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Használat előtt

A lejátszható lemezek típusai

DVD 
(8 cm / 12 cm lemez)
Videó CD (VCD) 
(8 cm / 12 cm lemez)
Audio CD
(8 cm / 12 cm lemez)

Ezeken kívül a készülék lejátsza a következő lemezeket

DivX fájlok, DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW,

SVCD, valamint CD-R / CD-RW, melyen zeneszámok,

MP3, WMA, és/vagy JPEG fájlok találhatóak.

A VR (videorögzítés) módban rögzített DVD-RW
lemezek egyes lejátszókkal lejátszhatóak.

Megjegyzések
– A felvevőberendezés, illetve a CD-R/RW (vagy

DVD±R/±RW) lemez állapotától függően bizonyos CD-
R/RW (vagy DVD±R/±RW) lemezeket a készülék nem
képes lejátszani.

– Ne ragasszon semmilyen címkét vagy bélyegzőt a lemezre
(vagyis se a nyomtatott, sem pedig az információhordozó
oldalra)

– Ne alkalmazzon nem reguláris formájú CD lemezeket
(például szív formájút, vagy nyolcszögletűt) Ez ugyanis hibás
működéhez vezethet.

DVD lemezekkel és video-CD lemezekkel
kapcsolatos megjegyzések

A DVD-k és a video-CD-k bizonyos, lejátszásra vonatkozó
tulajdonságait a szoftvergyártók megszabhatják. Mivel ez a
készülék a lemezeket a szoftvergyártók által tervezett
tartalomnak megfelelő en játsza le, elő fordulhat, hogy
egyes, lejátszásra vonatkozó szolgáltatások nem vehető k
igénybe, vagy hogy új funkciók állnak rendelkezésre.
Olvassa el a DVD vagy a video-CD dobozán feltű ntetett
utasításokat. Vannak olyan, üzleti célból készült DVD-k,
amelyeket nem képes lejátszani a készülék.

A DVD lejátszó és a DVD lemezek országkódja
Ez a DVD lejátszó a DVD software "2" vagy "ALL"
jelölésű országkódja lejátszására alkalmas. Az egyes
DVD lemezek borítóján található országkód informál
arról, hogy milyen típusú lejátszón játszhatók le a
lemezek. Ez a lejátszó csak a "2" vagy "ALL" jelöléssel ellátott
DVD lemezeket tudja lejátszani. Amennyiben megpróbál egy
más jelölésű lemezt lejátszani, a "Check Regional Code" vagyis
"Válasszon országkódot" felirat jelenik meg a televízió
képernyőjén. Egyes DVD lemezeken nem található meg az
országkód még akkor is, ha lejátszásuk tiltott egyes
országokban.

A lemezzel kapcsolatos fogalmak

Cím (csak DVD esetén)
A főműsor tartalma, vagy a kísérő anyag tartalma, vagy
pedig a pótlólagos anyag tartalma esetleg a hanglemez
tartalma.
Minden címhez hozzá van rendelve egy sorszám, amely
megkönnyíti annak lokalizációját.

Fejezet (csak DVD esetén)
Azoknak a kép vagy hangszekcióknak a listája amelyek
kisebbek a címeknél.
Egy cím egy, vagy több fejezetből állhat. Minden fejezet
saját sorszámmal rendelkezik, amely 
megkönnyíti Önnek a megfelelő műsorrész kiválasztását.
Lehetséges olyan lemez is, amely nincs fejezetekre
felosztva.

Mű sorszám
A video-CD-n vagy audio-CD-n található film vagy zenemű
egy adott részlete. Minden egyes mű sorszámnak megfelel
egy szám, amely lehető vé teszi az adott mű sorszám
kiválasztását.

Jelenet
A PBC (lejátszás-szabályozó) funkciókkal ellátott video-CD-
ken a mozgó- és állóképek „jelenetek"-re vannak osztva.
Minden egyes jelenet megtalálható a menüben a jelenthez
rendelt számmal együtt. Így tetszés szerint kiválasztható
egy jelenet. 
Egy adott jelenet egy vagy több mő sorszámból állhat.

DivX
DivX a neve annak a forradalmian új video-codecnek
(kódoló-dekódolónak), amely az új MPEG-4 képtömörítési
szabványon alapul. Ezzel a DVD-lejátszóval DivX-Movie
fájlokat is le lehet játszani

A video-CD-k különböző típusai
Kétfajta video-CD létezik:

PBC funkciókkal ellátott video-CD (2.0 verzió)
A PBC (lejátszás-szabályozó) funkciók lehető vé teszik a
készülék interaktív kezelését a különböző menüknek,
keresési funkcióknak és egyéb, a számítógépeknél
megszokott funkcióknak köszönhető en. Ezenkívül a
lemezen található nagyfelbontású állóképek lejátszására is
lehető ség van.

PBC funkciókkal nem rendelkező video-CD (1.1
verzió)

Az audio-CD-khez hasonló módon lejátszható lemezek
videoképek és hang lejátszására egyaránt alkalmasak,
azonban nem rendelkeznek PBC funkciókkal.

2

A Távirányító hatósugara

Célozza meg a távirányítóval a távirányító érzékelőjét az
előlapon és nyomjon meg egy gombot.

● Távolság: kb 7 m a távirányító érzékelője előtt
● Szög: az előlapon található távirányító érzékelő

merőleges vonaltól mindkét irányban kb. 30°
Elemcsere a távirányítóban.
A távirányító hátulján távolítsa el az elemborítót és
helyezzen el kettõ R03 (AAA méretě) elemet olyan
módon, hogy a és pólusok megfelelõen
érintkezzenek

Figyelmeztetés

Ne keverje felhasználásukkor a régi és az új elemeket. Ne
használjon különböző típusú elemeket (standard, alkáli
stb.).

A DivX, DivX Certified és a kapcsolódó
logók a DivXNetworks, Inc védjegyei és
használatunk licenccel védett.
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Használat előtt (Fojtatás)

Óvintézkedések
A berendezés kezelése

A berendezés szállítása során

Az eredeti szállítói karton és a csomagolási anyagok
tökéletesen megfelelnek. A berendezés akkor lesz
maximálisan védve szállítás közben, ha az eredeti gyári
csomagolásában szállítja.

A berendezés beállítása során

A közeli kép és hanglejátszó berendezéseket pl. 
televíziót, videó magnetofont vagy rádiót zavarhatja a lejátszó.
Ezért helyezze a berendezést minél távolabb a televíziótól, videó
magnetofontól vagy rádiótól, vagy kapcsolja ki a berendezést a
kívánt lemez lejátszása után.

A borítás tisztítása

A berendezés közelében ne használjon illó anyagokat,
például rovarirtó spray-t. Kerülje a gum vagy műanyag
tárgyak hosszúidejű érintkezését a lejátszóval. Ezek az
anyagok nyomot hagyhatnak a berendezés borításán.

A berendezés tisztítása

A doboz tisztítása

A doboz tisztításához használjon puha és száraz anyagot.
Amennyiben a borítás rendellenesen száraz, nedvesítse e a
puha anyagot egy gyengén detergens oldatban. Ne
használjon tömény alkoholos, benzin vagy hígító oldatokat,
mivel ezek veszélyt jelentenek a borítás számára.

Tiszta kép elérése

A DVD lejátszó egy high-tech precíz berendezés.
Amennyiben az optikai lencsék vagy a lemezmeghajtó
egység alkatrészei szennyezettek, vagy kopottak,
megromolhat a lejátszott kép minősége.Időszakos
ellenőrzés és karbantartás ajánlott minden 1000 lejátszási
óra után. (Ez az idő függhet a berendezés környezeti
viszonyaitól.) Bővebb információért forduljon a legközelebbi
képviselőnkhöz

A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
A lemezek használata

Ne érintse kézzel a lemez alsó oldalát. Tartsa a lemezt
szélénél fogva, és elkerüli az ujjlenyomatokat a lemezen.
Ne ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre.

A lemezek tárolása

Lejátszás után a lemezt helyezze vissza dobozába.
Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó
hőnek vagy ne hagyja a lemezt egy napsugárzásnak kitett
leparkolt autóban ugyanis az autóban létrejövő magas
hőmérséklet a lemez számára káros lehet.

A lemezek tisztítása
A lemezen található ujjlenyomatok és por rosszabb
képminőséget és hangzást eredményezhetnek. A lemezt
annak lejátszása előtt tisztítsa meg egy tiszta textil
segítségével. Törölje a lemezt közepétől kifele.

A tisztításhoz ne használjon olyan erős oldatokat mint
alkohol, benzin, hígító, a kapható tisztítószerek, vagy pedig
a régi vinil lemezeken alkalmazott antistatikus spray-eket.

A jelekről

A jelzés

A “ ” lejátszás közben megjelenhet a televízió
képernyőjén. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó álltal
kiválasztott funkció nem alkalmazható a lejátszandó DVD
videó lemez esetében.

A segítséget adó lemez jelölések

Az a szekció amelynek címében a következő jelek
valamelyike található csak a jel szerinti lemezlejátszási
módban nyitható meg.

DVD 

VCD 2.0 PBC (lejátszás-szabályozó) funkciókkal
ellátott video-CD.

VCD 1.1 PBC (lejátszás-szabályozó) funkciókkal nem
rendelkező video-CD.

CD Audió CD-k

MP3 lemezek

JPEG-lemez.

DivX lemezekDivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

A jelforrás kiválasztása
A televízió képernyőjén történő megjelenítéshez ki kell
választania a kimeneti jelforrást (DVD vagy videomagnó).

● Ha a DVD-lejátszót akarja kimeneti jelforrásnak:

Nyomja addig a DVD gombot, amíg a kijelzőablakban ki
nem gyullad a DVD kijelzés, és a televízió képernyőjén
meg nem jelenik a DVD által küldött kép.

● Ha a videomagnót akarja kimeneti jelforrásnak:

Nyomja addig a VCR gombot, amíg a kijelzőablakban ki
nem gyullad a VCR kijelzés, és a televízió képernyőjén meg
nem jelenik a videomagnó által küldött kép

Megjegyzés:

● A távirányítón a videomagnó és a DVD esetében
ugyanazokat a vezérlőgombokat lehet használni (pl.
lejátszás: PLAY).

● Ha a videomagnót kívánja használni, először nyomja meg
a VCR gombot. Ha a DVD-t kívánja használni, először
nyomja meg a DVD gombot.
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Előlap és kijelző

Ugrás / képkeresés elő re, gyors elő retekerés
Ugrás a következő fejezethez / mű sorszámhoz.
Gyors, elő rehaladó képkereséshez nyomja le és
tartsa lenyomva kettő másodpercig. Szalag elő
retekerése.

Ugrás / képkeresés hátra, visszatekerés
Ugrás az aktuális fejezet / mű sorszám  elejére vagy az
elő ző fejezethez / mű sorszámhoz
Gyors, visszafelé haladó képkereséshez nyomja le és tartsa
lenyomva kettő másodpercig. Szalag visszatekerése.

Kazettatartó

LEJÁTSZÁS (PLAY) ( G) Lejátszás elindítása 

STOP ( ÁÁ ) A lejátszás megállítása.

DVD-tálca kinyitása / becsukása ( )
A lemeztálca kinyitását és becsukását
teszi lehetővé

EJECT( )

Kazetta-kiadó gomb
(Tape Eject)

Felvétel videokazettára

CHANNEL 3 4
Csatorna / program kiválasztó gombok.

PAUSE( \\  \\ )
A lejátszás átmeneti leállítása / ismételt

megnyomásával képkockánkénti léptetés.

Video IN bemeneti
csatlakozó

Audio IN
bemeneti (B/J)
csatlakozó

Lemeztálca
Ide kell behelyezni a lemezt.

POWER
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

Távirányító-érzékelő
Ide irányítsa a távirányítót.

SOURCE 

DVD / VCR kiválasztó

DVD VCR
REC

TV

P

A VCR készülék van kiválasztva.

A DVD készülék van kiválasztva.

Az ismétléses üzemmód indikátora

A TV módot jelzi (Lásd a
megjegyzéseket a 99 .
oldalon.)

A teljes játékidő / eltelt idő / pontos idő kijelzője.

A DVD-készülékben lemez van.
(Ha a készülékben lemez van, folyamatosan

világít, ha üres, villog.

A DVD+videoberendezés időzített felvételt készít, ill.
időzített felvétel van beprogramozva.

A progresszív képfelbontás funkció kijelzője.

Kazetta behelyezve.

A videomagnó felvételt készít. 
A DVD-rő l VCR-re történő
másolás folyamatban van.

Másolás DVD-rő l VCR-re

Kijelző

A készülék aktuális állapotával kapcsolatos információk megjelenítésére
szolgál.



H
u
n
g
a
ri

a
n

84

Távirányító

Megjegyzés

A távvezérlő funkciógombjai a videomagnóra (VCR) és a DVD-
lejátszóra is vonatkoznak (pl. PLAY).
A videomagnó használatához először nyomja meg a VCR gombot.
A DVD használatához először nyomja meg a DVD gombot.

EJECT, OPEN/CLOSE
A lemeztálca kinyitására és

becsukására szolgál.
Kazetta kiadására szolgál.

SETUP
A beállítási menü elő hívása vagy

bezárása.
DISC MENU

Hozzáférést biztosít a DVD-lemez
menüjéhez.

b/B/v/V (balra / jobbra / le / fel)
Menüpontok kiválasztása.

PR/TRK(+/-) 
A videomagnón behangolt TV-adók

kiválasztása.
Nyomkövetés beállítása.

Függőleges remegés szabályozása
állóképnél.

OK
Az adott menüpont kiválasztásának

megerő sítésére szolgál.
DISPLAY

Az OSD (képernyő n megjelenő
menürendszer) igénybevételét teszi

lehető vé. Az aktuális idő t vagy a
számlálót mutatja.

BACK (OO)
A PBC funkcióval ellátott video-CD

menüjének megjelenítésére szolgál.
Numerikus billentyű k (0-9)

A menüben szereplő számozott
menüpontok kiválasztására szolgál.

PROGRAM
A programmenü megjelenítésére vagy

bezárására szolgál.
CLEAR

- A szalagszámláló lenullázása.
- Mű sorszámhoz tartozó szám

törlése a programmenübő l, vagy
marker törlése a MARKER SEARCH

menübő l.
AUDIO

Nyelv (DVD) vagy hangcsatorna.
SUBTITLE

A feliratok megjelenítéséhez használt
nyelv kiválasztására szolgál.

ANGLE
Az arra alkalmas DVD-k esetében a
kameraállás kiválasztására szolgál.

ZOOM
A kép nagyítására szolgál.

SHUFFLE/SKIP
A mű sorszámok véletlenszerő módon

történő lejátszása.
SKIP.

SEARCH 
A MARKER SEARCH (markerkereső )

menü megjelenítésére szolgál.
TITLE

A lemez rendelkezésre álló
tételmenüjének megjelenítése.

SPEED
A felvételi szalagsebesség kiválasztása.

SHOWVIEW
Wyświetlenie menu programowania w

trybie ShowView.

POWER 11
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

INPUT
A videomagnó bemeneti jelének kijelölése
(rádió, AV1, AV2 vagy AV3). 
DVD/VCR választógomb
A TV-n megjelenő jelforrás (DVD vagy VCR)
kiválasztása. 
TV/VCR 
A videomagnó (VCR) vagy a TV által vett TV-
csatorna megjelenítése a televízión.
PAUSE/STEP (X)
A lejátszás átmeneti megállítása /
ismételt megnyomásával
képkockánkénti léptetés. 

PREV/NEXT (./>) 
A következő fejezetre, ill. sávra áll.
Visszaáll az éppen játszott fejezet, ill.
sáv elejére, vagy visszalép a
megelőző fejezet, ill. sáv elejére.
STOP (xx)
A lejátszás megállítása.

REW/FFW (m / M)
DVD: Keresés hátra és előre.
Videorögzítő: STOP módban a szalag
hátracsévélése, gyors képkeresés
hátramenetben, ill. STOP módban a
szalag előrecsévélése, gyors
képkeresés előremenetben.
PLAY (B)
A lejátszás megkezdésére szolgál.

MARKER
Egy adott rész lejátszás közben történő
megjelölésére szolgál.

REPEAT
Fejezet, mű sorszám, tétel vagy a teljes
lemez ismételt lejátszása

REPEAT A-B 
- Ismételt lejátszás.
- Ezzel a gombbal lehet beállítani a
videomagnó felvételi szalagsebességét is. A
részleteket lásd a 99. oldalon.
RECORD (zz)
Normál felvétel, vagy többször megnyomva
azonnali időzített felvétel.



