
DVD  Recorder /  VCR DVDR3510V
DVDR3512V

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips
that make using your Philips product more enjoyable.
To fully benefit from the support that Philips offers, 

register your product and get support at www.philips.com/welcome

Kullanıcı El Kitabı
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Important notes for users in U.K.

Mains plug
This apparatus is fi tted with an approved 13 
Amp plug.  To change a fuse in this type of 
plug proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.
 

2 Fix new fuse which should be a BS1362  
  5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refi t the fuse cover.

If the fi tted plug is not suitable for your socket 
outlets, it should be cut off and an 
appropriate plug fi tted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should 
have a value of 5 Amp. If a plug without a 
fuse is used, the fuse at the distribution board 
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed off to 
avoid a possible shock hazard should it be 
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with 
the following code: blue = neutral (N), 
brown = live (L).

 As these colours may not correspond with 
the colour markings identifying the terminals 
in your plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal 
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal 
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth 
terminal in the plug, marked E (or e) or 
coloured green (or green and yellow).
       

Before replacing the plug cover, make certain 
that the cord grip is clamped over the sheath 
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may 
require consent. See Copyright Act 1956 and 
The Performer’s Protection Acts 1958 to 
1972.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the 
bottom or rear of your DVD Recorder and enter 
below the Serial No. Retain this information for 
future reference.

Model No.  DVD/VCR RECORDER 
           DVDR3510V/ DVDR3512V
Serial No.    _______________

 Norge

Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er 
derfor ikke frakoplet nettet så lenge 
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk 

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 

fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio DVDR3510V/ 
DVDR3512V, Philips risponde alle prescrizioni 
dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 
n. 548.

Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands
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CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. 

AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL 

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING 

VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE 

FOR STRÅLING

VARNING 

SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL 

ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! 

AVATTAESSA OLET ALTTIINA 

NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE 

LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO 

SÄTEESEEN

VORSICHT 

SICHTBARE UND UNSICHTBARE 

LASERSTRAHLUNG WENN 

ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM 

STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION 

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET 

INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE 

EXPOSITION DANGEREUSE AU 

FAISCEAU

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning 
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning 
specifi cerats, kan användaren utsättas för 
osynlig laserstrålning, som överskrider 
gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla 
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla 
tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa 
olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina 
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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This product incorporates copyright protection 

technology that is protected by US patents. Use of 

this copyright protection technology must be 

authorised by Macrovision, and is intended for 

home and other limited viewing uses only unless 

otherwise authorised by Macrovision. Reverse 

engineering or disassembly is prohibited. 

U.S. Patent Number 4,631,603; 4,819,098; 

4,907,093; 5,315,448; and 6,516,132

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. “Dolby” and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

  
SHOWVIEW® is a registered trademark of Gemstar 
Development Corporation. The SHOWVIEW® 
system is manufactured under license from 
Gemstar Development Corporation.

  
DivX®, DivX Certified, and associated logos are 
trademarks of DivX, Inc. and are used under 
license.

LASER
Type       Semiconductor laser   
       InGaAlP (DVD)
       AIGaAs (CD)
Wave length   658 nm (DVD)
       90 nm (CD)
Output Power  30 mW (DVD+RW write)
       1.0 mW (DVD read)
       1.0 mW (CD read)
Beam divergence  84 degrees (DVD)
       61 degrees (CD)

This product complies with the radio 
interference requirements of the European 
Community.

This product complies with the 
requirements of the following 
directives and guidelines: 73/23/
EEC + 
89/336/EEC + 93/68/EEC
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Bakım ve Güvenlik Bilgileri

DİKKAT!
Yüksek gerilim! Cihazı açmayın. Aksi 
takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

Bu cihazda kullanıcı tarafından 
onarılabilecek hiçbir parça 
bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemlerini 
lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma
– Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye 
yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine 
yerleştirmeyin.
– Seti, ısınmasına neden olabilecek başka 
cihazların (örneğin alıcı veya amplifikatör) 
üzerine yerleştirmeyin.
– Setin üzerine ya da altına hiçbir şey 
(örneğin CD’ler, dergiler) koymayın.
– Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin 
kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma boşluğu
– Cihazın havalandırma açıklıkları etrafında 20 
cm’lik boşluk bırakın. Cihazı sallanan bir zemin 
üzerine yerleştirmeyin.
– Elektrik prizi kullanıma hazır bir durumda 
kalmalıdır.

