki a { Be } 
opciót, illetve gyenge vétel esetén válassza a { Ki } opciót.

{ Dekóder }  –  Ha az aktuális TV-csatorna kódolt TV-jelek formájában kerül 
továbbításra, és így az adást az EXT2 AUX-I/O aljzathoz 
csatlakoztatott dekóder segítségével lehet megfelelően 
megtekinteni, a csatorna megtekintéséhez szükséges 
csatlakoztatott dekóder hozzárendeléséhez be kell kapcsolnia 
a dekódert. Az OK gomb megnyomásával állítsa be a 
dekóderhez a { Be } vagy a { Ki } beállítást. 

{ Átnevezés } –  Lépjen az átnevezés-beviteli mezőbe az OK gomb 
megnyomásával. A   segítségével jelöljön ki egy 
karaktert/számot/szimbólumot a billentyűzet menüben, 
majd az OK gomb megnyomásával válassza ki. A művelet 
befejeztével lépjen az { Kész } menüpontra, majd nyomja 
meg az OK gombot.

   

   Megjegyzés:  Legfeljebb öt karaktert adhat meg.

   A név szerkesztéséhez a következő billentyűket 
használhatja a billentyűzet képernyőn. A megfelelő sáv 
kijelöléséhez használja a tupq gombokat.

ABC  : nagybetűk megjelenítése.
abc  : kisbetűk megjelenítése.
?!#  : szimbólumok megjelenítése.

Space  : szóköz beszúrása két karakter közé.  
X  : a kurzortól balra 

   Ha váltani szeretne a nagy- és a kisbetűs írásmód, illetve a 
szimbólum-beviteli mezők között, válassza ki a kívánt mezőt 
a í vagy a ë gomb egymás után többszöri megnyomásával.

   Jóváhagyáshoz a   gombok segítségével válassza ki 
a { Jóváhagyás } opciót, és nyomja meg az OK gombot.

Csatornák rendezése
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Tuner } beállítások (folytatás)

Kézi beállítás

OKOKVisszaBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Keresés(MHz) CH Finom Normál

Ország 

Autokeres

{ Kézi beállítás } –   A manuális beállítás menübe történő lépéshez 
 nyomja meg az OK gombot. A  gombok  
 segítségével módosítsa a beállítást, majd a tu  
 gombokkal lépjen az előző/következő beviteli  
 mezőre.

  { PR }
  – Az aktuálisan kiválasztott csatorna előre  

 beállított programszáma.

  { Keresés (MHz) }
  – A  gombok segítségével keressen  

 érvényes átviteli frekvenciát.

  { CH }
  – A  gombok segítségével választhat ki  

 TV-csatornát.

  { Finom }
  – Végezze el a TV-csatorna manuális  

  finomhangolását. A  gombok   
 segítségével 0,06~0,07 MHz léptékben  
 növelheti/csökkentheti a frekvencia  
 értékét.

  { Normál }
  – A  gombok segítségével válasszon ki  

 olyan TV-rendszer szabványt, amely a  
 legkisebb kép- és hangtorzítást   
 eredményezi.

Az adott ország kiválasztása az automatikus csatornakereséshez.

Megjegyzés:  Egy másik ország kiválasztása esetén elindul a rendelkezésre 
álló TV-csatornák automatikus keresése.

A felvevőn beprogramozott összes TV-csatorna újratelepítése.
Válassza ki ezt az opciót, és a távvezérlőn lévő OK gomb megnyomásával 
indítsa el az automatikus csatornakeresést. A művelet néhány percet igénybe 
vehet.
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Formázás

Lezár

Komp. tétel

Lemezadat

Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Lemez } beállítások

Lemezadat

PR    Station    Fine    NICAM    Decoder    CH

KilépésSETUPVisszaBACK

Címke
Felv. száma
Média
Állapot
Hely
Hátralévő

No Label
2
DVD+RW
Írható (PAL)
276/4422MB
SP: 113 perc

Egyes DVD+VR, DVD±RSL/DL és DVD±RW lemezeknél formázásra van 
szükség, mielőtt a felvevővel használni lehetne rögzítéshez.
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) A műveletet megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz a menüben 

válassza ki az { OK } elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a  
{ Mégse } menüelem kiválasztásával, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot.

Megjegyzés: 
–  Ezt az opciót kötelezően alkalmazni kell, ha újraírható DVD-adatlemezt 
(pl. MP3, JPEG fájlok) ismételt használat esetén videofelvételhez kíván 
felhasználni. 
– A lemez formázásának végrehajtásával a lemezre előzetesen rögzített 
összes adat törlésre kerül.

A rögzített anyagok véletlen törlésének vagy szerkesztésének elkerüléséhez 
lezárhatja az írható DVD-lemezt. 
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) A műveletet megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz a menüben 

válassza ki az { OK } elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a  
{ Mégse }menüelem kiválasztásával, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot.