H
u

n
g
a
ria

n

85

Hátlap

Figyelem

Ne érintse meg a hátlapon található jack bemenetek közepét. 

Az elektrosztatikus kisülések tartósan megrongálhatják a készüléket.

AUDIO KIMENET (Bal/Jobb) (DVD EXCLUSIVE KIMENET)

Csatlakoztassa erősítőhöz, vevőkészülékhez vagy sztereó
rendszerhez (HiFi toronyhoz).

VIDEO/AUDIO kimenet (bal/jobb) (DVD/VCR kimenet)

Csatlakoztassa video- és hangbemenettel rendelkező TV-hez.

ANTENNA
Az antennát ehhez
az aljzathoz
csatlakoztassa.

KOAXIÁLIS (Digitális audio kimenet csatlakozó) (DVD

EXCLUSIVE KIMENET)

Csatlakozassa digitális (koaxiális kábelen csatlakozó) audio
berendezéshez.

RF.KIMENET (DVD/VCR KIMENET)
Csatlakoztassa a TV-jéhez ezzel a csatlakozóval.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR BE+KIMENET / DVD KIMENET)
Csatlakoztassa TV készülékéhez vagy egy másik videomagnóhoz.

AC Tápvezeték 

A tápvezeték bemenete.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)

(DVD EXCLUSIVE KIMENET)

Csatlakozás Y Pb Pr bemenettel rendelkező televízióhoz.

EURO AV2
Csatlakoztassa a műhold-vevőt vagy egy másik video-készüléket.
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Csatlakoztatás

Tippek
● A televíziótól és a többi bekötendő berendezéseitől

függően a lejátszót több féle módon
rácsatlakoztatható a házimozi rendszerünkhöz. 

● Kérjük ellenőrizze a televíziója, videója, sztereó
berendezése használati utasításait abból a célból, hogy a
legjobb összekötési módszer kiválasztása céljából.

● A jobb hangzás érdekében kapcsolja össze a 
lejátszó AUDIO OUT kimenetét az Ön erősítőjével,
magnetofonjával, sztereó audió vagy videó 
berendezésével. Bővebb információt a 87. oldalon a
"Csatlakoztatás opcionális készülékekhez" fejezetben
olvashat.

Figyelem
– Győződjön meg arról, hogy a DVD lejátszó közvetlen

kapcsolatban van a televízióval. Állítsa be a televíziót a
megfelelő videó csatornára

– Ne kösse össze a DVD lejátszó AUDIO OUT kimenetét az
audió berendezés "phono" (magnetofon felvételi)
bemenetével.

Csatlakoztatás TV-hez,Dekóder 
● A már meglévő , különböző készülékeinek képességeit

figyelembe véve végezze el az alábbi csatlakoztatások
valamelyikét.

Alapvető csatlakoztatás (AV)

1 A készülék hátlapján található EURO AV1 AUDIO/VIDEO
csatlakozót egy SCART kábel segítségével kösse össze a
TV-készüléken található SCART bemeneti csatlakozóval.

2 Egyes TV műsorszolgáltatók olyan, kódolt TV-jeleket
sugároznak, amelyeket csak vásárolt vagy bérelt
dekóderrel lehet megtekinteni. Ilyen dekódert
(képösszeállító egységet) a hátlap DVD+VCR
csatlakozójához köthet.

Alapvető csatlakoztatás (RF)

1 A beltéri vagy kültéri RF antenna vezetékét csatlakoztassa
a készülék hátlapján található antennacsatlakozóhoz
(ARIEL).

2 A tartozékként kapott RF antennavezeték segítségével
kösse össze a készülék hátlapján található RF OUT
csatlakozót és a televízió antennacsatlakozóját.

Csak DVD kimenet csatlakozás

● Video jelösszetevő (Color Stream®) csatlakozás

1 Csatlakoztassa a DVD lejátszó VIDEO JELÖSSZETEVŐ

KIMENET (COMPONENT/    PROGRESSIVE SCAN

VIDEO OUT) csatlakozóját a TV ennek megfelelő
csatlakozójához, Y Pb Pr kábel segítségével.

2 Csatlakoztassa a DVD lejátszó Bal és Jobb AUDIO

KIMENET csatlakozóit a TV bal/jobb audio bemeneteihez,
a hangkábelek segítségével.

Progressive Scan (Color Stream®Pro)

csatlakozás

● Ha televíziója nagy képfelbontású vagy „digitális technológia
fogadására alkalmas" készülék, használhatja a DVD-
lejátszó progresszív képfelbontás (Progressive Scan)
kimenetét a lehető legjobb képfelbontás elérésére.

● Amennyiben a televíziókészülék nem fogadja a Progressive
Scan formátumot, zavaros kép jelenik meg, ha a DVD-
lejátszón a Progressive Scan opciót próbálja beállítani.

1 Csatlakoztassa a DVD-lejátszó COMPONENT/

PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csatlakozóit a
televízió megfelelő dugaszaiba az Y Pb Pr kábellel.

2 Audiokábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó
bal és jobb AUDIO OUT csatlakozóit a televízió bal/jobb
audiobemeneteibe.

Megjegyzések
– Progresszív jelhez a beállítások (Setup) menüben a

Progressive opciót kapcsolja be („On"); lásd 95. oldal.
– A progresszív felbontás analóg videoösszeköttetéssel (sárga

VIDEO OUT dugasz).

AUDIO INPUT

L R

AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

A készülék hátlapja (Csak DVD kimenet) 

A készülék hátlapja (alap csatlakozás)

Dekóder (vagy mű holdasvevő )

A televízió-
készülék 
hátlapja
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Csatlakoztatás (Fojtatás)

Csatlakoztatás opcionális

készülékekhez

Csatlakoztatás az analóg kétcsatornás

sztereó, vagy Dolby Pro Logic II /Pro Logic
rendszerben működő erősítőhö

Kapcsolja össze a Jobb és Bal DVD/VCR AUDIO OUT

vacy AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) kimenetet
az erősítő, vevőberendezés vagy sztereó rendszer
bal/jobb audió bemenetével a audió kábelt felhasználva.

Csatlakoztatás a két digitális sztereó

csatornával (PCSM) rendelkező erősítővel,

vagy a többcsatornás dekóderrel (Dolby

Digital™, MPEG 2) rendelkező Audió/Videó

vevővel.

1 Kapcsolja a DVD lejátszó DIGITAL AUDIO OUT
(Digitális Audió) (COAXIAL) kimenetét az
erősítője megfelelő bemeneteivel. Használja az
opcionális (optikai vacy Koaxiális) audió vezetéket.

2 Aktivizánia kell a lejátszó digitális kimenetét.(Lásd a
96. oldalon a "Digitális Audió kimenet" címszó alatt)

Digitális Multicsatornás hangzás
A digitális multicsatornás összeköttetés nyújta a
legjobb minőségű hangzást. Ehhez azonban
szüksége van egy olyan többcsatornás Audió/Vi d e ő
jelfogóra amely képes a DVD lejátszó audió
formátumainak (MPEG 2,Dolby Digital)
kiszolgálására.

Megjegyzések

– Amennyiben a digitális kimenet formátuma nem egyezik
meg a jelvevő berendezés kapacitásával, a vevő
berendezés hibás hangot fog kibocsátani, vagy nem ad
ki hangot.

– Amennyibe ellenőrizni akarja az aktuális audió
formátumot a DVD-n, nyomja meg az AUDIO

gombot.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL

2 channel analog stereo or Dolby Pro Logic II/Pro Logic connection.

A készülék hátlapja

Erősítő (Vevő)

(Kizárólag DVD
kimenet)

(DVD/VCR kimenet)

(Kizárólag DVD kimenet:Digitális többcsatornás csatlakozás)
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Használat előtt – videomagnó

Videocsatorna behangolása a 

TV-készüléken
A videocsatorna (RF-csatorna) az a csatorna, amelyen
a TV-készülék a DVD+VCR készüléktől az RF-kábelen
keresztül fogadja a kép- és hangjeleket.
SCART kábel használata esetén a TV-készüléket nem
kell behangolni, csupán az AV-csatornára kell állítani. 
Az AV-csatorna már elő van készítve a lehető legjobb
minőségű lejátszásra.
A következő lépéseket csak akkor kell elvégezni, ha új
helyre költözik és a TV-kép zavarttá válik, új
adóállomást helyeztek üzembe a környéken, vagy RF-
r ő l  AV-csatlakozásra vált, illetve fordítva.

1 Kapcsolja be a DVD+VCR- és a TV-készüléket.

2 A TV-készüléket hangolja az üres 36.

csatornára.

3 A távvezérlő11 R gombjának megnyomásával

kapcsolja a készüléket készenléti állapotba (az

óra-kijelzés elhalványul).

4 4 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a
DVD+VCR készülék CHANNEL 3/4 gombját.
A kijelző n az RF 36 kijelzés jelenik meg. 
A TV-képernyő n az alábbi ábra szerinti kép
látható.

Ha a kép szemcsés, folytassa az 5. lépéssel. Ha a
kép tiszta, a befejezéshez nyomja meg a DVD+VCR
11 gombját.

5 A DVD+VCR CHANNEL vv vagy VV gombjával 
állítson be egy olyan 22 és 68 közötti RF-csatornát,
amelyen nincs műsor.

Megjegyzés:

Az RFcsatorna a 6. lépés végrehajtásáig nem 
változik meg.

6 A 11 gomb megnyomásával tárolja el az új RF-
csatornát a DVD+VCR memóriájába. 
Ezután a TV-készüléket hangolja a DVD+VCR új
RF-csatornájára.

Megjegyzés:

Ha a 4. lépésben tiszta a TV-kép, akkor ne hangolja
újra a TV-készüléket.

A videomagnó legelső

használata
Amikor a DVD+videomagnót legelőször
csatlakoztatja, a televízió képernyőjén az
alábbi kép jelenik meg.
A TV-csatornák behangolását a DVD+VCR Automatic
Channel Memory System (ACMS) rendszere könnyíti
meg. Ez a funkció automatikusan tárolja a TV-
csatornákat és beállítja a dátumot és az időt. 

1 Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta a

készüléket.

A 11 gombbal kapcsolja be a készüléket.
Ha a beállító menü nem jelenik meg a képernyőn,
ellenőrizze, hogy a TV-készüléket a DVD+VCR
csatornájára hangolta-e. Ha igen, akkor lehetséges,
hogy a készülék már be van állítva..

2 Az automatikus hangolás megkezdéséhez
nyomja meg ismét az OK gombot.

3 Nyomja meg az SETUP gombot, hogy a menük eltú́
njenek a TV képernyó́jéró́l

01 C02 00 BBC1
02 C03 00 BBC2
03 C04 00 ITV

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

RF   CHANNEL           36
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Használat előtt – videomagnó

A videomagnó órájának manuális 
beállítása

A DVD+videomagnó ban található óra vezérli a
DVD+videomagnó dátum és idó́ beállításait.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.
Nyomja meg a F vagy a G gombot a SET

kiválasztásához.
A hét napja automatikusan megjelenik, amikor az
évet beállítja.

2 Használja a távvezérló́ számozott gombjait az
óra, perc, nap, hónap és év módosításához.
Ne felejtse el, hogy a DVD+videomagnó 24 órás
napi   idó́számítást használ. Például: 1 d.u. a
következó́képpen jelenik meg: 13:00.
A hét napja automatikusan megjelenik, amikor az
évet beállítja.

3 Ha hibázott, nyomja meg a F vagy a G gombot és
írja üsse be a jó érték

4 Nyomja meg az SETUP gombot.

A színrendszer beállítása

1 Nyomja meg az SETUP gombot.

2 A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.

3 Nyomja meg a F vagy a G gombot a SYS
kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.

4 Nyomja meg a D vagy a E gombot a megfeleló́
színkódolási rendszer kiválasztásához.

5 Nyomja meg a  G gombot.
Nyomja meg a F vagy a G gombot a RF AUDIO
kiválasztásához.

6 Nyomja meg az SETUP gombot, hogy a menük eltú́
njenek a TV képernyó́jéró́l.

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
PAL
MESECAM

HH MM DD MM YY
: . .00 1 01 07 MON

1 2

SET

   8

ACSS : OFF

iOK

HH MM DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

ACSS : ON

i

1 2

SET OK
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Használat előtt – videomagnó

A fő menü használata
A videomagnót könnyedén programozhatja a
képernyó́n megjelenó́ menük segítségével. 
A menüket a kézi távvezérló́vel hívhatja eló́.

1 Kapcsolja be a TV és videó készüléket a 11
gombbal.

2 Nyomja meg az SETUP gombot
A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.

● REC - Felvételi idó́zító́ beállítása (lásd 101).
● PR SET - Kézi hangolás (lásd 91).
● ACMS - Automatikus csatornaeltároló rendszer

(lásd 90).
● SET - Dátum és pontos idó́ beállítása (lásd 89)
● SYSTEM - A TV szabvány beállítása (lásd 89)
● RF AUDIO - A hangrendszer kiválasztása ("I/I" a PAL

I/I, "B/G" a PAL B/G, "D/K" a PAL D/K
rendszer esetén) (ld. 89. oldal).

● Dr. - Problémák megoldása (lásd 111).
● AUDIO - A hangkimeneti csatorna kijelölése (ld. 112.

oldal).
● F.OSD ON/OFF - Az üzemmód kijelzése (lásd 111).
● 16:9/4:3 - A TV készülék méretének beállítása

(lásd 112)
● DEKÓDER - Fizetett TV dekóder (vagy müholdas

vevó́) a VCR készülékkel (lásd 112).
● OPR - A képminó́ség javítása (lásd 98)
● NIC - A NICAM digitális hang be- és kikapcsolása

(lásd 112)
Tipp

A menü nyelvét a DVD beállítómenüjében (setup)
változtathatja meg. (Lásd a Menü nyelve részt a 95.
oldalon.)

3 Nyomja meg a F vagy a G gombot a megfeleló́
menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot majd válasszon a DE

gombok valamelyikével

4 A menübó́l való kilépéshez nyomja meg újra az
SETUP gombot.

TV-adók automatikus behangolása
Ha a rossz vételi körülmények miatt a
behangolt TV csatorna jele gyenge, a videó
nem tudja pontosan beállítani a csatornát. A
probléma megoldásához lapozzon a “Kézi
hangolás” címú́ fejezethez.

1 Nyomja meg a 11 gombot a készülék
bekapcsolásához

2 Nyomja meg az SETUP gombot.
A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.
Válassza ki az ACMS menüpontot a F G gombok
segítségével.
Nyomja meg az OK gombot.

3 Az automatikus hangolás megkezdéséhez
nyomja meg ismét az OK gombot.

4 Az eltárolt csatornák egy táblázatban jelennek meg
a mú́velet befejeztével.
A beállításokat az SETUP gomb megnyomásával
mentheti el.

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
04 C05 00 BR3
05 C06 00 HR3
06 C07 00 N 3
07 C08 00 NDR3
08 C09 00 SWF3

01 C02 00 ARD

OK i,PSETR

01 C02 00 BBC1
02 C03 00 BBC2
03 C04 00 ITV

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD
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Használat előtt – videomagnó

TV-adók manuális behangolása
Elképzelhetó́, hogy az ország egyes területein a
TV adók által sugárzott jelek már nem foghatók
kelló́ eró́sséggel, hogy a videomagnó
automatikus csatornakeresó́je is megtalálja a
csatornákat. 
csatornakeresó́je is megtalálja a csatornákat.
Ilyen esetben kézzel kell behangolnia az
adókat.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.
A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.
Válassza ki az PR SET menüpontot a F G 

gombok segítségével.
Nyomja meg az OK gombot.

2 Nyomja meg az SETUP gombot.
Megjelenik a televízió állomások  neveit tartalmazó
táblázat.
A D vagy E gombok segítségével kiválaszthatjuk a
beállítandó televízió program számát (pl. PR 09).

3 Nyomja me gaz OK gombot. 
Az INPUT gomb segítségével válasszon a C (kábel
csatornák) vagy az S (normál csatornák közül).
C02-C69, S01-S41.
Adja meg a beállítandó adóállomás csatorna
számát a számokkal  ellátott vagy pedig az D és E
gombok segítségével a megfeleló́ állomás
kiválasztása céljából.