10cm (4") 10cm (4")

5cm (2")

5cm (2")

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan 
kaçının
– Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına 
maruz bırakılmamalıdır.
– Cihaza zarar verebilecek herhangi bir nesne 
koymayın (örn. sıvı doldurulmuş nesneler, 
yanan mumlar).
  

Disklerin temizlenmesi

Ünitenin içindeki disk kirli olduğunda bazı 
sorunlar (görüntüde donma ve bozulma, seste 
kesilme) görülebilir. Bu sorunların ortaya 
çıkmasını önlemek için diskler düzenli olarak 
temizlenmelidir.

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi 
kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz 
bir çizgi üzerinden silin.

DİKKAT!
Diskler için benzin, tiner gibi solventler, ticari 
temizlik maddeleri veya antistatik spreyler 
kullanmayın.

Kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD 
veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte 
çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için 
uygun temizlik CD’lerinin kullanılması, optik 
ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. 
Bu nedenle, temizlik CD’si kullanmayın.

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanım talimatları, çevre dostu kağıda 
basılmıştır. Bu elektronik aygıt için kullanılan 
malzemelerin büyük çoğunluğu geri 
dönüşümde kullanılabilir. Atacağınız eski cihazı 
bir geri dönüşüm merkezine götürün. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve 
eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.
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– Uzaktan kumanda ve piller
– RF koaksiyal kablo
– Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bölge kodları

DVD filmler genellikle tüm bölgelerde aynı 
anda satışa sunulmazlar, dolayısıyla her DVD 
oynatıcı, belirli bir bölge kodu için 
programlanmıştır.

Bu cihaz yalnızca 2. Bölge 
DVD’lerini ya da tüm bölgelerde 
oynatılmak için üretilmiş DVD’leri 
oynatacaktır (‘ALL’). Diğer 
bölgelerden DVD’ler bu kaydedicide 
oynatılamaz.

Telif hakkı uyarısı

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali 
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu 
cihaz bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Ürün Bilgileri

ALL

2

Giriş

Philips DVD kaydedicinizde dahili bir VCR katı 
bulunur. DVD±RW, DVD±R, DVD+R DL 
ortamlarına ve VHS kasede kayıt yapmayı 
sağlar. Ayrıca, DVD diskleri ve VHS kasetleri 
oynatma keyfini yaşayabilirsiniz. Diğer DVD 
oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R 
disklerin sonlandırılması gerekmektedir. 

Bu kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, üç 
kolay adımda temel bağlantı ve kurulumu 
tamamlayın.

Adım 1:  Temel kaydedici bağlantıları

Adım 2:  Diğer cihazlar için opsiyonel  
      bağlantılar 

Adım 3:  Kurulum

Kaydedicinizi kullanmadan önce lütfen bu 
kullanım kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz 
kaydedicinin çalıştırılması ile ilgili önemli bilgiler 
ve notlar içermektedir.

Faydalı İpuçları:
– Sorularınız veya çalıştırma sırasında 
karşılaşabileceğiniz sorular için, bkz. ‘Sorun 
Giderme’.
– Daha ileri düzeyde yardım için ülkenizde 
bulunan müşteri destek servisini arayın. İlgili 
telefon numaraları ve e-posta adresleri garanti 
kitapçığında verilmiştir.
– Tanımlama bilgileri ve gerilim değerleri için 
ürünün arkasında ya da altında bulunan tip 
levhasına başvurun.
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Ürün özellikleri

 
Bu, kaydediciler için basit bir programlama 
sistemidir. Kullanmak için, televizyon 
programının ilgili programlama numarasını 
girin. Bu numarayı favori TV derginizde 
bulabilirsiniz.

i.Link aynı zamanda ‘FireWire’ ve ‘IEEE1394’ 
olarak da bilinir. Bu bağlantı, dijital video (DV) 
kameralar tarafından kullanılan yüksek bant 
genişliğindeki dijital sinyallerin iletilmesi için 
kullanılır. Tüm ses ve görüntü sinyallerini tek 
bir kablo üzerinden taşır.

Philips DVD kaydediciler ‘dual ortam’ kaydını, 
yani + ve – diskler (DVD+R/+RW, DVD+R 
DL, DVD-R/-RW) üzerine kayıt 
gerçekleştirebilmeyi destekler.