Megjegyzés:  Ha az aktuálisan használt lemez le van zárva, a menüben lévő 
opció a következőre módosul: { Felold }. Ezzel az opcióval egy másik DVD-
felvevővel rögzített DVD±R/±RW lemez lezárását is feloldhatja. 

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy másik felvevővel szerkesztett 
DVD±RW lemezt kompatibilissé tegyen ezzel a felvevővel történő 
lejátszáshoz. 
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) A műveletet megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz a menüben 

válassza ki az { OK } elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a  
{ Mégse } menüelem kiválasztásával, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot.

Megjegyzés:  Amennyiben ez a lehetőség nem választható, a lemez már 
kompatibilis.

Válassza ki ezt az opciót, és az aktuális lemezadatok megtekintéséhez nyomja 
meg az OK gombot. A menüből a BACK gomb megnyomásával léphet ki. 

{ Címke } – A lemez neve.
{ Felv. száma }  – A lemezen lévő felvételek száma. Általában egy 

lemezre maximum 99 felvétel rögzíthető.
{ Média }  – A lemez típusa.
{ Állapot }  – A lemez állapota (írható, üres, véglegesített, illetve 

megtelt).
{ Hely }  – A lemezen felhasznált hely, valamint a 

rendelkezésre álló összes hely mérete.
{ Hátralévő } – Kijelzi az írható DVD-lemezen még rendelkezésre 

álló szabad hely méretét.
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{ Lejátszás } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

Hang nyelve

Felirat nyelve

Képarány

Folytatás

DivX(R) VOD DRM

A hang preferált nyelvének kiválasztása DVD lejátszáshoz.

Preferált feliratnyelv beállítása a DVD lejátszáshoz. 

Megjegyzés:
– Amennyiben a hanghoz/felirathoz kiválasztott nyelv nem elérhető a 
lemezen, a felvevő a lemezen alapértelmezetten beállított nyelvet használja 
helyette. 
– Néhány DVD-lemeznél a felirat/hang nyelvét csak a DVD 
lemezmenüjében módosíthatja. 

A felvevő képméretarányának beállítása a csatlakoztatott TV típusának 
megfelelően.

{ 4:3 PS }  –  Teljes magasságú, mindkét oldalon kivágott kép.

{ 4:3 LB }  – „Szélesképernyős” megjelenítés fekete sávokkal a TV-
képernyő felső és alsó területein.

{ 16:9 } –  Szélesképernyős TV (16:9 képarány).

Ezzel a funkcióval folytathatja a legutóbb lejátszott lemez lejátszását. 

{ Be }  – A folytatás mód bekapcsolása. A felvevő folytatja a 
legutóbb lejátszott lemez lejátszását.

{ Ki }   – A legutóbb lejátszott lemez folytatásának kikapcsolása. 
A felvevő az elejétől kezdi a lejátszani a behelyezett 
lemezt.

Megjegyzés:  A Folytatás { Ki } funkció csak a felvevő készenléti 
üzemmódba kapcsolása vagy a lemez kivétele utáni lejátszásra vonatkozik.

Az opció kiválasztásával megtekintheti a DivX® VOD (Video On Demand) 
regisztrációs kódot, amely lehetővé teszi, hogy DivX® VOD szolgáltatások 
használatával filmeket kölcsönözzön, illetve vásároljon. További 
információért látogasson el a www.divx.com/vod weboldalra.
1) A regisztrációs kód megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
2) Az előző menübe történő visszalépéshez nyomja meg a BACK gombot.
3) A regisztrációs kód használatával filmeket kölcsönözhet vagy vásárolhat 

a DivX® VOD szolgáltatás segítségével a következő honlapon:  
www.divx.com/vod. Kövesse az utasításokat, és másolja át a filmet a 
számítógépről CD-R/RW lemezre vagy írható DVD-lemezre, hogy 
lejátszhassa a felvevőn.

Megjegyzés:  A DivX® VOD szolgáltatással letöltött filmeket csak ezen a 
felvevőn lehet lejátszani.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Lejátszás } beállítások (folytatás)

DivX-felirat betűt. Válassza ki azt a karakterkészletet, amely támogatja a rögzített DivX-
feliratot.

{ Normál }   –  A felvevő által a feliratokhoz biztosított általános 
 latin betűkészletek megjelenítése.

{ Közép-Európa } –  Közép-európai betűkészletek megjelenítése.

{ Cirill }  – Cirill betűkészletek megjelenítése.

{ Görög }   – Görög betűkészletek megjelenítése.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Hang } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Lekeverés

Digitális kimenet

Éjszakai mód

Dolby Digital formátumban rögzített DVD lejátszása esetén válassza ki a 
hang két csatornára történő lekeverését.