4 Az állomás megtalálása után a keresés lelállítódik.
Válassza a G gombbal az KFH menüpontot.
Az állomány finomhangolása a 3/4 gombokkal
végezhető el.

5 A csatorna elnevezéséhez válassza a G gombbal a
ÁLLOMÁS menüpontot.
Nyomja meg az OK gombot.

6 Nyomja meg a DE gombokat a betú́k és számok
közötti váltáshoz.
A F G gombok segítségével választhatja ki a betú́
ket a csatorna nevéhez.
Nyomja meg az OK gombot.

7 Az SETUP gomb megnyo-másával tárolhatja el a
csatornát.
Nyomja meg újból az SETUP gombot. 
Az új csatorna eltárolódott.
További csatornák kézi hangolásához ismételje
meg az 1-7 lépéseket.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

09          C10           00           TV2

16

10

OK i,PSETR

PR CH
C09 00C10 TV2

iOKPSETR

KFH

PR CH
C09 00C10

iOKPSETR

KFH

PR CH
09  00    C10

iPSETR i

KFH

PR CH
09        - -            - - - -     

PSETR

C - -

i

KFH

02 C03 00 ZDF
03 C04 00 WDR 3
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A TV-adók sorrendjének
megváltoztatása

Miután behangolta a TV csatornákat, lehetó́sége van
a csatornák sorrendjének megváltoztatására azok
újbóli behangolása nélkül. Az itt található lépésekkel
nagyon egyszerú́en a kívánt sorrendbe helyezheti ó́
ket.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.
A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.
Válassza ki az PR SET menüpontot a F G

gombok segítségével.
Nyomja meg az OK gombot

2 Nyomja meg az SETUP gombot.
Nyomja meg a DE gombokat az áthelyezni kívánt
csatorna kiválasztásához (pl.: PR 03).
Nyomja meg a G gombot.

3 Nyomja meg a DE gombokat az áthelyezni kívánt
csatorna helyének kiválasztásához (pl.: PR 05).

4 Nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztott csatorna át lett helyezve. 
A többi csatorna helyének kiválasztásához ismételje
meg az 1-4 lépéseket.
A menübó́l az SETUP gombbal léphet ki.

TV-adók törlése
Miután behangolta a TV csatornákat, lehetó́sége van
a csatornák törlésére.
Az itt található lépésekkel nagyon egyszerú́en
törölheti a nem kívánt TV állomásokat.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.
A fó́menü megjelenik a TV képernyó́jén.
Válassza ki az PR SET menüpontot a F G 

gombok segítségével.
Nyomja meg az OK gombot.

2 Nyomja meg az SETUP gombot.
Nyomja meg a DE gombokat a törölni kívánt
csatorna kiválasztásához.

3 Nyomja meg a F gombot.
A csatorna rövid idó́ múlva kitörló́dik.

4 A menübó́l az SETUP gombbal léphet ki.
Ha más csatornákat is szeretne törölni, akkor
ismételje meg az 1 - 3 lépéseket.

Így választhatja ki az eltárolt csatornákat:
Válassza ki a csatornát a DE gombokkal.
Vagy közvetlenül is megadhatja a csatorna sorszámát a
számbillentyú́kkel.
Az állomásokat ezenkívül egyenesen a távirányító
egység számbillentyűivel  is lehet megválasztani. 

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
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01 00 PR-01    C 02
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KFH
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Használat előtt – DVD lejátszó

Általános magyarázat
Ez a használati utasítás a DVD+VCR lejátszó
alkalmazásával kapcsolatos alapinformációkat közöl.
Egyes elvárandó speciális, vagy funkciók csak a
lejátszás közben alkalmazhatóak. Ebben az esetben a
televízió képernyőjén megjelenik a jelölés, ami azt
jelenti, hogy a funkció nem alkalmazható a DVD+VCR
lejátszón, vagy hogy a készülékbe nincs lemez
behelyezve.

OSD (képernyőn megjelenő menürendszer)

Általában a lejátszási módot a berendezés kijelzi a
televízió képernyőjén.Egyes jellemzők szabályozhatók
a menüben

Képernyő kijelzési funkciók

1 Nyomja meg a DISPLAY gombot lejátszás

közben.

2 Nyomja meg a 33 vagy 44 gombot egy jellemző

kiválasztása céjából. A kiválasztott jellemző
világítani fog.

3 Nyomja meg a 11 vagy 22 gombot a jellemző

paraméterének megváltoztatásához.

A számozott billentyűk egyaránt alkalmazhatóak
számparamaéter megadásához (pl. címszám
kiválasztásakor). Egyes funkciók esetén a OK

gomb segítségével jóvá kell hagynunk döntésünket.

Átmeneti Képmező Ikonok

Címismétlés

Fejezetismétlés

Mű sorszám ismétlése (csak PBC funkcióval 
nem rendelkező video-CD és Audio CD 
esetében)

Összes mű sorszám ismétlése (csak PBC 
funkcióval nem rendelkező video-CD és Audio 
CD esetében)

A-B ismétlés

Ismétlés kikapcsolva

Folytassa a lejátszást ettől a ponttó

Az akció tiltott vagy nem lehetséges

Megjegyzések

● Egyes lemezek nem teszik lehetővé az összes
képernyő kijelzés megjelenés.é

● Amennyiben nincs gomb lenyomva 10 másodpercig a
Képernyő kijelzés eltűnik.

Off

A - B

All

Track

Chapter

Title
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Használat előtt – DVD lejátszó

Megnevezés

Cím szám

Fejezet szám

Idő keresés

Hallható nyelv és 
digitális Audió 
Kimenet
Az aláírás nyelve

Szög

Funkció (Nyomja meg a 33/44 gombokat a funkció kiválasztásához)

Megmutatja az aktuális cím számot és a címek teljes

mennyiségét és átugrik a kiválasztott cím számra.
Megmutatja az aktuális fejezet számot és a címek teljes

mennyiségét és átugrik a kiválasztott fejezet számra.
Kijelzi az eltelt műsoridőt és azonnal megkeresi a megadott
lejátszási időpontot
Kijelzi az aktuális hallható filmhang nyelvét,a kódolási módot,

a csatornaszámot és megváltoztatja ezeket a beállításokat.

Kijelzi az aktuális aláírási nyelvet, a látószögeket és

megváltoztatja ezeket a beállításokat 
Kijelzi az aktuális látószög számát és megváltoztatja a látószög
számát.

A kiválasztás módja

11  / 22, vagy
számbillentyűk,  OK

11  / 22, vagy
számbillentyűk, OK

számbillentyűk, OK

11  / 22, vagy AUDIO

11  / 22, vagy SUBTITLE

11  / 22, vagy ANGLE

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

ABC

DVD

Megnevezés

Mű sorszám száma

Idő keresé

Audiocsatorna

Funkció (Nyomja meg a 33/44 gombokat a funkció kiválasztásához)
Az aktuális mű sorszám számát mutatja, és azt, hogy összesen hány mű
sorszám van. A funkció azt is kijelzi, ha a PBC üzemmód aktív, továbbá
lehetővé teszi, hogy a felhasználó a kívánt mű sorszámhoz ugorjon.
Kijelzi az eltelt műsoridőt és azonnal megkeresi a megadott
lejátszási időponto
A kiválasztott audiocsatornát mutatja, illetve lehetővé teszi a
csatornák közötti váltást.

A kiválasztás módja

11  / 22, vagy
számbillentyűk, OK

zámbillentyűk, OK

11  / 22, vagy AUDIO

1 /4

0:20:09

STEREO

VCD2.0 VCD1.1

Elemek

Sávszám

Időkeresés

Nyelv és digitális
kimenet módja

Felirat nyelve

Funkció (Nyomja meg a 33/44 gombokat a funkció kiválasztásához)
Megmutatja az aktuális cím számot és a címek teljes
mennyiségét és átugrik a kiválasztott cím számra.
Kijelzi az eltelt műsoridőt és azonnal megkeresi a megadott
lejátszási időponto
Kijelzi az aktuális hallható filmhang nyelvét,a kódolási módot,
a csatornaszámot és megváltoztatja ezeket a beállításokat.
Kijelzi az aktuális aláírási nyelvet, a látószögeket és
megváltoztatja ezeket a beállításokat 

Selection Method
b / B, Számok 

OK

Számok , OK

b / B vagy
AUDIO

b / B vagy
SUBTITLE

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFFABC

DivX
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Előkészítő beállítások
Lehetőség van Saját Beállítások beprogramozása a
lejátszóban.
A menü megjelenítése, illetve eltüntetése:
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a SETUP
gombot. Ha még egyszer megnyomja a SETUP
gombot, visszajut az eredeti képernyőre.
Tovább a következő szintre:
Nyomja meg a távkapcsoló B gombját.
Vissza az előző szintre:
Nyomja meg a távkapcsoló b gombját.

Általános működtetés

1 Nyomja meg a SETUP gombot.
Megjelenik a beállítási menü.

2 Nyomja meg a 33/44 gombokat a megfelelő
funkció kiválasztása céljából.
A képernyőn megjelenik a kiválasztott funkció aktuális
beállítása és a lehetséges alternatív beállítás (ok).

3 Amikor a szükséges funkciót kválasztotta,
nyomja meg a 22  gombot, majd a 33/44 gombok
segítségével válassza ki a megfelelő beállítást

4 Nyomja meg a OK gombot választásának
alátámasztása céljából.
Egyes funkciók további lépéseket igényelnek..

5 Nyomja meg a SETUP vagy PLAY B gombokat,
amennyiben ki kíván lépni a beállítási menüből.

Nyelv

Menü nyelv
Itt lehet a beállítási menü és a képernyőkijelzés nyelvét
kiválasztani.

Audio CD, Disc Alcím, Menü
Itt lehet a hang (lemez hangsáv), felirat és lemezmenü
kívánt nyelvét beállítani.
Default: Azt a nyelvet jelöli, amelyen a lemezt rögzítették.
Egyéb: Más nyelv kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat, majd a ENTER gombot a referencia
fejezetben megadott nyelvkódlistában szereplő
négyjegyű szám megadásához. Ha rossz nyelvkódot ír
be, nyomja meg a CLEAR gombot.

Kirakat

TV Megjelenés
4:3 : Válassza ki, amennyiben 4:3 standard televízión
nézi a műsort.
16:9 : Válassza ki, amennyiben 16:9 szélesvásznú
televízión nézi a műsort.

Bemutatás Mód

A képernyőmód beállítás csak akkor hatásos, ha a
TV képarány 4:3-ra van állítva.
Levélszekrény: Széles képet jelenít meg, a képernyő
alsó és felső részén csíkokkal
Panscan: Automatikusan széles képet jelenít meg a
teljes képernyőn és levágja azokat a részket, amelyek
nem férnek el.

Progressive Scan

A Progressive Scan formátumú kép biztosítja a legjobb
képminőséget és a legkevesebb villódzást.
Ha progressive scan jelekkel kompatibilis TV-t vagy
monitort használ a Component Video csatlakozókkal,
állítsa a Progressive Scan értékét Bekapc állásba.
A Progressive Scan bekapcsolása:
Csatlakoztassa a DVD készülék component kimenetét a
monitor/televízió megfelelő bemenetére és állítsa a
televíziót, illetve monitort Component bemenetre.

1 Válassza ki a kirakat menü "Progressive Scan" elemét,
majd nyomja meg a B gombot.

2 Válassza ki a v / V gombokkal az "Bekapc"
állást.buttons. 

3 Erősítse meg az OK gombbal.
Ekkor megjelenik a megerősítés menü

TV Output Select 

Állítsa be a lejátszó TV Output Select opcióit a TV-hez
való cstlakoztatás típusától függően
YPbPr: Amikor az Ön TV készüléke a COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT dugók segítségével
csatlakozik a DVD lejátszóhoz.
RGB: RGB: Amikor az Ön TV készüléke a SCART (RGB
jel) dugók segítségével csatlakozik a DVD lejátszóhoz.

DVD

DVD

DVD

Ha a DivX-filmfelirat helytelenül jelenik meg, olvassa el a
következő megjegyzést.
Az alábbi táblázat alapján válassza ki a megfelelő nyelvet.

Filmfelirat nyelve Lejátszható DivX-feliratnyelv
Magyar cseh, magyar, lengyel,
Cseh román, horvát, szlovák,

Lengyel szlovén, szerb
Egyéb 8482 nyugat-európai és török
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AUDIO

Minden DVD lemez több hangkimeneti lehetőséget
nyújt. A lejátszó hangbeállításait a felhasznált
hangrendszernek megfelelően állítsa be

Dolby Digital / MPEG

Bitstream: Válassza abban az esetben a 
"Bitstream" módot, amennyiben a DVD+VCR lejátszó
DIGITAL AUDIO OUT kimenetét DTS dekódert, Dolby
Digital dekódert vagy MPEG dekódert tartalmazó
berendezéssel kötjük össze.

PCM (for Dolby Digital / MPEG): Válassza abban az
esetben, ha a lejátszót két csatornás digitális sztereó
erősítővel köti össz e.A DVD lejátszó abban az
esetben ad jelet kétcsatornás PCM formátumban, ha
olyan lemezt játszik le, amely Dolby Digital vagy
MPEG formátumban lett rögzítve.

Sample Freq. (Próbafrekvencia) 

A Próbafrekvencia beállítás megváltoztatása céljából
először válassza ki a kívánt Digitális Audió Kimenetet a
fenti leírások szerint.
Amennyiben az Ön vevőkészüléke vagy erősítője nem
képes 96KHz jelek fogadására, válassza a 48KHz opciót.
Amikor a választás megtörténik, a berendezés
automatikusan konvertálja a 96Khz jeleket 48Khz-re ezáltal
a berendezése dekódolhatja azt.
Amennyiben az Ön vevőkészüléke vagy erősítője képes
96MHz jelek fogadására válassza a 96MHz módot. Ebben
az esetben a lejátszó a konvertálási folyamat 
igénybevétele nélkül továbbítja az összes jelet.

Dynamic Range Control (DRC) (Dinamikus

Skála Szabályozás)

A DVD formátum segítségével, a digitális audió 
technológiának köszönhetően a vált lehetségessé a
tökéletesen realisztikus és valósághű hangzás
elérése. Azonban lehetőség van a kimenő audió
jelek rendkívül széles skálájának tömörítésére (vagyis
a leghangosabb és leghalkabb hangzás közötti
különbség korlátozására). Ennek köszönhetően
alacsonyabb hangerőn is élvezheti a filmet a
hangzás tisztaságának csökkenése nélkül. Az
effektus élvezése céljából kapcsolja a DRC funkciót
On (be) állásba. 

Vocal (Dallam)
Állítsa a Vocal (dallam) paramétert On (be) helyzetbe
amennyiben multicsatornás karaoke DVD lemezt
szándékozik lejátszani. A lemezen található Karaoke
csatornákat a berendezés sztereó hangzásá keveri.

Egyéb
A PBC and DivX(R) VOD Play beállítások 
megváltoztathatók.

PBC 

A lejátszás-szabályozás (PBC) funkció be- és
kikapcsolására szolgál.
On (Bekapcsolás): A PBC funkcióval ellátott video-CD
lejátszása a PBC szerint történik.
Off (Kikapcsolás): A PBC funkcióval ellátott video-CD
lejátszása ugyanúgy történik, mint az audio-CD lejátszása.

DivX(R) VOD 

Philips általunk megadott DivX® VOD (Video On
Demand, igény szerinti videó) regisztrációs kóddal a
DivX®  VOD szolgáltatás használatával videót lehet
bérelni vagy vásárolni. További információk:
www.divx.com/vod.

1 Válassza a “DivX(R) VOD” lehetőséget és nyomja
meg a B gombot.

2 Az OK megnyomása után megjelenik a
regisztrációs kód.

3 Ezzel a kóddal a www.divx.com/vod honlapon
videókat lehet bérelni vagy vásárolni. Kövesse a
honlapon található utasításokat és a letöltött videót
írja a készülék által lejátszható lemezre.

Megjegyzés:
A DivX® VOD honlapról letöltött minden videót csak
ezzel a készülékkel lehet lejátszani

VCD 2.0

DVD

DivXDVD

DVD

DivXDVD
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Lezár (szülői ellenőrzés)

Korlátozási Szintek
A DVD lemezen található egyes jelenetek gyermekek
részére elfogadhatatlan részeket tartalmazhatnak. Ezért
a lemez Szülői Ellenőrzés alá vehető egészében,
vagy részleteiben. A jelenetek 1 és 8 közötti értékekkel 
rendelkeznek és némely esetben több megfelelő jelenet
is kiválasztható a lemezről. A jelenetek osztályozása 
országonként változó. A Szülői Ellenőrzés funkci
ó segítségével megtilthatja gyermekeinek egyes lemezek
lejátszását, vagy egyes lemezek esetében alternatív
jelenetek lejátszására kötelezhető a lejátszó.