Doğrudan Dublaj
Dahili VCR bölmesi, kayıtlarınızı VHS kasetten 
DVD’ye veya DVD’den VHS kasede, tek bir 
düğmeye basarak kopyalamayı kolaylaştırır.

Ürün Bilgileri (devamı)

Olası eşzamanlı işlemler

– DVD disk oynatılırken, aynı anda sadece DVD 
diskten VCR’a eşzamanlı kayıt işlemi 
gerçekleştirilebilir.

– Kaydedilebilir bir DVD diskine kayıt yaparken 
aynı anda sadece VCR oynatma mümkündür.

– VHS kaset oynatılırken, aynı anda sadece 
VCR’dan DVD’ye eşzamanlı kayıt işlemi 
gerçekleştirilebilir.

– VHS kaset üzerine kayıt yapılırken, aynı anda 
sadece DVD oynatımı yapılabilir.

Geçerli İşlem

DVD oynatın

DVD’ye kayıt

VCR oynatma

VCR’a kayıt

 Play   Record   Play    Record

DVD           VCR
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Ana Ünite

qa

1 2 34 5

6 7 8 9 q; qs qd

qf qhqg

a STANDBY-ON  
– Kaydediciyi çalıştırır yada bekleme moduna alır.

b Kaset bölmesi

c EJECT Z
– VHS kasetini çıkarır.

d OPEN/CLOSE Z
– Disk tepsisini açar/kapatır.

e Disk tepsisi

f CHANNEL Vv

– Tuner modundayken, sonraki/önceki TV 
kanalını seçer.

– Kaydedicinin giriş kaynağını seçer (EXT1, 
EXT2, TUNER, CAM1, DV). 

g DIRECT DUBBING
– VHS kasetten kaydedilebilir DVD’ye ya da tam 

tersi şekilde kayıt işlemi gerçekleştirir.

h VCR/DVD
– VCR ve DVD modları arasında geçiş yapar.

i VCR göstergesi
– VCR modunda iken yanar. 

 DVD göstergesi
– DVD modunda iken yanar. 

j Sistem ekran paneli
– Kaydedicinin geçerli durumuyla ilgili bilgi verir.

k . / > 
– Önceki yada sonraki başlığa/bölüme/parçaya 

atlar.
– Hızlı ileri ve geri arama için bu düğmeyi basılı 

tutun. 

 REC z 
– Geçerli TV kanalını veya geçerli video giriş 

kaynağını kaydetmeye başlar.
– 30, 60 veya 90 dakika aralıklarla bir Tek 

Dokunuşta Kayıt işlemi ayarlamak için tuşa 
arka arkaya basın.

l PLAY/PAUSE u
– Oynatmayı başlatır.
– Oynatmayı / kaydı / eşzamanlı kaydı duraklatır.

m STOP x 
– Oynatmayı/kaydı durdurur.

Arkadaki girişler

Sağ köşedeki OPEN B etiketinde gösterildiği 
gibi kapağı açın.

n USB
– USB flash sürücü veya USB bellek kartı 

okuyucu için giriş.
 Bu giriş kaynağına erişim için uzaktan kumanda 

üzerinde USB tuşuna basın.

o DV IN
– Dijital video kameralar ya da bu konektörü 

kullanan diğer uygun cihazlar için girişler.

p VIDEO
– Kamera veya video kayıt cihazı için video girişi. 

AUDIO L/R 
– Kamera veya video kayıt cihazı için ses girişi.
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Uzaktan Kumanda 

a 2
– Kaydediciyi çalıştırır ya da bekleme moduna 

alır.

b SCART
– Ek cihazlardan gösterim (EXT2 AUX-I/O 

yuvası üzerinden bağlanan) ile kaydediciden 
gösterim arasında geçiş yapar.

 DVD
– DVD moduna geçer.

 VCR
– VCR moduna geçer.

 USB
– Bağlanan USB flash sürücü/ USB bellek kartı 

okuyucunun içeriğine erişir.