{ LT/RT } –  Válassza ki ezt az opciót, ha a felvevő Dolby Pro Logic 
dekóderhez van csatlakoztatva.

{ Sztereó } –  Válassza ki ezt az opciót a többcsatornás audiojelek két 
csatornára történő lekeveréséhez, melynek 
következtében a hangot csak a két elülső hangszóró 
sugározza.

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha egyéb audio-/videokészülék 
csatlakoztatásához a felvevő koaxiális csatlakozóaljzatát használja.

{ PCM } –  Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott készülék 
nem képes dekódolni a többcsatornás 
hangformátumot. A rendszer a Dolby Digital és az 
MPEG-2 többcsatornás jeleket PCM-jelekké (Pulse 
Code Modulation) konvertálja.

{ Auto } –  Az audiojeleket a felvevő a lemezen lévő audio-
adatfolyamnak megfelelően sugározza.

Ez a mód optimalizálja a hang lejátszását alacsony hangerő esetén. A 
funkció tompítja a nagyobb hangerejű kimenetet, az alacsonyabb hangerejűt 
pedig hallható szintre hangosítja fel.

{ Be }  – Az éjszakai mód bekapcsolása.

{ Ki }  –  Az éjszakai mód funkció kikapcsolása. Kiválasztásával a 
surround hangzás teljes dinamikai skáláját élvezheti.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Video } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Videokimenet Válassza ki a felvevő és a TV-készüléke közötti videocsatlakozásnak 
megfelelő videokimenet típusát.

{ SCART RGB } – SCART-csatlakozáshoz.

{ YUV P-pászt. }–   Progresszív pásztázású TV-készülékhez történő  
 komponens videocsatlakozáshoz. (A TV-készülék  
 távvezérlőjével kapcsoljon át a megfelelő   
 megtekintési csatornára. A TV-készülék megfelelő  
 videokimenetének kiválasztásával kapcsolatos  
 bővebb információt a TV-készülék felhasználói  
 kézikönyvében talál.)

{ YUV váltott sor }– Komponens videocsatlakozáshoz. 

Megjegyzés: A videokimeneti beállítás nem szükséges S-Video vagy 
Kompozit (CVBS) videocsatlakozás esetén.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Rendszer } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Menü nyelve

Órabeállítás

Képernyőkímélő

Alapért. visszaáll.

A képernyőn megjelenő menühöz használt nyelv beállítása a felvevőhöz.

Állítsa be a dátumot és az időt. A  gombok segítségével módosítsa a 
számot, a   gombokkal válasszon ki egy másik beviteli mezőt, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

{ Kézi } –  Manuális dátum- és időbeállítás.

{ Auto } –  Az automatikus dátum- és időbeállítás funkció be-/
kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, a dátum és 
az idő az első olyan beprogramozott csatornának 
megfelelően lesz beállítva, amely sugározza ezt az 
adatot.

Megjegyzés:
–  A dátum és az idő csak akkor töltődik le automatikusan, ha a felvevő be 
    van kapcsolva vagy készenléti módban van. 
–  Készenléti állapot esetén a felvevő a következőket végzi frissítés közben:
   1) Az előlapi kijelzőn lévő üzenet az éppen mutatott időről átvált a 
       „HELLO” feliratra. 
   2) A frissítés végén a felvevő visszakapcsol készenléti állapotba, és az 
       aktuális időt jelzi ki.

A képernyővédő megóvja a TV képernyőt azáltal, hogy megakadályozza a 
statikus (álló) kép hosszabb ideig történő kijelzését.

{ Be }  – Ezzel a beállítással a TV-képernyő a lejátszás 15 percnél 
hosszabb szüneteltetése után képernyőkímélő módra 
vált.

{ Ki }  – Ezzel a beállítással kikapcsolja a képernyőkímélő 
funkciót.

Ez a funkció visszaállítja a felvevő összes beállítását, kivéve az időzítő 
funkció beállításait.
1) Az alapértelmezett beállítások visszaállításának jóváhagyásához nyomja 

meg az OK gombot.
2) Figyelmeztetés jelenik meg. Folytatáshoz a menüben válassza ki az  

{ OK } elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a { Mégse } menüelem 
kiválasztásával, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása után a rendszer 
üzenetben kéri a kezdeti beállítás végrehajtását.
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A legfrissebb szoftver telepítése

Az íróba telepített szoftver folyamatos 
fejlesztésen megy keresztül a rendszer még 
nagyobb stabilitása és kompatibilitása 
érdekében. A Philips bizonyos időközönként 
frissíti a szoftvert. A frissítést másolja át egy 
CD-lemezre, és telepítse. 

Vigyázat! A frissítés során ügyeljen a 
folyamatos áramellátásra.

 Látogasson el a Philips weboldalára a 
„www.philips.com/support” címen, és tekintse 
meg a legújabb rendelkezésre álló 
szoftverfrissítéseket. 