1 Válassza ki a LEZÁR menü Korlátozási Szintek
elemét, majd nyomja meg a B gombot.

2 A Korlátozási Szintek, Kulcsszó és az Ország Kód
eléréséhez meg kell adni a létrehozott négyjegyű
biztonsági kódot. Ha még nem adott meg ilyet, a
rendszer felkéri rá. 
Írjon be egy négyjegyű kódot, majd nyomja meg a
OK gombot. Az ellenőrzéshez írja be még
egyszer, amjd ismét nyomja meg a OK gombot. Ha
a OK megnyomása előtt hibát vét, nyomja meg a
CLEAR gombot.

3 Válassza ki az értéket 1 és 8 között a 33/44 gombok
segítségével.
Korlátozási Szintek 1-8: Az 1. (egy) besorolás a
legszigorúbb, a 8. (nyolc) besorolás pedig a
legengedékenyebb.
Feloldás: Amennyiben az Unlock funkciót választja, a
Szülői Szabályozás dezaktiválódik.

Megjegyzés: 
Amennyiben a lejátszó részére beállít egy értéket, az
összes alacsonyabb vagy meggyező értékű jelenet
lejátszhatóvá válik a gyerekek által. A magasabb értékű
jelenetek nem játszhatóak le a berendezésen vagy az
lemezen található alternatív jelenetek vállnak láthatóvá.
Az alternatív jelenetnek ugyanakkora vagy kisebb
értékűnek kell lennie. Amennyiben nincs alternatív
jelenet a lemezen, a lejátszás megáll. A további
lejátszáshoz meg kell adnia a 4 számjegyű jelszót vagy
csökkenteni kell a definiált értékszintet.

4 Nyomja meg a OK gombot az értékhatár
megerősítéséért majd a SETUP gomb
segítségével lépjen ki a menüből

jelszó (biztonsági kód)

Itt lehet megadni és megváltoztatni a jelszót.

1 Válassza ki a LEZÁR menü Jelszó elemét, majd
nyomja meg a B gombot. 

2 Végezze el a bal oldalon látható 2. lépést
(Korlátozási Szintek). Ekkor kiemelésre kerül a
"Csere" vagy "Új" elem.

3 Adjon meg új négyjegyű kódot, majd nyomja meg a
OK gombot. Az ellenőrzéshez írja be még egyszer.

4 Lépjen ki a menüből a SETUP gombbal

Ha elfelejtené a biztonsági kódot
Ha elfelejti a biztonsági kódot, az alábbi lépésekkel
törölheti:l

1 Hívja elő a beállítási menüt a SETUP gombbal

2 Írja be a következő hatjegyű számot: "210499".
Ekkor törlődik a biztonsági kód

3 Új kódot a fentiek alapján adhat meg.

Teruleti Kód  

Adja meg annak az országnak a kódját, amelynek a
szabványa szerint van besorolva a DVD lemez a
referenciafejezet segítségével.

1 Válassza a LEZÁR menü Teruleti Kód elemét, majd
nyomja meg a B gombot.

2 Végezze el a bal oldali 2. lépést (Korlátozási
Szintek).

3 Válassza ki az első karaktert a v / V gombokkal.

4 A 2 gombbal, majd válassza ki a második karaktert
a v / V gombokkal.

5 A kiválasztott országkód megerősítésére nyomja
meg a OK gombot.

DVD

DVD
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Kazetta lejátszása
A kazettát csak akkor tudja a videomagnóba betenni,
illetve abból kivenni ha a készülék csatlakoztatva van
az elektromos hálózathoz. 
A készülék képes NTSC rendszerú́ kazettákat is
lejátszani PAL rendszerú́ TV-n.

A jobb kép érdekében
A kazetta behelyezése és a lejátszás megkezdése
után az automatikus sávhelyzet-szabályozó
mıködésbe lép, hogy automatikusan biztosítsa a
lehetó́ legjobb képet. Ha a felvétel minó́sége gyenge,

nyomja le ismételten a 3 vagy 4 gombot a
távvezérló́n a sávhelyzet kézi szabályozásához, amíg
minden torzítás eltınik. Nyomja le a 0-t a távvezérló́n,
hogy ismét bekapcsolja az automatikus sávhelyzet-
szabályozást (tracking).

1 Gyó́zó́djön meg róla, hogy a készüléket 
helyesen csatlakoztatta a használati útmutató
korábbi fejezetei alapján.
Kapcsolja be a TV-t.
Kapcsolja be a DVD+videót a 11 gombbal.
Helyezzen be egy DVD+videokazettát a
készülékbe.
A kazetta ablakának felfelé kell néznie.

2 A lejátszás elindításához nyomja meg a PLAY B
gombot. Ha a betett kazettából a törlésvédó́ fület
már kitörte, a lejátszás automatikusan elindul.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁS
A készülék automatikusan beállítja a legjobb
képminó́séget.

3 Nyomja meg az PAUSE/STEP ; gombot a kép
megállításához.
A PAUSE/STEP ; gomb ismételt megnyomására a
felvételt képkockánként nézheti.
Ha nyomva tartja a FFW M, a kép a normál
lejátszási sebesség 1/19-edére lassul.
A lejátszást 5 percig tarthatja pillanat állj üzem-
módban. Utána a kazetta sérülésének elkerülése
érdekében újraindul a lejátszás.
A képminó́séget a v vagy V gombokkal állíthatja
be a legjobbra.

4 Nyomja meg a PLAY B gombot a lejátszás 
folytatásához.

Lejátszás kétszeres sebességgel

Nyomja meg a “N” gombot a rendes lejátszás
közben. A készülék a szalagot kétszeres sebességgel
és hang nélkül kezdi játszani.
Nyomja meg a “N” gombot a normál sebességű
lejátszáshoz történő visszatéréshe.z

Keresés:
Lejátszás közben a normál lejátszási sebesség
hétszeresével kereshet az REW m és M FfW

gombok segítségével

Gyorsított lejátszás:
Csévélés közben tartsa lenyomva az REW m és
M FfW gombok valamelyikét a gyorsított
lejátszáshoz.

5 Lassú lejátszás, Shuttle (oda-vissza játszás):
Visszajátszás vagy állókép közben nyomja meg a F
vagy G -at. 
A következó́ visszajátszási sebességeket érheti el:
REV, PB5-, PB1-, still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE.
Ahhoz, hogy kikapcsolja a lassú lejátszást és az
oda-vissza játszást, nyomja meg a kívánt funkciót.
A lassú lejátszás és az oda-vissza játszás során, a
képen zaj sávok jelenhetnek meg, a szalag
állapotától függó́en. 
Ha a kép torzul, csökkentse a 3 vagy 4.

6 A lejátszás befejezéséhez nyomja meg az STOP xx

-et. Nyomja meg az -et.
Ha elérte a szalag végét, a DVD+videomagnó
automatikusan kikapcsolja a lejátszást,
visszacsévéli a szalagot, megáll, és kiadja a
kazettát.

SKIP:
Ezzel a funkcióval pillanatok alatt átugorhatja a
reklámokat, majd folytathatja a lejátszást.
Lejátszás közben nyomja meg a SKIP gombot a
távvezérló́n ha át szeretné ugrani a reklámokat.
A gomb többszöri megnyomására:
1x............................30mp
2x............................60mp
3x............................90mp
4x............................120mp
5x............................150mp
6x............................180mp

OPR (optimális képvisszaadás)
Ez a funkció automatikusan beállítja a legjobb
képminó́séget a szalag típusának megfeleló́en.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.

2 Válassza a 3 vagy 4 gombokkal az menüt.

3 Nyomja meg az OK gombot.

4 A szalag lejátszása közben a 3 vagy 4 gombokkal
választhat az KI, LÁGY, ÉLES üzemmódok közöt.
Kérjük ne feledje, hogy az OPR funkciót csak
lejátszás közben lehet bekapcsolni.

5 A normál mó́sorra az SETUP gombbal kapcsolhat
vissza.
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Közvetlen idő zített felvétel (ITR)
A videomagnó sokféle módon teszi lehetó́vé a felvétel
készítést:

Azonnali Felvétel (ITR) azonnal megkezdi a felvételt
egy eló́re beállított ideig, vagy amíg a videokazetta
végére nem ér.

Az Ön videomagnóját elláttuk az LP (hosszanjátszó)
funkcióval, mely lehetó́vé teszi a normál felvételi idó́
megkétszerezését. Egy E-180 típusú
DVD+videókazettára például 180 perces felvételt
készíthet normál (SP) üzemmódban; az LP üzemmód
viszont 360 perces felvételt tesz lehetó́vé. Kérjük ne
feledje, hogy az LP üzemmódban készített felvétel
minó́sége valamivel gyengébb, mint SP
üzemmódban..

1 Ellenó́rizze, hogy a könyvnek megfeleló́en
csatlakoztatta-e a videomagnót.
Nyomja meg a 11 gombot a készülék
bekapcsolásához.

2 Helyezzen be a videomagnóba egy videokazettát,
melyen nem törte még ki a felvételt megakadályozó
fület. 
A videokazetta átlátszó oldalával felfele nézzen és
a nyíl a készülék felé mutasson. 

3 Nyomja meg a 3 vagy 4 gombot a felvenni kívánt
mú́sorszám kiválasztásához.
Használhatja a távvezérló́m található szám
billentyú́ket a mú́sorszám közvetlen
kiválasztásához.

4 Nyomja meg többször az INPUT gombot, amíg meg
nem jelenik az a csatlakozó, amelyről rögzíteni
szeretne.
AV 1 EURO AV1 SCART csatlakozóaljzaton
keresztül történó́ felvételhez.

AV 2 EURO AV2 SCART csatlakozóaljzaton
keresztül történó́ felvételhez.

AV 3 videóbementen és audiobemeneten keresztül
történó́ felvételhez (Bal & Jobb) a videómagnó
elején található csatlakozóaljzatokat használva

5 Nyomja meg az REPEAT A-B gombot, ha LP vagy
SP üzemmódba kíván kapcsolni.
SP üzemmódban a felvétel kép- és hangminó́sége
jobb, de LP üzemmódban kétszer olyan hosszú
felvételt készíthet, mint SP üzemmódban.

Megjegyzés

A REPEAT A-B gomb megnyomása előtt az
alábbiakat kell tenni:

1. A távvezérlő "DVD" gombjával kapcsoljon DVD-
módba.

2. A készüléket kapcsolja videomagnó (VCR) módba:
annyiszor nyomja meg az előlap "SOURCE" gombját,
hogy a "VCR" kijelzés jelenjen meg.

6 A felvétel elindításához nyomja meg a RECORD

gombot.
A tv képernyó́n megjelenik a RECORD felirat.
Nyomja meg többször a RECORD gombot. E gomb
minden megnyomásakor a felvételi idó́ 30 perccel
növekszik. Maximum 9 órás felvételt állíthat be.

7 A felvenni nem kívánt jelenetek elején nyomja meg
a PAUSE/STEP ; gombot.
A felvétel folytatásához nyomja meg a
PAUSE/STEP ; gombot. 
Ha ITR közben megnyomja a PAUSE/STEP ;
gombot, a készülék rögzítés-pillanat állj módba vált
és véget ér az ITR.
A készülék maximum 5 percig marad pillanat állj
üzemmódban; pillanat állj üzemmódban a RECP
felirat látható. 5 perc után a DVD+videomagnó állj 
üzemmódba kapcsol a szalag és a mechanika
kímélése érdekében.

8 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP xx

gombot.
Nyomja meg az STOP gombot.

Megjegyzés

� Ha egy kazettára már nem akar felvételt készíteni
(hiszen ez egy véletlen baleset folytán megtörténhet!)
törje ki a videokazetta baloldali sarkánál található
felvételt megakadályozó fület.

� Lehetséges felvétel készítése a védó́ fül kitörése után
is, ha ragasztószalaggal fedi le a rést.

� Ne feledje, hogy felvehet egy programot, amíg egy
másikat néz, úgy, hogy elindítja az azonnali felvételt:
nyomja meg a TV/VCR-t, hogy a kijelzó́ablakban
megjelenjen a TV jelzés, majd a TV-jén kapcsoljon át
másik csatornára.
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ShowView-programozás
A ShowView rendszer rendkívül egyszerűvé teszi az
idő zített felvétel dátumának, csatornájának,
kezdetének és végének megadását, mivel mindössze
egy ShowView kódot kell megadnia. ShowView
kódokat nyilvánosságra hozzák a legtöbb TV-műsor
újságban. A hosszuk egy és kilenc számjegy között
változik.

1 Kapcsoljon a kívánt TV-csatornára.
Helyezzen egy felvételre alkalmas kazettát a
videomagnóba..

2 Nyomja meg a SHOWVIEW gombot.

3 A számgombokkal írja be a felvenni kívánt műsor
ShowView-kódját.
Helytelen beírás esetén nyomja meg az 1 gombot, majd
írja be a helyes számjegyet.

4 Nyomja meg az OK gombot.
Ha a kijelzőn az ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTÁST
üzenet jelenik meg, akkor ez azt jelenti, hogy a beírt
ShowView-szám helytelen.
Ha “- -” jelenik meg a kijelzőn, akkor be kell írni
annak a beprogramozott csatornának a számát,
amelyről felvételt kíván készíte

5 Az 1 vagy 2 gombbal jelölje ki a módosítani kívánt
beállítást. (PROG, DÁTUM, IDŐ és SP). 
A3 vagy 4 gombbal végezze el a változtatást.

6 A VPS/PDC funkciót a 3 vagy 4 gombbal lehet be- és
kikapcsolni.
A2 gombbal álljon a felvételi sebesség menüpontjára.
A3 vagy 4 gombbal jelölje ki a szalagsebességet (SP,
IP, vagy LP).
Az IP választása esetén a készülék meghatározza a
használható szalaghosszat és szükség szerint SP-ről
LP-re állítja át a szalagsebességet, hogy a teljes felvétel
elférjen a szalagon.
A VPS/PDC bekapcsolt állapotában az IP funkció nem
használható.
Ellenőrizze az időzített felvétel adatainak helyességét.
Ha a készülék előlapjának AUDIO IN és VIDEO IN
csatlakozóiról, vagy a hátlap valamelyik EURO SCART
csatlakozójáról szeretne felvételt készíteni, az INPUT
gombbal válassza ki a megfelelő bemenetet (AV1, AV2
vagy AV3)..

7 További ShowView-felvételek beprogramozásához
ismételje meg a 2. - 6. lépést..
Nyomja meg kétszer a SETUP gombot..
Ha az ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTÁST üzenet jelenik meg,
akkor helytelen adatokat írt be és a beírást meg kell
ismételni.
A 11 kapcsolja készenléti állapotba a videomagnót.
Amíg a készülék a felvétel kezdetére vár, a kijelző
láthat.
Ha a felvételre várakozás közben DVD-t szeretne nézni,
nyomja meg a POWER 11  és a DVD gombot..

8 A felvétel befejezéséhez nyomja meg a POWER gombot.

Megjegyzések

Video Programme System (VPS)

A Video Programme System (VPS) biztosítja, hogy az
időzített felvételre beprogramozott műsor felvétele az
elejétől a végéig megtörténjen akkor is, ha a műsor
később kezdődik, vagy tovább tart. Ha a műsor
megszakad (pl. reklámbetét), akkor a felvétel is
automatikusan megszakad és a reklám után folytatódik. 
A VPS-jelet a TV-adó továbbítja, és ez a jel vezérli a
videomagnó időzítőjét.
A VPS funkciót a VPS-jelet sugárzó adók esetében
érdemes mindig bekapcsolni. VPS-jelet nem sugárzó
adók programozott felvétele esetén a VPS-funkciót ki
kell kapcsolni. 
*** Hasonló rendszer a PDC, amelyet pillanatnyilag
Hollandiában használnak; az Ön készüléke ezt a
rendszert is képes kezelni..
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Idő zített felvétel az OSD (képernyő n
megjelenő menürendszer) segítségével

Az aktuális hónapon belül 7 idó́zített eseményt állíthat
be.