SCART

6

q;

1

2
3
4
5

7

8

9

qa

qs

qd

qf

c SOURCE
– Kaydedicinin giriş kaynağını seçer (EXT1, 

EXT2, TUNER, CAM1, DV). 

d SELECT 
– Program menüsünde bir parça/bölüm/dosya 

seçilmesini sağlar.

e CLEAR
– Seçili parça/kopya listesindeki parçayı/bölümü/

dosyayı siler.
– Bir zamanlayıcı girişinin silinmesini sağlar.
–  Kaset sayacını sıfırlar.

f SETUP
– Sistem ayarlar menüsüne girer/çıkar.

g   : Sağa/sola hareket veya ileri/geri arama 
yapmak için imleç tuşları.

  : Yukarı/aşağı hareket etmek veya 
kaydedicinin TV tuner kanalını değiştirmek için 
imleç tuşları.

h OK
– Herhangi bir girişi saklar/onaylar.

i INFO
– Durum çubuğunu görüntüler/kaldırır.

j REW m / FFW M 
– Hızlı geri veya hızlı ileri arama yapar.

k PLAY / PAUSE u
– Oynatmayı başlatır.
– Oynatmayı / kaydı duraklatır.

l P +/-
– Tuner modundayken, sonraki/önceki TV 

kanalını seçer.
– VCR modunda iken, görüntü kalitesini (kayıt) 

değiştirir.

m AUDIO
– Ses dilini (DVD/VCD) veya ses kanalını (CD, 

VHS) seçer.

n SHOWVIEW
– SHOWVIEW® menüsüne giriş/çıkış sağlar.
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Uzaktan Kumanda (devamı)

o OPTIONS
– Araçlar veya disk/başlık düzenleme menüsüne 

girer/çıkar

p DISC
– Bir DVD±R/±RW diskinin DVD disk menüsü 

veya Dizin Görüntü ekranına erişim sağlar.
–  PBC açık olduğunda VCD disk menüsüne 

erişimi sağlar.

q BACK
– Video CD’nin (VCD) önceki menüsüne geri 

döndürür.

r PREVí / NEXTë 
– Önceki yada sonraki başlığa/bölüme/parçaya 

atlar.

s REC â
– Geçerli TV kanalını veya geçerli video giriş 

kaynağını kaydetmeye başlar.
– 30, 60 veya 90 dakika aralıklarla bir Tek 

Dokunuşta Kayıt işlemi ayarlamak için tuşa 
arka arkaya basın.

 STOP x
– Oynatmayı/kaydı durdurur.
–  Disk tepsisini açmak veya kapatmak için bu 

tuşu basılı tutun.

t TV VOL +/-
– TV setinin sesini ayarlar (sadece Philips TV).

u DIRECT DUBBING
– VHS kasetten kaydedilebilir DVD’ye ya da tam 

tersi şekilde kayıt işlemi gerçekleştirir.

v Sayısal Tuş Takımı
– Oynatılacak olan bölüm/parça numarasının 

seçilmesini sağlar.
– Kaydedicinin ayarlanmış TV tuner kanalını 

seçer.

w SUBTITLE
– DVD altyazı dili seçmeyi sağlar

x REC MODE
– Kayıt modları arasında geçiş sağlar:   

HQ, SP, SPP, LP, EP veya SLP.
 VCR: SP ve LP
 Bu, kayıt kalitesini ve DVD±R/±RW diski 

üzerine kaydedilen zamanı belirler.

y TIMER
– Zamanlayıcı kaydı menüsüne giriş/çıkış sağlar.

z EDIT
– Video düzenleme menüsüne girer/çıkar.

SCART

qj

qk

ql

w;

wa

ws

wd

wf

wh
wg

qg

qh
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Uzaktan Kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

A Pil bölmesini açın.

B Bölme içindeki (+-) işaretlerine göre, R03 
veya AAA tipi iki pil takın.

C Kapağı kapatın.

D  Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki 
uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.

E Uzaktan kumanda üzerindeki DVD, VCR veya 
SOURCE tuşuna basarak kontrol etmek 
istediğiniz kaynağı seçin.

F Daha sonra istediğiniz kaynağı seçin (örneğin 
m, M).

DİKKAT!
– Piller biterse veya uzaktan kumanda 
uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri 
çıkarın.
– Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni ya  
da karbon ve alkalin vs.).
– Pillerde kimyevi maddeler 
bulunmaktadır, bu yüzden doğru 
biçimde atılmalıdır.