Megjegyzés: A legújabb szoftverfrissítések 
keresésekor, kérjük, ne feledkezzen el a szoftver 
telepítésére vonatkozó utasításokról sem.

Szoftverfrissítés
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Hibaelhárítás

 Probléma (általános jellegű) Megoldás

FIGYELMEZTETÉS!
Semmiféleképpen se kísérelje meg a rendszer javítását, mivel ebben az esetben a garancia 
érvényét veszti. Áramütés veszélye! Ne bontsa meg a készülékházat!

Ha hiba merül fel, először tekintse át a lent felsorolt lehetséges okokat, mielőtt szerelőhöz 
vinné a rendszert. Ha az alábbi tanácsokat követve nem tudja megoldani a problémát, lépjen 
kapcsolatba a márkakereskedővel.

Nincs áram

Nem működik a távvezérlő

Nincs kép

Nincs hang

Nem érkezik TV jel a 
felvevőből

A DVD felvevő automatikus 
TV csatorna keresése közben 
beállított TV csatorna vétele 
homályos vagy torz.

Nem lehet kinyitni a 
lemeztálcát.

– A rendszer bekapcsolásához nyomja meg az előoldalon levő 
STANDBY-ON gombot.

–  Ellenőrizze, hogy a fali aljzatban van-e feszültség.

– Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a DVD-író előoldalán levő 
érzékelőre (ne a TV-re). 

– Távolítsa el az író és a távvezérlő között levő akadályokat. 
– Gyengék az elemek, cserélje ki azokat.

– Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a megfelelő Video In 
csatornára. Váltson csatornát, míg megjelenik a DVD képernyő. 
Részletekért olvassa el a „3. lépés - Installálás és beállítás - 
Megfelelő csatorna beállítása” c. fejezetet.

– Ellenőrizze a felvevő és a TV közötti videocsatlakozást.

– Ellenőrizze az audiocsatlakozásokat. Részletes információért 
lásd az „1. lépés : Felvevő alapvető csatlakoztatásai - 
Audiokábelek csatlakoztatása” c. fejezetet.

– A felvevőhöz csatlakoztatott készülék alapján állítsa be a 
megfelelően a digitális kimenetet. Részletes információt a 
„Menübeállítási lehetőségek - Audiobeállítások - { Digitális 
kimenet }” c. fejezetben talál.

–  Ellenőriztesse az antennán vagy kábeltévén érkező TV jelet. 
– Állítsa be a TV-csatornát. Részletes információt a 

„Menübeállítási lehetőségek - { Tuner } beállítások” c. fejezetben 
talál.

– Ellenőrizze a DVD felvevő és a TV közötti videocsatlakozást.
– Végezze el a TV csatorna jelének további finomhangolását. 

Részletes információt a „Menübeállítási lehetőségek - { Tuner } 
beállítások” c. fejezetben talál.

– A P +/-gomb megnyomásával keresse meg ugyanazt a 
csatornát; előfordulhat, hogy annak képe tisztább lesz.

– Lépjen ki a képernyőn megjelenő menüből.
– A STOP gombbal állítsa le a lejátszást, illetve a felvételkészítést, 

majd nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot.
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Hibaelhárítás (folytatás)

Nem lehet lejátszani a 
lemezt

Eltorzult hang érkezik a 
csatlakoztatott hi-fi 
rendszerből vagy erősítőből

Nem lehet lejátszani a DivX 
filmeket

Lejátszás közben torz vagy 
fekete/fehér a kép

A felvevőn rögzített 
DVD±R/±RW lemez nem 
játszható le egy másik DVD 
lejátszón

Képi vagy hanginterferencia 
lép fel a TV műsorok vétele 
közben.

„UNKNOWN DISC” 
(ismeretlen lemez) felirat 
látható.

– Helyezze be a lemezt a címkével felfelé.
– Nem megfelelő a régiókód. A felvevőn csak az ALL vagy a 

Region 2 kódolással ellátott lemezeket lehet lejátszani.
– A lemez nem tartalmaz felvételt vagy nem megfelelő a 

lemeztípus. Részletekért olvassa el a „Lejátszás - Lejátszható 
lemezek” c. fejezetet.

– Ellenőrizze, hogy a lemezen nincs-e karcolás vagy vetemedés. 
Tisztítsa meg a lemezt vagy cserélje ki egy másikra.

– A lemez is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani 
egy másikat.

–  Ne csatlakoztassa a felvevő kábeleit az erősítő „Photo” 
bemenetébe. 

–  DTS CD lejátszása esetén a felvevő COAXIAL csatlakozóaljzatát 
hi-fi rendszerhez vagy erősítőhöz kell csatlakoztatnia.

– Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a 
következőnek: „Home Theatre Profile” mód DivX kódolóval.