Megjegyzés

KÉRJÜK NE FELEJTSE EL, hogy mieló́tt beállítja az idó́zító́
t a DVD+videomagnó óráját pontosan be kell állítani és
ellenó́rizze, hogy a DVD+videomagnó melyik csatornájára
hangolta be a TV csatornákat. Az időzített felvétel funkció

csak akkor mőködik, ha a készülék készenléti

üzemmódban van.

1 Helyezzen be a videomagnóba egy DVD+videokazettát,
melyen nem törte még ki a felvételt megakadályozó fület. 
A videokazetta átlátszó oldalával felfele nézzen és a nyíl a
készülék felé mutasson.

2 Ellenőrizze, hogy a készülék VCR módban van-e.

3 Nyomja meg az SETUP gombot. 
Használja a 1 vagy a 2 gombot a REC kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

4 Nyomja meg az OK gombot az idó́zített esemény
beállításához. Ha minden idó́zített eseményt beállított,
használja a v vagy a V gombokat a felülírni vagy törölni
kívánt esemény kiválasztásához. Nyomja meg a 1
gombot az esemény törléséhez.

5 Használja a v vagy a V a rögzíteni kívánt csatorna
kiválasztásához. Ha kiválasztotta nyomja meg a 2.
A v vagy a V gombokkal is kiválaszthatja a csatornákat.
Ha az eló́lapon lévó́ AUDIO IN és VIDEO IN vagy a
hátoldalon található EURO SCART csatlakozóról szeretne
felvételt készíteni, akkor nyomja meg az AV gombot a
megfeleló́ jelforrás kiválasztásához(AV1, AV2 vagy AV3).

6 Használja a v vagy a V a mú́sor dátum részének
megadásához. Ha megnyomja az OK gombot a dátum
bevitele eló́tt, kiválaszthatja a következó́ automatizált
funkciók egyikét. Használja a 1 vagy a 2 gombokat a
választáshoz, majd az OK gombbal eró́sítheti meg azt.
NAP a mindennap (kivéve szombat és vasárnap)
ugyanazon idó́pontban.
V~SZO Minden héten ugyanazon idó́pontban.

7 Használja a v vagy a V a felvenni kívánt mú́sor kezdési
és befejezési idó́pontjainak beállításához. Ne felejtse el,
hogy a videomagnó 24 órás üzemmódot használ. Például
1h d.u. 13:00 - alakban jelenik meg.
A kezdési és befejezési idó́pontokat a a v vagy a V
gombokkal is kiválaszthatja.

8 A VPS/PDC funkciót a 3 vagy 4 gombbal lehet be- és
kikapcsolni.
A rögzítési sebesség kiválasztása céljából nyomja meg a
2 gombot. A v vagy a V gombok segítségével válassza
ki a szalagcsévélési sebességet a rögzítés során (SP, IP
vagy LP). IP üzemmódban a berendezés ellenó́rzi azt,
hogy felhasználható mennyi  hely található a szalagon és
attól függó́en beállítja a szalagcsévélési sebességet SP-re
(alapsebesség) vagy LP-re (lasíttot csévélés) abból a
célból, hogy az egész program rögzíthetó́ legyen. 
A VPS/PDC bekapcsolt állapotában az IP üzemmód nem
használható.

Az SETUP ikon megnyomásával másik időzített
rögzítést állíthat be. Kövesse a 4–8.

9 Ellenó́rizze, hogy az idó́zító́ beállítása megfeleló́.
Nyomja meg kétszer az SETUP gombot.
A megjelenó́ KÉREM ELLENÓ́RIZZE felirat arra
figyelmeztet, hogy hibás információt adott meg és az
adatokat újra be kell programozni. Nyomja meg a 11
gombot a DVD+videomagnó kikapcsolásához. Az 
megjelenik a videomagnó kijelzó́jén, miközben a
DVD+videomagnó a felvétel megkezdésére vár. Ahhoz,
hogy az idó́zített felvétel várakozási ideje alatt DVD-t
nézhessen, nyomja meg a POWER-t és a DVD-t, hogy
DVD módba kapcsoljon.

10A felvétel leállításához nyomja meg a POWER 11
gombot.

Megjegyzés

● Az éppen nézett műsor programhely-számát (PROG) a DISPLAY
gomb megnyomásával meg lehet jeleníteni a képernyőn.

● Ha egy késó́bbi idó́pontban törölni vagy változtatni
szeretne az idó́zített beállításokon, az idó́pontok újbóli
bevitele nélkül megteheti. Egyszerú́en jelenítse meg az idó́
zetett események képernyó́t. Használja a v vagy a V
gombokat a törölni vagy változtatni.
Nyomja meg a 1 gombot az esemény törléséhez... vagy
Nyomja meg az OK gombot a változtatáshoz; utána
használja a 1 vagy a 2 gombot a kiválasztáshoz; állomás,
dátum, kezdés, befejezés ideje és LP. Használja a v vagy a
V gombokat a pontos információk beviteléhez.

● Ha az idó́zített események átfedik egymást...
Ellenó́rizze, hogy a beállított idó́pontok nem nyúlnak
egymásba. Ha igen, a korábban kezdó́dó́ mú́sornak lesz eló́
nyben részesítve.

Például:
Az 1-es program 16:00 kezdó́dik és 17:00-kor végzó́dik.
A 2-es program 16:30-kor kezdó́dik és 17:30-kor végzó́dik.
(Ebben az esetben az 1-es program teljes egészében
felvételre kerül míg a másikból csak az utolsó 30 perc rögzül.)
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Használat DVD-velés Video-CD-vel

DVD és video-CD lejátszása

Lejátszás

● Kapcsolja be a televíziót, és válassza ki azt a videó
bemenetet, amelyre a DVD lejátszót kötötte.

● Amennyiben audió berendezése segítségévek
kívánja élvezni a lemezen lévő dallamot, kapcsolja
be audió rendszerét, majd válassza ki azt a bemeneti
csatornát, amelyre a DVD lejátszót kötötte.

1 Nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot a 

lemeztartó tárca kinyitása céljából.

2 Tegye rá a kiválasztott lemezt, a feliratozott

oldalával felfelé. 

Amikor kétoldalas DVD-t helyez a készülékbe,
győződjön meg arról, hogy a lejátszandó fele néz
lefelé.

3 Zárja be a tálcát az OPEN/CLOSE gombbal. Ekkor
a lejátszás automatikusan elindul. Ha mégsem,
nyomja meg a PLAY N gombot.
Egyes esetekben ilyenkor a lemez menüje jelenik
meg

Ha megjelenik a menü a képernyő n

Menüvel rendelkező DVD vagy video-CD
behelyezését követő en elő ször egy menü jelenik
meg a képernyő n.

Használja a 11  22  33  44  gombokat a megnézendő
cím/fejezet kiválasztása céljából, majd nyomja meg a
OK gombot és annak lejátszása elindul.
Nyomja meg a TITLE vagy DISC MENU gombot és
visszakerülhet a menüablakba.

● A megtekinteni kívánt mű sorszám kiválasztásához
használja a numerikus billentyű ket.
A menübe történő visszatéréshez nyomja le a BACK

(OO) gombot.
● A menük beállítása és pontos használata

lemezenként különböző lehet. Kövesse a
képernyő n megjelenő utasításokat. A beállítás
során lehető ség van a PBC funkció kikapcsolására
is. Lásd 96. oldal.

Megjegyzése

– Amennyiben a Szülői Védelem be van kapcsolva és
és a lemez nem fér bele az értékhatárba (nincs
engedélyezve), a 4 számjegyű jelszót meg kell adni,
és/vagy a lemeznek engedélyezettnek kell lennie 
( Lád a "Szülő i felügyelet" felyezet a 97. oldalon)

– A DVD lemez rendelkezhet országkóddal
A lejátszója nem jelenít meg olya műsort amelynek
más az országkódja, mint a lejátszónak. Ennek a
lejátszónak a kódja 2 (kettő)

– Ahhoz, hogy az idó́zített felvétel várakozási ideje alatt
DVD-t nézhessen, nyomja meg a POWER 11-t és a
DVD-t, hogy DVD módba kapcsoljon.

Általános funkciók
Megjegyzés

Hacsak nincs jelölve, az összes leírt funkció elérhető a
távirányító segítségével. Egyes operációt a beállítási
menüből lehet elérni

Ugrás másik tételre
Amennyiben a lemezen több cím található a következő
módon választhat közöttük:

● Nyomja meg a DISPLAY-t, majd a számbillentyűkkel
(0–9) válassza ki a címet.

Ugrás másik fejezetre / mű sorszámra

Ha a lemezen található egyik tétel több fejezetbő l áll,
illetve ha a lemezen több mint egy mű sorszám található,
akkor lehető ség van arra, hogy a felhasználó az egyes
fejezetekhez / mű sorszámokhoz ugorjon. Ez az alábbiak
szerint történik.

● A következő fejezet / mű sorszám kiválasztásához,
illetve az aktuális fejezet / mű sorszám elejére történő
visszaugráshoz lejátszás közben nyomja le egyszer a
. vagy > gombokat.

● Az elő ző fejezethez / mű sorszámhoz történő
visszaugráshoz nyomja meg kétszer egymás után a
. gombot.

● Ha lejátszás közben valamelyik másik fejezetre/sávra kíván
ugrani, nyomja meg a DISPLAY-t, majd a 33/44 gombokkal
válassza ki a fejezet/sáv ikont. Ezután válassza ki a kívánt
fejezet/sáv számát a számbillentyűkkel (1–9).

Megjegyzés

Ha kétjegyű számra van szükség, gyors egymásutánban
nyomja a számbillentyűket (1–9).

Keresés

1 Nyomja meg lejátszás közben a m vagy M gombot.
Vagy, lejátszás közben nyomja meg és kb. 4 mp-ig tartsa nyomva a
1 vagy 2 gombot..
A lejátszó átkapcsol SEARCH üzemmódba. 

2 A m vagy M gomb ismételt nyomogatásával
válassza ki a kívánt sebességet.
Vagy, a kívánt sebesség kijelöléséhez ismételten nyomja meg és
kb. 4 mp-ig tartsa nyomva a 1 vagy 2gombot..
mX2, mX4, mX16, mX100 (hátra) vagy
MX2, MX4, MX16, MX100 (előre).
Video-CD-k,DivX disc, esetében a keresési sebesség
különbözik:
mX2, mX4, mX8 (hátra), vagy  
MX2, MX4, MX8 (elő re).

3 A keresés módból a PLAY B gombbal léphet ki.

Állókép és képkockánkénti léptetés

1 A lejátszás közben nyomja meg a PAUSE/STEP (XX)

gombot.
A lejátszó átáll PAUSE üzemmódba.

2 Áttekintheti a filmkockákat egyenként a PAUSE/STEP

(X) gomb ismételt lenyomása segítségével a
távirányítón.

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

1 /31 /12DivXVCD1.1DVD

1 /3DVD

VCD2.0

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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Használat DVD-velés Video-CD-vel

Általános funkciók (fojtatás)

Lassított Lejátszás

1 Kimerevített lejátszás közben nyomja meg a ;
gombot.

2 Kimerevített lejátszás közben nyomja meg a M

gombot.
A lejátszó lassított (SLOW) üzemmódba tér át. 

3 Válassza ki a kívánt sebességet a M gombbal: T
1/7, T 1/6, T 1/4 vagy T 1/2 (előre

4 A lassított üzemmódból a PLAY B gomb
lenyomásával léphet ki.

Ismétlés

DVD Videó Lemez – Ismétlés Fejezet/Cím/Kikapcsolva 

1 Az aktuálisan lejátszott fejezet megismétlése céljából
nyomja meg a REPEAT gombot.
A Fejezet Ismétlés Ikon megjelenik a televízió képernyőjén

2 A Fejezet Ismétlés Ikon megjelenik a televízió képernyőjén.
A Cím Ismétlés Ikon megjelenik a televízió képernyőjé.

3 A Repeat (Ismétlés) üzemmódból a a REPEAT gomb
harmadszori lenyomásával léphet ki.
Az Ismétlés kikapcsolva Ikon megjelenik a televízió képernyőjén.

Video-CD – ismételt lejátszás (Track/All/Off)
1 Az aktuális mű sorszám megismétléséhez nyomja le a

REPEAT gombot.
A mű sorszám-ismétlő (Repeat Track) ikon megjelenik a TV-
képernyő n.

2 Az aktuális lemez ismételt lejátszásához nyomja meg
még egyszer a REPEAT gombot.
Az összes mű sorszám ismétlését jelző (Repeat All) ikon
megjelenik a TV-képernyő n.

3 Az ismételt lejátszást lehető vé tevő üzemmódból
való kilépéshez nyomja meg ismét a REPEAT
gombot.
Az ismételt lejátszást lehető vé tevő üzemmód
kikapcsolását jelző (Repeat Off) ikon megjelenik a TV-
képernyő n.

Megjegyzés
Amennyiben az ismételt lejátszást lehető vé tevő
(Repeat) funkciót PBC funkcióval ellátott Video-CD-k
esetében is használni kívánja, a beállítási menüben ki
kell kapcsolnia a PBC funkciót. Lásd 96. oldal.

A-B Ismétlés

Amennyiben egy műsorrészt kívánmegismételni:
1 Nyomja meg az REPEAT A-B gombot a kezdési pont kijelölése

céljából.
Röviden megjelenik egy A* betű a televízió képernyőjén

2 Nyomja meg az REPEAT A-B gombot a befejezési
pont kijelölése céljából
Röviden megjelenik az A B jelzés a televízió képernyőjén
és az ismételt műsorrész elkezdődik

3 A műsorrészből történő kilépés céljából nyomja meg
az REPEAT A-B gombot.

Időkeresé

Az Időpont Keresés funkció lehetővé teszi azt, hogy
a lejátszást a műsor egy adott pillanatától kezdjük.

1 Lejátszás közben nyomja le a DISPLAY gombot.
Megjelenik a képernyőn az információs ablak.A Time
Search négyszögben látható a lemez eltelt lejátszási ideje.

2 10 másodpercen belül 33/44  válassza ki a Time
Search négyszöget a kijelzett ablakban.
A Time Search négyszögben megjelenik a "-:--:--" felirat.

3 10 másodpercen belül a számbillentyűk segítségével
adja meg a kívánt időpontot. Balról jobbra írja be az
órát, percet és másodpercet a négyszögbe.
Amenyiben rossz számjegyet adott meg, a CLEAR gomb
segítségével kitörölheti azt. Adja meg ismét a helyes 
számot.

4 10 másodpercen belül a OK gomb segítségével
hagyja jóvá a bevitt időpontot.
A lemez lejátszása a megadott időponttól kezdődik el.
Amennyiben rossz időpontot adott meg, a lejátszás 
a félbehagyás pillanatától kezdődik e

Képernyővédő

Ha a DVD-lejátszó kb. 15 percig STOP módban marad,
akkor a képernyőn a képernyővédő jelenik m

- : - - : - -0:20:09

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffA - BA   -

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffAllTrackTitleChapter

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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Használat DVD-velés Video-CD-vel

Általános funkciók (fojtatás)

Nagyítás

A Nagyítás funkció segítségével lehetséges a videó
kép kinagyítása és mozgás a kinagyított képen.

1 Nyomja meg lejátszás vagy állókép közben a ZOOM
gombot a funkció indításához. Ekkor a kép jobb alsó
sarkában röviden egy négyzet alakú keret jelenik
meg.

2 A ZOOM gomb minden egyes megnyomásával a
televízió képernyője a következő sorrendben
változik: 100%-os méret → 400%-os méret →
1600%-os méret → képernyő kitöltése→ 100%-os
méret

3 Használja az 11/22/33/44 gombokat amennyiben 
mozogni kíván a kinagyított képen belül.

4 A normál lejátszáshoz történő visszatéréshez nyomja
meg ismételten a ZOOM gombot vagy a CLEAR-t.

Megjegyzés

● Egyes DVDk esetében a Nagyítás funkció nem működik.

Marker keresése 

Elkezdheti a lejátszást egy beprogramozott
időponttól. Kilenc ilyen pont (könyvjelző)
helyezhető el egy lemezen belül.
A könyvjelző elhelyezésekor a következő a teendő

1 A lemez lejátszása közben Nyomja meg a MARKER
gombot akkor, amikor a lejátszás arra a pontra ért,
ahol a könyvjelzőt el kívánja helyezni.
Röviden megjelenik a Könyvjelző ikon a televízió
képernyőjén.

2 Ismételje meg az 1 lépést a többi nyolc könyvjelző
elhelyezése céljából.

A beprogramozott jelenetek visszatekintése
1 A lemez lejátszása közbennyomja meg a SEARCH

gombot.
A MARKER SEARCH (Könyvjelző Keresés) menü
megjelenik a képernyőn

2 10 másodpercen belül adja meg a 1/2 gombok 
segítségével annak a könyvjelzőnek a számát,
amelytől a lejátszást elindítani kívánja.

3 Nyomja meg a OK gombot.
A lejátszás elindul a megjelölt jelenettől

4 A MARKER SEARCH menü bezárása céljából nyomja
meg a SEARCH gombot.

A Könyvjelző törlés
1 A lemez lejátszása közbennyomja meg a SEARCH

gombot.
A MARKER SEARCH (Könyvjelző Keresés) menü
megjelenik a képernyőn

2 Adja meg a 1/2 gombok segítségével annak a
könyvjelzőnek a számát, amelyet törölni kíván.

3 Nyomja meg a CLEAR gombot.
A könyvjelző szám eltünik a listáról.

4 Ismételje meg a 2 és 3 pontot a további könyvjelzők
letörlése céljából.

5 A MARKER SEARCH menü bezárása céljából 
nyomja meg a SEARCH gombot.

Különleges DVD-funkciók
A DVD Videó lemez tartalmának ellenőrzése: Menü

A DVD lemez tartalmazhat olyan menüket amelyek
speciális funkciókat rejtenek. A lemez menübe a
DISC MENU gomb lenyomásával juthat be. Ekkor a
megfelelő számbillentyű kiválasztásával
kiválaszthatja a megfelelő funkciót. Lehetséges a
1/2/3/4 gombok segítségével az igényelt funkció
kiválasztása, amelyet a OK gombbal erősítünk meg.

Tételmenü
1 Nyomja meg a TITLE gombot.

Amennyiben az aktuális cím rendelkezik menüvel, az 
megjelenik a televízió képernyőjén. Egyébként pedig a
lemezmenü jelenik meg.

2 A menü kamera látószögeket, hallható nyelveket, a
cím fejezetcímeit és egyéb opciókat tartalmazhat.

3 A címmenü bezárása céljából nyomja meg a TITLE
gombot.

Lemezmenü
1 Nyomja meg a DISC MENU gombot.

Megjelenik a Lemezmenü.
2 A lemezmenü bezárása céljából nyomja meg a DISC

MENU gombot.

Kameraállás

Amennyiben a lemez tartalmaz különböző
látószögekben felvett jeleneteket a Látószög ikon 
villogni fog a televízió képernyőjén. Ekkor,
amennyiben kívánja, megváltoztathatja a látószöget.

�� Lejátszás közben nyomja meg többször az ANGLE
gombot a megfelelő látószög kiválasztása céljából.
Az aktuális látószög száma megjelenik a kijelzőn.

Nyelv változtatása

Lejátszás közben annyiszor nyomja meg az AUDIO
gombot, hogy a hang a kívánt nyelven legyen
hallható. A VR módban fő- és kétnyelvó
hangcsatornával felvett DVD-RW esetén az AUDIO
megnyomásával a fő (L), kétnyelvő (R), csatorna,
vagy a kettő keveréke (fő + kétnyelvő) között lehet
választani.

.
A hangcsatorna átváltása

Az egyes hangcsatornák közt az AUDO gomb ismételt
megnyomásával válthat (STER., LEFT vagy 
RIGHT – sztereó, bal, jobb).

Feliratok

Lejátszás közben nyomja meg többször az
SUBTITLE gombot amennyiben más nyelven kívánja
a képaláírást olvasni.

Megjegyzések:

● A DivX-fájl felirata csak akkor jeleníthető meg, ha
kiterjesztése ".smi", ".srt" vagy ".sub".

● Ha nincs adat, vagy olvashatatlan kód van a DivX-fájlban,
"1" stb. jelenik meg.

1 ENGABCDivXDVD

VCD1.1VCD2.0

1 ENG
D

2/2.1 CHDivXDVD

1 /1DVD

DVD

DVD

DVD

1/9

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD



H
u

n
g
a
ria

n

105

Operation with Audio and MP3/Windows MediaTM Audio Disc

Audio-CD és MP3/Windows

MediaTM Audio-lemez lejátszása

A DVD-lejátszó alkalmas CD-ROM, CD-R vagy CD-RW
lemezre rögzített MP3/Windows MediaTM Audio alakú
felvételek lejátszására. Lejátszás előtt olvassa el az
MP3/Windows MediaTM Audio-felvételekre vonatkozó
megjegyzéseket a jobb oldalon.
Audió CD

Audió CD behelyezésekor a TV képernyőn
megjelenik egy menü. Zeneszámot a v / V
gombokkal választhat, majd a PLAY N vagy OK
gomb megnyomására indul a lejátszás.

MP3/Windows MediaTM Audio

1 Válasszon könyvtárat a v / V gombokkal, majd a
könyvtár tartalmának megjelenítéséhez nyomja meg
a OK gombot.

2 A 33/44 gombokkal válasszon sávot (számot), ezt

követően pedig nyomja meg aPLAY BY-t
(lejátszás) vagy a OK-t. Megkezdődik a lejátszás.

ID3-CÍMKE

Ha olyan fájlt játszik le, amelyhez tájékoztató adatok
tartoznak, pl. a sávok címei, az információkat a 
DISPLAY gomb lenyomásával nézheti meg (cím,
elő adó, album, megjegyzések, müfaj).

Tippek: 

– Az MUSIC menü fájllistájából a könyvtárlistához a 
v / V gombokkal, majd a OK gomb
megnyomásával juthat vissza.

– Vegyes, mind MP3/Windows MediaTM Audio fájlokat,
mind pedig JPEG fájlokat tartalmazó CD-knél váltani
lehet az MP3/Windows MediaTM Audio és a JPEG menü
között. Nyomja meg a TITLE gombot, ekkor a menü
tetején megjelenik kiemelve az MUSIC vagy a
PHOTO felirat. 

– Ha olyan fájlt játszik le, amelyhez tájékoztató adatok
tartoznak, pl. a sávok címei, az információkat a
DISPLAY gomb lenyomásával nézheti meg (cím,
előadó, album, megjelenés éve, megjegyzések)

Megjegyzések az MP3/Windows

MediaTM Audio-felvételekkel

kapcsolatban

Az MP3/Windows MediaTM Audio-lemezek

kompatibilitásának korlátai a lejátszón:

1 Kizárólag 8 - 48 kHz-es mintavételezési frekvencia (MP3),
32 - 48 kHz (Windows MediaTM Audio).

2 Bitráta 8-320 kbps között (MP3), 32-192 kbps (Windows
MediaTM Audio).

3 A lejátszó csak az olyan fájlokat játsza le, melyek
kiterjesztése ".mp3" 

4 A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660”-asnak kell
lennie.

5 Azokat az MP3/Windows MediaTM Audio-fájlokat,
amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek
nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct-CD
stb. –, a készülékkel nem lehetséges lejátszani.
Ajánljuk az „Easy CD Creatort”, amely ISO 9660-as
fájlrendszert hoz létre.

6 A fájlnevek legfeljebb nyolc karakterből állhatnak, a
kiterjesztésnek pedig „.mp3”-nak vagy „.Windows
MediaTM Audio”-nak kell lennie. Pl.: “.mp3”, ill. “.Windows
MediaTM Audio” .

7 Különleges karakterek, pl. „/ : * ? “< > ” stb. nem
használhatók.

8 A lemezre rögzített fájlok számának 1000 alatt kell
lennie.

9 Előfordulhat, hogy a többmenetesen felírt, Windows
MediaTM Audio fájlokat tartalmazó CD-t nem lehet
lejátszani.

Ahhoz, hogy a DVD-lejátszó a legjobb minőségben
játsszon le, szükséges, hogy a lemezek és a
felvételek bizonyos műszaki szabványoknak
megfeleljenek. A gyári DVD-k eleve ezek szerint a
szabványok szerint vannak beállítva. Az írható
lemezformátumoknak (köztük az MP3- ás Windows
MediaTM Audio-fájlokat hordozó CD-R-nak) többféle
típusa létezik. Mindez szükségessé teszi, hogy a 
lejátszhatóság érdekében bizonyos feltételek (lásd 
feljebb) már eleve teljesüljenek.

Ne feledje, hogy az internetről származó

MP3/Windows MediaTM Audio-fájlok letöltéséhez

engedély szükséges. Vállalatunk ilyen engedélyt

nem tud adni. Az engedélyt minden esetben a

jogtulajdonostól kell kérni.

Program
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Használat audio-CD-vel és MP3/Windows MediaTM Audio-lemezzel (folytatás)

Pauza 

1 Lejátszás közben nyomja meg a PAUSE/STEP gombot.
2 A lejátszás újbóli elindítása céljából ismételten nyomja

meg a PLAY B, OK vagy a PAUSE/STEP gombot.

Átlépés a következő műsorszámra

● Lejátszás közben röviden nyomja meg a . vagy
> gombot a következő műsorszám lejátszása ,
vagy az aktuális műsorszám elölről történő
lejátszása céljából.

● Nyomja meg kétszer röviden a . gombot az
előző műsorszám lejátszása céljából.

● A sáv számának beírásával bármelyik sávot le lehet
játszani.

Ismétlés Műsorszám/ Öszzes/Kikapcsolás

1 Az éppen játszott sáv ismétléséhez nyomja meg a
REPEAT (ismétlés) gombot.
A menüképernyőn megjelenik a Repeat (ismétlés) ikon és a
TRACK (sáv) jelzés. 

2 A lemezen szereplő valamennyi sáv megismétléséhez
nyomja meg másodszor is a REPEAT gombot.
A menüképernyőn megjelenik a Repeat ikon és az “ALL”
(mind) jelzés.

3 Az ismétlés módból a REPEAT harmadszori 
megnyomásával léphet ki.

Kereseés

1 Nyomja meg lejátszás közben a m vagy M
gombot.
A lejátszó SEARCH (Keresés) üzemmódba tér át.

2 Válassza ki a m vagy M gomb ismételt
megnyomásával a kívánt sebességet.: mX2, mX4,
mX8 (hátra) vagy MX2, MX4, MX8 (előre).
A keresés iránya és sebessége megjelenik a menüképernyőn.

3 Amennyiben ki kíván lépni a SEARCH módból 
nyomja meg a PLAY 22 gombot.

Shuffle 

1 Nyomja meg a SHUFFLE-ot lejátszás közben, vagy,
ha a lejátszás megállt. A készülék automatikusan
elkezdi a Véletlenszerű Lejátszást, és a
menüképernyőn a “Random” felirat jelenik meg.

2 A normál lejátszáshoz történő visszatéréshez újra
nyomja meg a SHUFFLE-ot, hogy a “Random” eltűnjön
a menüképernyőről.

Tipp:

A véletlenszerű lejátszás közben a  > gombot
megnyomva a készülék egy másik sávot választ és folytatja
a véletlenszerű lejátszást.

A-B Ismétlés

Egy jelenet megismétlése.
1 A lemez lejátszása közben nyomja meg az REPEAT

A-B gombot a kiválasztott kezdőpontnál.
A menüképernyőn rövid időre megjelenik a Repeat
(ismétlés) ikon és az “ A-” felirat.

2 Nyomja meg az REPEAT A-B gombot a befejezési
pont kijelölése céljából.
Röviden megjelenik az A B jelzés a és a Repeat ikon
televízió képernyőjén és az ismételt műsorrész ismételten
elkezdődik

3 A műsorrészből történő kilépés és a normál
lejátszásba történő visszaállás céljából nyomja meg
az REPEAT A-B gombot.

CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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Használat JPEG-lemezzel

JPEG-lemez megjelenítése
A DVD+VCR-lejátszó képes JPEG-fájlokat tartalmazó
lemezek megjelenítésére is. Mielőtt JPEG- felvételeket
játszana le, olvassa el az MP3-felvételekre vonatkozó
megjegyzéseket a jobb oldalon.

1 Helyezze be a lemezt, és csukja be a tálcát.

megjelenik a TV képernyőn a PHOTO menü..

2 Válasszon könyvtárat a v / V gombokkal, majd
nyomja meg a OK gombot. Ekkor megjelenik a
könyvtárban található fájlok listája. Fájllistából
könyvtárlistába a távkapcsoló v / V gombjaival,
majd a kiemelésével és a OK gomb
megnyomásával lehet visszajutni.

3 Ha egy adott fájlt szeretne megnézni, jelölje azt ki a
v / V gombokkal, majd nyomja meg a OK vagy
PLAY N gombot. A megjelenítés megkezdödik.
Fájlok megtekintése közben a STOP gomb
megnyomásával mehet vissza az előző menüre
(PHOTO menü).

Bemutató (Diavetítés) 

Jelölje ki a diavetítést a v V b B gombokkal ,
majd nyomja meg a OK gombot.

Tippek

● Négy diavetítési sebesség van : >>> (gyors), >>
(normál) és > (lassú).

● Az olyan lemezeknél, amelyeken mind MP3/Windows
MediaTM Audio, mind pedig JPEG fájlok találhatóak, át
lehet váltani az MP3/Windows MediaTM Audio és a JPEG
mód között. Ehhez nyomja meg a TITLE gombot,
ekkor a menü tetején kiemelten megjelenik az
MUSIC, illetve PHOTO felirat.

● Nyomja meg a BACK (OO) gombot, ekkor eltűnnek a
fájl adatai.

Továbblépés újabb fájlhoz

A kép megjelenítése közben nyomja meg a . vagy
> gombokat, ha a következő vagy a megelőző
fájlra akar lépni.

Állókép

1 Nyomja meg a PAUSE/STEP (szünet/léptetés) 
gombot a diavetítés közben. 
A lejátszó PAUSE (szünet) módba kerül.

2 A vetítés folytatásához nyomja meg a PLAY B-t, vagy
ismételten a PAUSE/STEP gombot.

Nagyítás 

E funkció segítségével nagyíthat ki képeket. 
(lásd 104. oldal)

A kép elforgatása

A kép óramutató járásával egyező vagy azzal
ellentétes irányba történő elforgatásához használja az
1/2 gombokat.

Zenehallgatás MP3/Windows MediaTM Audio

képnézegetés közben 
A képeket meg lehet jeleníteni, miközben az
ugyanazon a lemezen rögzített MP3/Windows MediaTM

Audio zenefájlok szólnak.
1 Tegye be a készülékbe a kétféle típusú fájlokat

tartalmazó lemezt.
2 Hívja elő a PHOTO menüt a TITLE gombbal.
3 Válasszon képfájlt a v / V gombokkal.
4 Válassza ki a B / V ikont a gombbal, majd

nyomja meg az OK gombot. Ekkor elindul a lejátszás
és addig folytatódik, amíg meg nem nyomja a STOP

xx gombot.
Tippek:

Ha filmnézés közben csak a bizonyos zeneszámokat
kíván hallgatni, programozza be a kívánt sávokat a
MUSIC menüből, majd a fentiek szerint haladjon
tovább.

Megjegyzések a JPEG-felvételekkel kapcsolatban
● A JPEG-fájlok számától és méretétől függően időbe

telhet, amíg a DVD-lejátszó a lemez tartalmát beolvassa. Ha
néhány perc után sem jelenik meg semmi a képernyőn,
akkor a képek némelyike túl nagy — ekkor csökkentse a
JPEG fájlok felbontását 2 megapixelnél kisebbre, például
5760 x 4608 pixelre, és írjon új CD-t.

● A fájlok és könyvtárak száma összesen legfeljebb 1000 lehet
lemezenként.

● Egyes lemezek eltérő formátumuk, illetve állapotuk miatt
inkompatibilisek

● A CD készítése során gondoskodjon arról, hogy a kijelölt
fájlok kiterjesztése ".jpg".

● Ha a fájlok kiterjesztése ".jpe" vagy ".jpeg", akkor nevezze át
ezeket ".jpg"-re.

● A készülék nem képes a ".jpg" kiterjesztés nélküli fájlokat,
még akkor sem, ha azok a Windows Explorerben JPEG
képként jelennek meg.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG Folder 1

JPEG Folder 2

JPEG Folder 3

JPEG Folder 4

JPEG Folder 5

JPEG Folder 6

JPEG Folder 7

JPEG Folder 8

>>>

PHOTO

JPEG
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Programozott lejátszás MP3VCD1.1VCD2.0CD

Audio-CD és MP3/Windows MediaTM

Audio-lemez programozott lejátszása

A Program funkció segítségével kedvenc számait
kiválaszthatja a lemezről, és eltárolhatja a lejátszó
memóriájában.
A Program funkció 30 sávot (számot) képes tárolni.