– Ellenőrizze, hogy a letöltött DivX film teljes fájl-e.

–  A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/NTSC). 
–  A lemez szennyezett; tisztítsa meg.
– Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal 

meghibásodásra.

–  Előfordulhat, hogy a túl rövid felvételeket a DVD lejátszó nem 
érzékeli. Kérjük, tartsa szem előtt a következő „minimális 
felvételi időket”: Felvételi mód : {HQ} – 5 perc, {SP} – 10 perc, 
{SPP} – 13 perc, {LP} - 15 perc, {EP} – 20 perc, {SLP} – 30 perc. 

– Véglegesítse a DVD±R lemezt. Részletes információt a 
„Felvételek szerkesztése - Felvételek lejátszása más DVD 
lejátszókon (DVD±R)” c. fejezetben talál.

–  Ellenőriztesse az antennán vagy kábeltévén érkező TV jelet. 
–  Végezze el a TV csatorna finomhangolását. Részletes információt 

a „Menübeállítási lehetőségek - { Tuner } beállítások” c. 
fejezetben talál.

– Az üzenet abban az esetben jelenhet meg, ha olyan lemezt 
helyezett be, mellyel a következők valamelyike történt:

 –  Hiba a rögzítés során: előfordulhat, hogy hiányzik a felvétel.
 –  Hiba a felvétel/indexkép módosítása során: előfordulhat, hogy  

  az eredeti felvétel/indexkép látható.
 – Hiba véglegesítés közben, vagy a lemezt nem véglegesítették.

 Probléma (lejátszás) Megoldás
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Hibaelhárítás (folytatás)

Homályos a kép és változik a 
fényerősség, miközben DVD-
video lemezeket vagy előre 
felvett videokazettákat másol

Nem az ütemezésnek 
megfelelően történnek a 
felvételek Nem lehet új 
felvételeket készíteni

– Erre abban az esetben kerül sor, ha másolásvédelemmel ellátott 
DVD-k vagy videokazetták másolásával próbálkozik. A televízión 
látható kép jó, de az írható DVD lemezen megjelenő felvétel 
hibás. Az ilyen típusú interferencia elkerülhetetlen 
másolásvédelemmel ellátott DVD-k vagy videokazetták 
esetében.

– Az írható DVD lemezre korlátozott alkalommal lehet írni; 
válasszon új lemezt a felvétel elkészítéséhez.

–  A rögzíteni kívánt TV csatornát a felvevő nem tárolja vagy nem 
a megfelelő programszámot választotta ki. Ellenőrizze a tárolt 
TV csatornákat. 

–  Vagy az alábbi üzenetek jelenhetnek meg az időzített felvételek 
listájában, az { Állapot } oszlopban:

 –  { Átfedés } :Átfedés van két időzített felvétel között. 
 –  { Hibás }: Az időzített felvétel időpontjában esetleg   

  áramszünet volt.
 –  { Letelt }: Az óra beállítása után át kell állítania az időzített  

  felvételt.
 –  { Blokkolt }: A tartalom másolásvédett. A felvevőt nem   

  használhatja másolásvédelemmel ellátott anyagok (DVD-vagy   
  videoszalagok) írható DVD-lemezre történő sokszorosításához.

 Probléma (felvételkészítés) Megoldás
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Kép/Kijelző
• Képarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 27 MHz

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Jel-zaj arány: 102 dB
• Keresztbeszélgetés (1kHz): 105 dB
• Dinamikus tartomány (1kHz): 90 dB

Videofelvétel
• Felvevő rendszer: PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG2

 High Quality (kiváló minőségű)  : HQ 
 Standard Play (szabványos lejátszás) : SP  
 Standard Play Plus    

(bővített szabványos lejátszás) : SPP
 Long Play (hosszú lejátszás) : LP  
 Extended Play    

(meghosszabbított lejátszás) : EP  
 Super Long Play   

(leghosszabb lejátszási idő) : SLP
• Hangtömörítés: Dolby Digital, PCM

Videolejátszás
• Lejátszható adathordozók (lemez): CD, CD-

R/-RW, DVD, DVD-Video, SVCD, Video CD, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, 
DVD-R DL

• Tömörítési formátumok: MPEG2, 
MPEG1,DivX

• Videolemez-lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Lejátszható adathordozók (lemez): CD, 

CD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, 
DVD-R DL

• Tömörítési formátumok: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 többcsatornás, PCM

• MP3 bitátviteli sebességek: 32~256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Lemezformátumok: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, 
Képi CD

• Képtömörítési formátumok: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Zoom

Médiatárolás
• Írható adathordozó: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, DVD-R DL

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL
• Antennabemenet: 75 Ohm koaxiális (IEC75)