1 Nyomja meg a RPOGRAM gombot lejátszás

közben vagy amikor a készülék áll. Ezzel belép

a Program Edit (programszerkesztés) módba.
A menüképernyő jobb oldalán, a Program szótól jobbra
az jelzés jelenik meg.

Megjegyzés

A Program Edit (programszerkesztés) módból a 
PROGRAM újbóli megnyomásával léphet ki. Az 
jelzés eltűnik.

2 Válasszon sávot (számot), majd nyomja meg a

OK-t. A kiválasztott sáv a 

programlistára kerül.

3 A 2. lépés megismétlésével további sávok

vehetők fel a programlistára.

Audio CD menü MP3/Windows MediaTM

Audio menü

4 Nyomja meg a 2 gombot.
A legutoljára kiválasztott sáv a programlistán kijelölve
jelenik meg.

5 A 33/44 gombok segítségével válassza ki a

lejátszani kívánt sávot (számot).

6 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a PLAY

N. A lejátszás abban a sorrendben kezdődik el,
ahogy a sávok programozása történt. A
programlistán lévő összes szám egyszeri
lejátszása után a lejátszás befejeződik.

7 Ha a programozott lejátszásból vissza kíván térni a
rendes lejátszáshoz, válasszon ki a AUDIO CD-ről
(vagy az MUSIC-listáról) egy sávot, és nyomja meg
a PLAY N gombot.

Programozott sávok ismétlése
● Az éppen játszott sáv ismétléséhez nyomja meg a

REPEAT (ismétlés) gombot. 
A menüképernyőn megjelenik a Repeat ikon és a „TRACK”
(sáv) jelzés.

● A programlistára helyezett valamennyi sáv ismétléséhez
nyomja meg másodszor is a REPEAT gombot.
A menüképernyőn megjelenik a Repeat ikon és az „ALL”
(mind) jelzés.

● Az ismétlés módból a REPEAT harmadszori 
megnyomásával léphet ki.

Megjegyzés:

Visszavonhatja az ismétlést, ha a Sáv ismétlése
(Repeat Track) ismételt lejátszás alatt egyszer
megnyomja a > gombot

Sáv törlése a programlistáról

1 Lépjen be a programsz erkesztésbe a PROGRAM

gomb megnyomásával, miközben a lejátszás áll.
2 A 2 gomb megnyomásával lépjen a programlistába.
3 A 33/44 gombokkal válassza ki a programlistáról törölni

kívánt sávot.
4 Nyomja meg a CLEAR (töröl) gombot.

A sáv törlődik a programlistáról.

A teljes programlista törlése

1 Kövesse a fenti, „Sáv törlése a programlistáról” cím
alatt ismertetett 1–2. lépést.

2 A 33/44 gombbal válassza ki a „Törlés” (mindent töröl)
opciót, és nyomjon OK-t.
A teljes lemezprogram törlődik a listáról.
A programok akkor is törlődnek, ha a lemezt eltávolítjuk a
készülékből

Program
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DVD VR formátumú lemez lejátszása DVD

DVD VR formátumú lemez

lejátszása
A készülék le tudja játszani a DVD-íróval lezárt, DVD-
Video formátumú DVD-R/RW lemezeket.
A készülék lejátssza a Video Recording (VR)
formátumban rögzített DVD-RW lemezeket.

1 Helyezzen be egy lemezt és tolja be a tálcát.

2 A DISC MENU gomb megnyomásakor a DVD-VR
menü jelenik meg a képernyőn.

3 Válasszon sávot a v / V gombokkal, majd indítsa a
lejátszást a PLAY N vagy OK gombbal.

4 A Lista menüt a DISC MENU megnyomásával
tüntetheti el.

Megjegyzések:

● A készülék a le nem zárt DVD-R/RW lemezeket nem
tudja lejátszani..

● Egyes DVD-VR lemezeket a DVD-írók CPRM
adatokkal készítenek el. A lejátszó nem támogatja az
ilyen lemezeket.

Mi a CPRM?

A CPRM egy olyan másolásvédelmi rendszer
(összezavaró rendszerrel ellátva), amely lehetővé
teszi a "csak egyszer másolható" sugárzott műsorok
rögzítését. A CPRM a Content Protection for
Recordable Media ("rögzíthető adathordozók
tartalomvédelme") kifejezés rövidítése.

Karbantartás és javítás

A szervizszakember felkeresése előtt olvassa el ezt
a fejezetet.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha szállítania kell akészüléket,
a legnagyobb védelem érdekében csomagolja vissza
úgy, ahogy az a gyárból érkezett.

A külső felületek tisztántartása

• Ne használjon illékony folyadékokat, például
fertőtlenítő spray-t a készülék közelében.

• Ne hagyjon gumi vagy műanyag tárgyakat hosszú
ideig érintkezni a készülékkel, mivel azok nyomot
hagyhatnak a felületen.

A készülék tisztítása
A készülék tisztítására használjon ouha, száraz
rongyot. Ha a felület különösen szennyezett,
nedvesítse be a puha rongyot enyhe tisztítószer-
oldattal.
Ne használjon erős oldószereket, például alkoholt,
benzint és higítót, mivel ezek kárt tehetnek a
készülék felületében.

A készülék karbantartása
A DVD lejátszó fejlett technológiájú, érzékeny eszköz.
Ha az optikai olvasófej és a lemezmechanika
alkatrészei bepiszkolódnak vagy elkopnak, romolhat
a képminőség.
A működési könyvezettől függően rendszeres
viszgálat és karbantartás elvégzése ajánlatos minde
ezer órányi üzemelés után.
Részleteket a legközelebbi kereskedőtől tudhat
meg.

DVD-VR
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DivX Movie-lemez lejátszása DivX

DivX Movie-lemez lejátszása 
A DVD+VCR-lejátszó alkalmas DivX-lemez
lejátszására.

1 Helyezze be a lemezt, és csukja be a tálcát.
A televízió képernyőjén megjelenik a MOVIE
menü.

2 A v / V gombokkal válasszon mappát, majd
nyomja meg az OK-t. Megjelenik a mappában
található fájlok listája. Ha a fájllistából vissza
akar térni a mappák felsorolásához, a
távirányító v / V gombjaival jelölje ki a
ikont, majd nyomja meg az OK-t.

3 Ha egy bizonyos sávot akar megtekinteni, a v
/ V gombokkal jelölje ki a fájlt, majd nyomja
meg az OK vagy a PLAY N gombot.

4 A kilépéshez használja a STOP xx  gombot.

Tanács:

• Ha a fájlok listájából a menük listájába szeretne 
visszatérni a távvezérlő v / V gombjával álljon a 
ikonra és nyomja meg az OK-t.

• A következő lapra a DISC MENU gomb megnyomásával
léphet.

• Az olyan CD-n, amelyen MP3/
Windows MediaTM Audio, JPEG- és MOVIE-fálj is van, át tud
kapcsolni a MUSIC, a PHOTO és a MOVIE menü között.
Nyomja meg a TITLE gombot, és a menü tetején a MUSIC,
PHOTO és MOVIE szó kiemelve jelenik meg.

• DivX film lejátszásakor előfordulhat, hogy a kép nem
megfelelően jelenik meg. A TV-normát állítsa AUTO
vagy PAL-60-ra állítva (ha van ilyen) a kép 
helyreállítható.

• Előfordulhat, hogy az Internetről letöltött DivX
felirat-fájlok nem megfelelően jelennek meg 

• Ha a lejátszandó felirat nyelve nem szerepel a Disc
Subtitle beállító menüben, akkor a felirat 
megjelenítése nem megfelelő lehet

Megjegyzések a DivX-feliratok megjelenítésével

kapcsolatban

Ha a felirat nem megfelelően jelenik meg, kb. 3 mp-
ig tartsa nyomva a SUBTITLE gombot, majd a b / B
gombbal válasszon olyan nyelvkódot, amellyel a 
lejátszás megfelelő

A DivX-lemezek kompatibilitására ezen a lejátszón

a következő korlátozások érvényesek

• A DivX-fájl elérhető legnagyobb felbontása
720x576 (szélesség x magasság) pixel.

• A DivX feliratának fájlneve legfeljebb 56 karakterből
állhat

• Ha a DivX-fájlban megjelenítésre alkalmatlan kód
szerepel, a kijelzőn a “_” jel látható

• Ha a képernyő kockaszáma meghaladja a

másodpercenkénti 30-at, a készülék rendellenesen

működhet.

• Ha a rögzített fájl kép- és hangstruktúrája nem

időosztásos, vagy csak a kép látható, vagy csak

a hang hallható.

• Ha a fájlt GMC-vel rögzítették, a készülék csak az

egypontos rögzítési szintet támogatja.

* GMC?
GMC is the acronym for Global Motion A GMC a
Global Motion Compensation (globális mozgás-
kompenzáció) betűszava. Ez egy, az MPEG4
szabványban meghatározott kódoló eszköz. Néhány
MPEG4 kódoló, pl. DivX, használhatja ezt a
lehetőséget.
A GMC kódolásnak több szintje van, amelyet
általában 1-pontos, 2-pontos vagy 3-pontos GMC-nek
neveznek.

Lejátszható DivX-fájlok

.avi, .mpg, .mpeg

A lejátszható felirat-formátumok

SubRip(*.srt/*.txt)

SAMI(*.smi)

SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)

MicroDVD(*.sub/*.txt)

SubViewer 1.0(*.sub)

SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

TMPlayer(*.txt)

Lejátszható codecek

"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",

"MP43 ", "3IVX ".

Movie Folder 1

Movie Folder 2

Movie Folder 3

Movie Folder 4

Movie Folder 5

Movie Folder 6

Movie Folder 7

Movie Folder 8

MOVIE
0:00:00



H
u

n
g
a
ria

n

111

További funkciók (folytatás)

OSD (képernyő n megjelenő

menürendszer)
Könnyedén megjelenítheti a TV képernyó́jén az
aktuális idó́t, szalagszámláló állást, a hátralévó́
szalagidó́t, napot, hónapot, évet, hetet, a hét napját
és a mú́ködési üzemmódot. Ha felvétel van
folyamatban, a képernyó́kijelzések nem kerülnek
rögzítésre.

1 Nyomja meg az DISPLAY gombot a kijelzéshez.
Töbszörösen lenyomván az DISPLAY gombot
lépjen át a Sorbon megjelenó́ kijelzési módokon.
Amennyiben a videómagnóban van kazetta, a
kijelzó́n megjelenik a szalaghosszúság számláló
illetve az üres szalag mennyisége.

2 3 másodperc eltelte után eltünik a kijelzett
információk többsége a kijelzó́ró́l és csak az óra
vagy a szalaghosszúság számláló és a szabad
szalaghosszúság lesz látható.
Nyomja meg az DISPLAY gombot az összes
kijelzés eltüntetéséhez a TV képernyó́ró́l.

Számlálómemória leállítása
Amennyiben lenyomja a távirányítón az DISPLAY

gombot, a képernyó́n az idó́ helyett megjeleníthetó́ a
Digitális Szalagszámláló. A Digitális Szalagszámláló
segítségével meghatározhatjuk a felvételek
egymáshoz viszonyított helyzetét a szalagon.

1 Nyomja meg az DISPLAY gombot.
Nyomja meg a CLEAR gombot a számláló 0:00:00
helyzetbe állításához.
Nyomja meg a PLAY B vagy indítsa el a felvételt.
A szalagszámláló megjeleníti az aktuális játékidó́t
órákban, percekben és másodpercekben..

2 Nyomja meg a STOP 9 gombot amikor a
visszajátszást vagy a felvételt be akarja fejezni.
Nyomja meg a REW m gombot.
A kazettát visszacsévéli és automatikusan megáll,
amikor a számláló a 0:00:00 állásba ér.

Videó-doktor (öndiagnózis)
Segítségével informálódhatunk a videomagnóval
kapcsolatos problémákról. Ezek a hibaüzenetek a TV
képernyó́jén.

1 Nyomja meg az SETUP gombot.
Használja a F vagy a G gombot a 
kiválasztáshoz.
Nyomja meg az OK gombot.

2 Használja a D vagy a E gombokat a probléma
ellenó́rzéséhez.
ANTENNA KAPCSOLÁS 

O KÉREM ELLENő RIZZE:

Ellenőrizze, az antenna stabilan csatlakozik-e a 
dugaszba.

FEJ ÁLLAPOTA
O TISZTÍTANI SZÚ́KSÉGES:

Tisztítsa meg a fejeket.

KAZETTA ÁLLAPOT
O NEM VEHETÓ́ FEL:

Helyezzen be egy olyan kazettát, melyen a 
másolásvédelemre szolgáló fül sértetlen.

IDÓ́ZÍTÉS SZÁMA
O 2

Az idó́zített program számát mutatja.

KÓ́VETKEZÓ́ IDÓ́ZÍTÉS
O PR-01 26 10:00~11:00 SP

Az idó́zített felvétel állapotát mutatja.

3 Nyomja meg az SETUP gombot.

i
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További funkciók (folytatás)

Hi-Fi sztereó hangrendszer
A videomagnó Hi-Fi sztereó jelet rögzít és játszik vissza.
Ráadásként beépített digitális NICAM sztereó dekóderrel
rendelkezik. Ez lehetó́vé teszi a hang számos különbözó́
módon való rögzítését és visszajátszását. 
A videomagnóval készített felvételek egy normál mono
hangsávval és VHS Hi-Fi sztereó hangsávval
rendelkeznek. Ezek a sztereó hangsávok teszik lehetó́vé
a Hi-Fi sztereó felvétel készítését többnyelvú́ TV adásról,
sztereo audio rendszerró́l, képlemezró́l vagy más Hi-Fi
videomagnóról.

1 A videomagnó digitális NICAM hangdekódere lehetó́vé
teszi NICAM hanggal ellátott, valamint sztereó,
kétnyelvú́ és mono adások vételét. A sugárzott vagy
rögzített hang típusa rövid ideig látható TV képernyó́jén:
SZTEREÓ NICAM 
A hang automatikusan a szalag Hi-Fi sztereó és mono
sávjaira rögzül.
KÉTNYELVÚ́ NICAM
Mindkét hangcsatorna a Hi-Fi sztereó sávra rögzül. Az
elsó́dleges nyelv csatorna (bal) a szalag mono sávjára
rögzül.
MONO
A hang a Hi-Fi sávokra és a mono sávra rögzül.

2 Nyomja meg a SETUP gombot. Az F vagy G
gombbal válassza a AUD lehetőséget.

3 A 33 vagy 44 gombbal válassza a STEREO, BAL, JOBB
vagy MONO lehetőséget.
KÉTNYELVÚ́ NICAM lejátszásnál az elsó́dleges nyelv
a bal csatornán kerül lejátszásra, a másodlagos pedig
egyidejú́leg a jobb csatornán, ha a kimenet STEREO
van állítva. Mindkét csatornán az elsó́dleges nyelvet
játsza le a készülék MONO üzemmódban.
Ne felejtse el, hogy a sávkövetés finombeállítása
hatására a Hi-Fi sztereó hang MONO válthat vissza.
A TV-hangcsatorna megváltoztatása  

Néhány TV- műsor t kétnyelvű hanggal sugároznak.
Ekkor a 33 vagy 44 gombbal a STEREO/1. NYELV,
STEREO/2. NYELV és MONO/1. NYELV között lehet
választani.

Kompatibilitás a szélesvásznú
(16:9) formátummal

A videomagnó képes szélesvásznú felvételek (16:9)
készítésére és visszajátszására. A szélesvásznú felvétel
készítésének sikeréhez szükséges, hogy a TV adó
sugározza a megfeleló́ típusú szélesvásznú jelet.

1 Kapcsolja be a videomagnót.
Nyomja meg az SETUP gombot.

Ha  sználja a F vagy a G gombot a 
üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

2 Nyomja meg a D vagy a E gombot az AUTO, 4:3
vagy 16:9 kiválasztásához.
AUTO:
Automatikusan kiválasztja a megfeleló́ üzemmódot a
visszajátszáshoz a felvételtó́l függó́en.
4:3
Csak normál (4:3) formátum visszajátszásához és
rögzítéséhez.
16:9:
Csak szélesvásznú (16:9) formátum 
visszajátszásához és rögzítéséhez.