Csatlakoztathatóság
 Hátoldali csatlakozók:
• SCART (2x)
• S-Video kimenet
• Video (CVBS) kimenet
• Komponens videokimenet (Y Pb Pr)
• Bal/jobb audiokimenet
• Digitális audiokimenet (koaxiális)
• RF antenna bemenet
• RF TV kimenet
• Hálózati

 Előoldali csatlakozók:
• i.LINK DV be (IEEE1394, 4 lábas)
• Kompozit videó (CVBS) be (CAM1)
• USB-csatlakozó
• Bal/jobb audiobemenet

Kényelem
• Bővített programozási/időzítési funkciók: 

Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Ismétlődő 
műsor, Manuális időzítő, Egygombos felvétel

• Programozható események: 7

Tápellátás
• Tápellátás: 220 – 240 V; 50 Hz
• Fogyasztás: 25 W (tipikus)
• Készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 3 W

Ház
• Méretek (Sz x Ma x Mé) : 360 x 43 x 325 mm
• Tömeg: 3 kg

Műszaki adatok
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Milyen lemezt használjak felvételek 
rögzítéséhez?
Mind DVD±R, mind pedig DVD±RW lemezek 
megfelelőek. Kompatibilisek a DVD-videó 
lejátszókkal és a számítógépekben levő DVD-ROM 
meghajtókkal.

Mekkora a DVD±R/±RW lemezek 
kapacitása?
4,7 GB vagy 6 db CD lemez kapacitásával 
megegyező. Legjobb minőségben (DVD szabvány) 
csak 1 órányi felvételt tárolhat egyetlen lemezen, 
legkevésbé jó minőségben (VHS szabvány) pedig 
mintegy 6 órányit. 

Mi a különbség a DVD±R és a DVD±RW 
lemezek között?
A DVD±R „írható” a DVD±RW pedig 
„újraírható”. DVD±R lemezek esetében, több 
menetben rögzíthet felvételeket ugyanarra a 
lemezre. Ha a lemez megtelt, több felvételt már 
nem készíthet rá. DVD±RW lemezek esetében 
pedig, újra és újra rögzíthet felvételeket ugyanarra 
a lemezre.

Mi is az a DV?
A DV, más néven i.LINK használatával, DV-vel 
felszerelt digitális kamkordert csatlakoztathat a 
felvevőhöz egyetlen DV kábel (hang be- és 
kimenet, video-, adat- és vezérlőjel) segítségével. 
– A felvevő csak DV-formátumú (DVC-SD) 
kamkorderekkel kompatibilis. Digitális műholdas 
hangoló-egységekkel és digitális VHS 
videomagnókkal nem kompatibilis.
– Egyidejűleg egynél több DV kamkordert nem 
csatlakoztathat a felvevőhöz.
– A DV IN csatlakozóaljzaton keresztül 
csatlakoztatott külső készülékről nem lehetséges a 
felvevő vezérlése.

VHS szalagok vagy DVD-k másolása külső 
lejátszóról lehetséges-e?
Igen, de csak abban az esetben, ha a VHS szalag 
vagy a DVD nem másolásvédett.

Mit rejt magában a felvétel és a fejezet 
kifejezés?
A könyvekhez hasonlóan, a DVD lemezeken is 
találhat felvételeket és fejezeteket. A felvétel 
gyakran egy teljes filmet takar, amely fejezetekre 
vagy önálló filmjelenetekre oszlik.

Felvétel

Fejezet

Felvétel

Fejezet Fejezet Fejezet Fejezet

 fejezetjelölő 

A programokat egyetlen felvételként rögzíti a 
felvevő. A felvétel állhat egy vagy több fejezetből, a 
felvételi beállításoktól függően.

Hogyan állíthatok be felvételeket?
Valahányszor új felvételt indít, a felvevő 
automatikusan új felvételt hoz létre. 

Mit jelent a lemez „véglegesítése”?
A lemez véglegesítése annak lezárást jelenti, azaz a 
lemezre több felvétel nem készíthető. Erre csak 
DVD±R lemezek esetében van szükség. A lemez 
ettől kezdve virtuálisan minden DVD lejátszóval 
kompatibilis. A lemez véglegesítés nélküli 
eltávolításához, egyszerűen állítsa le a felvételt, és 
vegye ki a lemezt. Amennyiben a lemezen még van 
üres hely, továbbra is készíthet rá felvételeket.

Gyakran ismétlődő kérdések
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Mennyire jó minőségű a felvétel?
Több minőség közül választhat: a „HQ” - High 
Quality (kiváló minőség) opciótól (1 órás mód) 
kezdve az „SLP” - Super Long Play (leghosszabb 
lejátszási idő) opcióig (6 órás mód). A célnak és a 
tartalom hosszának leginkább megfelelő minőség 
kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn levő 
REC MODE gombot.

DVD±R
Kétrétegű

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)

LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)

SLP (leghosszabb lejátszás)

1 
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

Üres írható DVD-lemezre rögzíthető 
felvétel mennyisége órákban

Felvétel minősége

Miért tart olyan sokáig, amíg a tartalom 
megjelenik az USB-eszközön?
– Ennek a fájlok nagy száma (>500 fájl/mappa) 
vagy a fájlok mérete (>1MB) lehet az oka.
– Az eszközön lehetnek egyéb, nem támogatott 
fájlok is, melyeket a rendszer megpróbál olvasni/
megjeleníteni.

Mi a teendő, ha nem támogatott eszközök 
(pl. USB egér, billentyűzet) vannak 
csatlakoztatva a rendszerhez?
Az ilyen eszköz labilissá teheti a rendszert. 
Távolítsa el a nem támogatott eszközt, majd húzza 
ki a hálózati vezetéket. A hálózati vezeték ismételt 
csatlakoztatása előtt várjon néhány percet, mielőtt 
újra bekapcsolja a rendszert.

Mi történik, ha USB-merevlemezt 
csatlakoztatok?
A merevlemezt a rendszer nem támogatja, mivel a 
nagy tárolókapacitás igencsak megnehezíti a 
navigációt. Másolja át a zenei fájlokat (mp3) és 
fényképeket (jpg) flash meghajtóra.

A rendszer miért nem észleli az USB 
hordozható lejátszómat?
Előfordulhat, hogy a hordozható lejátszóhoz 
szükség van a megfelelő szoftverre, így a rendszer 
nem tud hozzáférni a lejátszó tartalmához (pl. 
lejátszási lista).

Milyen típusú fájlokat támogat a rendszer?
A rendszer kizárólag a FAT16 és FAT32 rendszert 
támogatja, az NTFS rendszert nem.

Miért különbözik a fájlnév, a 
számítógépemen megjelenőtől (pl. „Good 
Bye.jpg” helyett „Good_B~1.jpg”)?
– A fájlnév hosszát az eszköz (FAT16) 
fájlrendszere korlátozza, mely csak nyolc (8) 
karaktert engedélyez.
– Előfordulhat, hogy a számítógép képes a teljes 
fájlnév megjelenítésére, mivel az operációs 
rendszer konvertálni tudja a fájlrendszert.

Lehetséges az egyidejű USB- és 
lemezlejátszás?
Memóriakorlátozás miatt erre nincs lehetőség. 

Miért nem tudom elforgatni az eszközön 
lévő képeket?
Az USB-eszközön lévő képek forgatásához a 
képnek tartalmaznia kell az EXIF-információt, 
amelyet a legtöbb digitális fényképezőgép eltárol. 
Előfordulhat, hogy ezt az EXIF-információt törölte, 
miközben a képet szerkesztő programmal 
szerkesztette, illetve szintén a program 
használatával egyéb eszközről átmásolta.

Miért nem képes a rendszer bizonyos zenei 
fájlok vagy filmek lejátszására, illetve 
fényképek megjelenítésére?
Lehet, hogy a zenei fájlok nem játszhatók le az 
eltérő formátum és a bitsebesség kódolása miatt. 
Hasonlóképpen, a fényképek felbontása esetleg túl 
alacsony vagy túl magas ahhoz, hogy a rendszer 
támogatni tudja azt.

Gyakran ismétlődő kérdések (folytatás)
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Analóg:  Számokra nem lefordított hang. Az 
analóg hang változó lehet, a digitálishoz viszont 
meghatározott számértékek tartoznak. A 
csatlakozó-aljzatok két csatornán, a balon és a 
jobbon keresztül küldenek hangot.

Képarány:  A megjelenített kép függőleges és 
vízszintes aránya. A vízszintes és függőleges arány 
hagyományos televíziók esetében 4:3, a 
szélesképernyősök esetében pedig 16:9.

AUDIO OUT csatlakozóaljzatok: Piros és 
fehér színű aljzatok, melyek hangot továbbítanak 
egy másik rendszerhez (TV-készülékhez, 
sztereorendszerhez stb.).

Fejezet:  A DVD lemezen levő kép vagy 
zeneszám felvételnél rövidebb része. A felvételt 
több fejezet alkotja. A fejezetekhez fejezetszám 
tartozik, melynek segítségével megkeresheti a 
megfelelő fejezetet.

Komponens videokimeneti 
csatlakozóaljzatok: Olyan csatlakozóaljzatok, 
amelyek kiváló minőségű videojelet továbbítanak 
komponens videobemeneti csatlakozóaljzatokkal (R/
G/B, Y/Pb/Pr stb.) rendelkező TV-készülékekhez

Digitális:  Számértékekre kódolt hang. Akkor 
élvezheti a digitális hangot, ha a DIGITAL AUDIO 
OUT COAXIAL aljzatot használja. Az analóg két 
csatornájával ellentétben, a fenti csatlakozó-
aljzatok több csatornán át továbbítják a hangot.