3 Nyomja meg az SETUP gombot a menük TV képernyó́
ró́l való eltú́ntetéséhez.
A szélesvásznú felvételek élvezetéhez a videomagnót
SCART csatlakozóval kell a televízióhoz csatlakoztatni.

A dekóder beállítása
A 86. oldalon található annak leírása, miképp lehet
fizetős TV-adók, például a CANAL+ vagy a PREMIERE
megtekintéséhez szükséges dekódert csatlakoztatni.
Kódolt adó műsorának rögzítéséhez nem szükséges
semmilyen beállítás. Csak ki kell választani az adót,
majd rövidesen elkezdődik a dekódolás.

1 Nyomja meg a SETUP gombot.
Ekkor a TV képernyőn megjelenik a főmenü.
Válassza ki a F vagy G gombbal a DECODER
menüelemet.
Nyomja meg az OK gombot.

2 Válasszon a 33 vagy 44 gombbal.
KI: Ha a dekóder az AV2 csatlakozón van.
BE: Ha az AV2 csatlakozón videokészülék van.
A TV képhez az SETUP gombbal juthat vissza.

Utolsó állapot memória

Ez a berendezés megjegyzi az utolsó lejátszott lemez
paramétereinek beállításait. A beállítások a memóriában
maradnak még akkor is, ha kivesszük a lemezt a
lejátszóból és kikapcsoljuk azt. Amennyiben újra
behelyezi azt a lemezt a berendezésben, amelynek
paraméterei a memóriában vannak, az utolsó megállított
pozíció automatikusan elindítódik.

Megjegyzések

– Minden újbóli alkalmazás után a beállítások törlődnek a
memóriábó

– A berendezés nem jegyzi meg a lemez paramétereit ha
a lejátszás előtt kikapcsolja a lejátszót.

VCD1.1CDDVD

i
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Speciális felvételkészítés

Másolás a DVD-ró́l a VCR-re
(videomagnóra)

A készülék lehetó́vé teszi a DVD tartalmának VHS
kazettára másolását a D.DUBBING gomb egyetlen
megnyomásával.

Megjegyzés
● Feltétlenül állítsuk be a "Progresssive Scan"-t "KI"

pozícióba a beállítási menün.
● Ha a DVD, amit másolni szeretne, másolásvédett,

lehet, hogy nem fogja tudni lemásolni a lemezt.

1 Lemez beelyezése
Tegye be a DVD készülékbe a lemezt, amit le kíván
másolni, és csukja be a lemeztartó tálcát.

2 VHS kazetta behelyezése
A videomagnóba tegyen egy üres VHS kazettát.

3 DVD másolása a VHS szalagra
NAz el_lapon nyomja meg a D.DUBBING vagy
RECORD zz, illetve a távvezérlőn a RECORD
gombot.
● A DVD lejátszás módba, a videomagnó pedig

felvétel módba lép.
● Ha a DVD menü jelenik meg, lehet, hogy kézzel

kell megnyomnia a Play (Lejátszás) gombot
ahhoz, hogy a másolás elinduljon.

Megjegyzés

A RECORD zz gomb megnyomása előtt ellenőrizze,
hogy a lejátszó DVD-módban van-e.

4 Másolás leállítása.
Ha a DVD befejezte a lejátszást, a STOP 9
megnyomásával állítsa le a másolást.
● Amikor a DVD filmnek vége van, a Másolási

eljárást kézzel kell leállítani, mert lehet, hogy a
készülék ismételt lejátszásba és felvételbe kezd.

Felvétel másik videomagnóról

Ezzel a videomagnóval külsó́ forrásról is készíthet
felvételt, például másolhat másik videomagnóról vagy
videokameráról.

Megjegyzés
A következó́ leírásban ezt a felvételre használt
videómagnót VCR B-nek nevezzük. A másik
készüléket, amelyikró́l lejátszunk, VCR A-nak fogjuk
hívni.

1 A VCR A-t az Ön készüléke hátlapján lévó́ SCART
aljzathoz vagy az eló́lapon lévó́ AV aljzatokhoz kell
csatlakoztatni.

2 A másolandó kazettát helyezze a VCR A-ba, és a
VCR B-be tegyen egy üres kazettát.

3 Nyomja meg többször az INPUT gombot, amíg meg
nem jelenik az a csatlakozó, amelyről rögzíteni
szeretne. (VCR B)
AV 1 EURO AV1 SCART csatlakozóaljzaton
keresztül történó́ felvételhez.
AV 2 EURO AV2 SCART csatlakozóaljzaton
keresztül történó́ felvételhez.
AV 3 videóbementen és audiobemeneten keresztül
történó́ felvételhez (Bal & Jobb) a videómagnó
elején található csatlakozóaljzatokat használva.

4 A felvétel elindításához nyomja meg a VCR B-n a
RECORD zz-t, a VCR A-n pedig a PLAY B-t.

5 Amikor be akarja fejezni a másolást, mindkét
videomagnón gyomja meg a STOP 99-ot.
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Problémamegoldás

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel olvassa el az esetleges problémák megoldásával kapcsolatos tanácsainkat.

Jelenség

A DVD-lejátszó vagy a
videomagnó nem
mű ködik megfelelően.
Nincs Áram

Van áram, de a DVD
lejátszó nem működik.

Nincs kép

Nincs hang.

A lejátszott kép fakó.

A DVD lejátszó nem
kezdi el a lejátszást

A távirányító nem
megfelelően működik.

A video-kazettát nem
lehet behelyezni

Nincs Hi-Fi hangzás

Nem mú́ködik a NICAM
hangrögzítés

Ok

� Nem állították be megfelelően a DVD
vagy a VCR gombot.

� A tápvezeték nincs csatlakoztatva.

� Nincs lemez behelyezve.

� A televízió nincs beállítva a DVD 
lejátszó jeleinek vételére.

� A videókábel nincs pontosan 
csatlakoztatva.

� Az audió kábellel összekötött 
berendezés nincs beállítva a DVD 
lejátszó kimenő jeleinek fogadására.

� Az audió kábel nincs tökéletesen
bekötve.

� Az audió kábellel összekötött 
berendezés ki van kapcsolva.

� A Digitális Audió Kimenet rossz 
pozícióba van beállítva.

� A lemez szennyezett.
� A TV-adók nincsenek megfelelően

behangolva.

� Nem lejátszható lemez van behelyezve.

� A lemez fordítva van behelyezve.

� A lemez nempontosan fekszik a tálcán.

� A lemez szennyezett.
� Az értékhatár be van állítva.

� Akadály került a távirányító és a készülék
közé.

� A távirányító elemei le vannak merülve.
� Üres a kazettatartó?

� Az audio-üzemmód beállítása nem
megfelelően történt.

� A NICAM üzemmód beállítása nem
megfelelően történt.

Megoldás

� Lásd 82. oldal.

� Helyezze pontosan a tápvezeték
dugóját a fali csatlakozóajzatba.

� Helyezze be a lemezt. 

� Válassza ki a megfelelő videó bemenetet a
televízióban, ami a DVD lejátszó képének
megjelenését okozza a televízió képernyőjén.

� Dugja a videó kábelt pontosan a
bemenetbe.

� Válassza ki a megfelelő audió bemenetet az
erősítőben, ami a DVD lejátszó hangjának
megjelenését okozza a hangszóróban.

� Dugja az audió kábelt pontosan a
bemenetbe.

� Kapcsolja be az audió kábelre kötött
berendezést.

� Állítsa a Digitális Audió Kimenetet a
megfelelő pozícióba, majd jakcsolja be a
DVD lejátszót a POWER gomb lenyomásával.

� Tisztítsa meg a lemezt.
� Ellenőrizze a behangolást, és végezze

azt el újra.

� Helyezzen be egy lejátszható lemezt
(Ellenőrizze a lemez fajtáját és az országkódot.)

� Helyezze a lemezt lejátszási oldalával
lefelé a tálcára.

� Helyezze a lemezt nyomtatott oldalával
felfelé a tálcára.

� Tisztítsa meg a lemezt.
� Kapcsolja ki az Értékelési funkciót, vagy

csökkentse az értékhatárt.
� Távolítsa el az akadályt. 

� Cserélje ki újra az elemeket.
� Vegye ki a bent lévő kazettát.

� A távirányítón található „AUDIO" gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a
„STEREO" opciót.

� Ellenó́rizze, hogy a NICAM a menüben
AUTO-ra van-e állítva a felvenni kívánt
csatorna esetében.
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Nyelvkód-lista

Adja meg a kiválasztott kódszámot a "Disc Audio", "Disc Subtitle" és/vagy "Disc Menu" opciókban (Lásd 95. oldal)

Kód Nyelv 

6565 Afar

6566 Abkházi

6570 Afrikaans

6577 Amehár

6582 Arab

6583 Assam

6588 Aymara

6590 Azerbajdzán

6665 Bashkir

6669 Belorusz

6671 Bulgár

6672 Bihari

6678 Bengáli, Banga

6679 Tibeti

6682 Breton

6765 Katalán

6779 Korzikai

6783 Cseh

6789 Welszi

6865 Dán

6869 Német

6890 Bhutáni

6976 Görög

6978 Angol

6979 Észt

6983 Spanyol

6984 Észt

6985 Baski

7065 Perzsa

7073 Finn

7074 Fiji

Kód Nyelv 

7079 Faroese

7082 Francia

7089 Frisian

7165 Ír

7168 Skót

7176 Gall

7178 Guaran

7185 Gujarat

7265 Hausa

7273 Hindi

7282 Horvát

7285 Magyar

7289 Örmény

7365 Internyelv

7378 Indonéz

7383 Izlandi

7384 Olasz

7387 Héber

7465 Japán

7473 Yiddish

7487 Javanéz

7565 Grúz

7575 Kazah

7576 Greenlandi

7577 Kambodzsai

7578 Kannadai

7579 Koreai

7583 Kasmír

7585 Kurd

7589 Kirgíz

7665 Latin

Kód Nyelv 

7678 Lingala

7679 Laoszi

7684 Litván

7686 Lett

7771 Malagazi

7773 Maori

7775 Makedón

7776 Malayalam

7778 Mongol

7779 Moldovai

7782 Marati

7783 Maláj

7784 Máltai

7789 Burmai

7865 Nauru

7869 Nepáli

7876 Holland

7879 Norvég

7982 Orija

8065 Panjabi

8076 Lengyel

8083 Pasto

8084 Portugál

8185 Kecsua

8277 Reto

8279 Román

8285 Orosz

8365 Szankszrít

8368 Szindi

8372 Szerb-Horvát

8373 Szingáli

Kód Nyelv 

8375 Szlovák

8376 Szlovén

8377 Szamoa

8378 Sona

8379 Szomáli

8381 Albán

8382 Szerb

8385 Szudáni

8386 Svéd

8387 Swahil

8465 Tamil

8469 Telugu

8471 Tajik

8472 Thai

8473 Tigrinya

8475 Türkmén

8476 Tagalog

8479 Tonga

8482 Török

8484 Tatár

8487 Twi

8575 Ukrán

8582 Urdu

8590 Üzbég

8673 Vietnámi

8679 Volapük

8779 Wolof

8872 Xóza

8979 Yoruba

9072 Kínai

9085 Zulu
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Országkód/Area-lista

Adja meg a kiválasztott kódot a "Country Code" funkció beállításakor (Lásd 97. oldal)

Kód Ország

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Antillák
AO Angola
AQ Antarktisz
AR Argentína
AS Amerikai Szamoa
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama
BT Bhutan
BV Bouvet-szigetek
BW Botswana
BY Belarusz
BZ Belize
CA Kanada
CC Cocos-szigetek
CF Közép-Afrikai Közt
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chíle
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
cs a volt Csehszlovákia
CU Kuba
CV Cabo Verde
CX Karácsony-szigetek
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominika
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara

Kód Ország

ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin)
FM Micronesia
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
FX Franciaország, Párizs
GA Gabon
GB Nagy-Britannia 
GD Grenada
GE Grúzia
GF Francia Guyana
GH Ghána
GI Giblaltár
GL Zöldfoki-szigetek
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe
GQ Egyenlítői Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia,

Dél-Sandwich-szk.
GT Guatemala
GU Guam
GW Bissau Guinea
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Heard- és McDonald-szk.
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IN India
IO British Indian Ocean Terr.
IQ Irak
IR Irán
IS Izland
IT Olaszország
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizsztan
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Kitts és Nevis
KP Észak-Korea
KR Dél-Korea
KW Kuwait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laosz
LB Libanon

Kód Ország

LC St. Lucia
LI Lichtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldova
MG Madagaszkár
MH Marshall-szigetek
MK Macedónia
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongólia
MO Macao
MP Észak Mariana-szigetek
MQ Martinique
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldiv-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malaysia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NC Új-Kaledónia
NE Niger
NF Norfolk-szigetek
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NU Niue
NZ Új-Zéland
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PF Francia Polinézia
PG Papua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PM St. Pierre és Miquelon
PN Pitcairn
PR Puerto Rico
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
RE Reunion
RO Románia
RU Orosz Föderáció
RW Ruanda
SA Szaud-Arábia

Kód Ország

SB Solomon-szigetek
SC Seychell-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH St. Helen
SI Szlovénia
SJ Svalbard, Jan Mayen-szk.
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegal
SO Szomália
SR Suriname
ST Sao Tome és Principe
SU Volt Szovjetunió
SV Salvador
SY Szíria 
SZ Szváziföld
TC Turksz –és Kaikosz-szk
TD Csád
TF Franciaország, déli terület
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tadzsikisztán
TK Tokleau
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TP Kelet-Timor
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Taivan
TZ Tanzánia
UA Ukrajna
UG Uganda
UK Nagy-Britannia
UM US Minor Outlying-szk.
US Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent, Grenadines
VE Venezuela
VG Virgin-szigetek

(Nagy-Brit.)
VI Virgin-szigetek (USA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis és Futuna-szk.
WS Szamoa
YE Jemen
YT Mayotte
YU Jugoszlávia
ZA Dél-Afrika
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe
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Műszaki leírás

Gyártva a Dolby Laboratories engedélye alapján. A “Dolby” és a kettős “D” szimbólum a Dolby

Laboratories bejegyzett védjegye.

Álltalános adatok

Tápfeszültség igény AC 220-230V , 50 Hz
Fogyasztás 17W 
Méret (kb.) 430 X 78.5 X 265 mm (sz/m/v)
Tömeg (kb.) 4.06 kg
Működési hőmérséklet 5˚C és 35˚C (41°F és 95°F között)
Működési páratartalom 5 % és 90 % között
Idó́zító́ 24 órás kijelzés
RF modulátor UHF 22 - 68 (állítható)

Rendszer

Lézer Févezetõ lézer, hullámhossz 650nm
Video fejrendszer Dupla azimuth 4 fejes, körkörös letapogatás
Jelrendszer PAL
Megfelelő frekvenciák DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz és 44 kHz között 

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz és 22 kHz között 
CD: 8 Hz és 20 kHz között 

Jel-zaj arány Több mint 100dB (csak az ANALOG OUT csatlakozók)
Harmónikus disztorzió  kisebb mint 0.008%
Dinamikai tényező Több mint  100 dB (DVD) 

Több mint  95 dB (CD) 

Bemeneti (VHS)
Audio -6,0 dBm, több mint 10kohm (SCART)

-6,0 dBm, több mint 47kohm (RCA)
Video 1,0 Vp-p, 75ohm, nem kiegyensúlyozott (SCART/RCA)

Kimeneti (DVD)
VIDEO KIMENET 1 V (p-p), 75Ω, negatív szinkron
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (Y) 1,0 Vpp 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
VIDEO OUT (Pb)/(Pr) 0,7 Vpp 75 Ω, RCA csatlakozó x 2
RGB KIMENET 0.7 Vp-p, 75 ohms
VIDEÓ KIMENET 1 Vp-p 75 ohms, negatív szinkron
COAXIAL(digitális audió) 0.5 V (p-p), 75Ω, RCA jack x 1
Audió kimenet (Analóg audió) 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 2/SCART(A TELEVÍZIÓHOZ)

Kimeneti (VCR)
Audio -6,0 dBm, kevesebb mint 1kohm (SCART)
Video 1,0 Vp-p, 75ohm, nem kiegyensúlyozott (SCART)
RGB KIMENET 0.7 Vp-p, 75 ohms
Audió kimenet (Analóg audió) 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 2/SCART(A TELEVÍZIÓHOZ)
Audió kimenet (Analóg audió) 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 2/SCART(A TELEVÍZIÓHOZ)

�� A Specifikáció és design minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.
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