Lemezmenü:  Képernyőkijelző a DVD 
lemezeken levő képek, hangok, feliratok, 
kameraállások, stb. kiválasztásához.

DivX: A DivX kód a DivX Inc. szabadalmaztatott 
MPEG-4 alapú video-tömörítési technológiája, mely 
a digitális képet olyan méretűre tömöríti, hogy az a 
kép kiváló minőségének megtartásával interneten 
továbbítható legyen.

Dolby Digital:  A Dolby Laboratories surround 
hangzást biztosító rendszere. Legalább 6 csatornás 
(elülső bal és jobb, bal és jobb surround, közép és 
mélynyomó) digitális hangot biztosít.

JPEG:  Igen elterjedt digitális állókép-formátum. A 
Joint Photographic Expert Group által ajánlott 
állókép-tömörítési rendszer, mely a magas 
tömörítési arány ellenére csak csekély 
képminőség-romlást eredményez.

MP3:  Hangtömörítő fájlformátum. Az „MP3” a 
Motion Picture Experts Group 1 vagy (MPEG-1) 
Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 formátum 
használatával, egyetlen CD-R vagy CD-RW 
lemezen körülbelül 10-szer több adatot tárolhat, 
mint a hagyományos CD lemezeken.

MPEG:  Motion Picture Experts Group. Digitális 
hang- és képtömörítő rendszerek.

Többcsatornás:  A DVD lemezeket úgy 
formázzák, hogy a hangsávok egyetlen hangmezőt 
alkossanak. A többcsatornás kifejezés a három 
vagy több csatornával rendelkező hangsáv-
felépítésekre utal.

PBC:  Playback Control (lejátszásvezérlés). A 
kifejezés a lejátszás vezérléséhez a video CD-kre 
vagy SVCD-kre rögzített jelre vonatkozik. A PBC-t 
támogató video CD-kre vagy SVCD-kre rögzített 
menüképernyők használatával, interaktívvá teheti a 
lejátszást és a keresést.

PCM: Pulse Code Modulation. Digitális 
hangkódoló rendszer. 

Régiókód:  Rendszer, mely csak a kijelölt 
területen engedélyezi a lemez lejátszását. A felvevő 
csak kompatibilis régiókóddal ellátott lemezek 
lejátszását engedélyezi. Az adott ország régiókódját 
a termékcímkén találhatja. Vannak olyan lemezek, 
melyek egy régiónál többel (vagy minden régióval /
ALL/) kompatibilisek.

Szójegyzék
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S-Video:  Tiszta képet biztosít úgy, hogy külön-
külön továbbítja a fényerősség- és a színjeleket. Az 
S-Video funkciót csak S-Video In csatlakozó-
aljzattal rendelkező televíziókon használhatja.

Surround:  A hallgatót körülvevő hangszórók 
által létrehozott igazi háromdimenziós, életszerű 
hangzásélmény.

Felvétel:  A DVD lemezen levő film vagy zene 
leghosszabb egysége. A felvételhez felvételszám 
tartozik, melynek segítségével megkeresheti a 
felvételt.

VIDEO OUT csatlakozóaljzat:  Sárga színű 
aljzat, mely a TV-készülékhez továbbítja a DVD-ről 
lejátszott képet.

Szójegyzék (folytatás)
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A felvevő kijelzőjén megjelenő szimbólumok/
üzenetek: 

 00:00:00
Többfunkciós kijelző / szövegsor
– Felvétel / műsorszám száma
– Felvétel / műsorszám össz-/felvételből eltelt/

hátralevő ideje
– Lemezzel kapcsolatos további információk
– TV csatorna száma vagy a videojel forrása
– Óra (készenléti üzemmódban látható).
– TV program neve

 LOADING (betöltés folyamatban)
Időzített felvétel van beállítva vagy aktív.

 FULL (megtelt)
A lemez megtelt. A lemezre - tárolókapacitás 
hiányában - nem készíthető újabb felvétel.

 LOAD
A felvevő a lemez felismerését végzi.

 NO DISC (Nincs lemez)
Nincs behelyezett lemez. Ha van, előfordulhat, 
hogy a felvevő nem tudja elolvasni.

 OPEN (nyitva)
A lemeztálca kinyílik vagy nyitva van.

 HELLO
Bekapcsolta a felvevőt.

 ERR (Hiba)
– A behelyezett DVD régiókódja eltér a 
felvevőétől.
– Hiba lépett fel a behelyezett lemez kezelése 
közben.

 STOP (leállítás)
Lejátszás/felvétel leállítása.

 BUSY (Elfoglalt)
Lemezre írás van folyamatban.
 

Kijelzőpanelen megjelenő szimbólumok/üzenetek
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