A

C

B
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları

Anten kablolarının bağlanması

Bu bağlantılar, bu kaydediciyi kullanarak TV 
programlarını izlemenize ve kaydetmenize 
olanak sağlar. Anten sinyali bir Kablo Kutusu 
veya Uydu Alıcısı üzerinden bağlanmışsa, kablo 
programlarının seyredilebilmesi ya da 
kaydedilebilmesi için bu aygıtların açık 
olduğundan emin olun.

 Bir kablo kutusu/Uydu Alıcısına 
bağlanmak isterseniz, TV’nize yapılabilecek 
tüm bağlantılar için, bkz bölüm “Adım 2: 
Opsiyonel Bağlantılar – Bir kablo Kutusu veya 
Uydu Alıcısına Bağlantı”.

A Mevcut Anten/Uydu Alıcısı/Kablo TV sinyalini 
(RF OUT ya da TO TV olarak işaretlenmiştir), 
kaydedicideki ANTENNA  soketine 
bağlayın.

B Cihazla birlikte verilen RF koaksiyal kablosunu, 
kaydedici üzerindeki TV  girişinden TV 
üzerindeki anten giriş yuvasına (veya VHF/UHF 
RF IN) bağlayın.

Faydalı İpucu:
– TV kanalınızın bağlantısına göre (doğrudan bir 
antenden ya da Kablo kutusundan veya VCR’dan), 
anten bağlantısını yapmadan önce bazı kabloların 
bağlantısını kesmeniz gerekecektir.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

??
????
?? 
??
????
???

TV

A

B

Kablo Uydu Anten
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)

Video kablolarının bağlanması

Bu bağlantı, kaydedici üzerinden disk ve VHS 
oynatmayı görüntülemenizi sağlar. Video 
bağlantısını gerçekleştirmek için aşağıdaki 
seçeneklerden birini uygulamanız yeterlidir.

Seçenek 1: SCART kablosu kullanarak 

 Kaydedici üzerindeki EXT1 TO TV-I/O 
yuvasından TV üzerindeki SCART giriş yuvasına 
bir SCART kablo (sağlanmamaktadır) bağlayın.

Faydalı İpuçları:
– Eğer TV setinde birden fazla SCART yuvası 
bulunuyorsa hem video girişi hem de video çıkışı ile 
uyumlu olan SCART yuvasını seçin.
– TV setinde SCART yuvası seçimi bulunuyorsa 
SCART yuvası için kaynak olarak ‘VCR’ı seçin.
– EXT2 AUX-IO yuvası sadece ek cihazlar içindir.

Seçenek 2: S-Video kablosu kullanarak 

 Kaydedici üzerindeki S-VIDEO (Y/C) yuvasını 
TV üzerindeki S-Video giriş yuvasına (Y/C ya da 
S-VHS etiketli) bağlamak için S-video kablosu 
(cihazla birlikte verilmemektedir) kullanın.

 Sesi duyabilmek için ses bağlantısı 
gereklidir, bkz. sonraki bölüm “Ses kablolarının 
bağlanması”.

Seçenek 3: Video (CVBS) kablosu 
kullanarak  

 Kaydedicinin VIDEO CVBS OUT yuvası ile 
TV üzerindeki video giriş soketi (A/V In, Video 
In, Composite veya Baseband şeklinde 
etiketlidir) arasına bir kompozit video kablosu 
(sarı uçlu - birlikte verilmez) bağlayın. 

 Sesi duyabilmek için ses bağlantısı 
gereklidir, bkz. sonraki bölüm “Ses kablolarının 
bağlanması”.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

PR

PB

Y

TV

Seçenek 1

Seçenek 2

Seçenek 3VEYA VEYA

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
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Seçenek 4: Komponent (Y Pb Pr) kablo 
kullanılması

A Kaydedicinin Y PB PR -OUT yuvaları ve TV 
üzerindeki komponent video giriş yuvaları 
(veya Y Pb/Cb Pr/Cr ya da YUV olarak 
etiketlenmiştir) arasında komponent video 
kablosu (kırmızı/mavi/yeşil - birlikte verilmeme
ktedir) bağlayın.

B Televizyonunuz Tek Seferde Tarama sinyalini 
kabul ediyorsa ayrıntılı Tek Seferde Tarama 
ayarları için, bkz. “Ayarlar Menüsü Seçenekleri 
– Genel Ayarlar – Video Çıkış Ayarları”.

ÖNEMLİ!
Tek seferde tarama görüntü kalitesi 
yalnızca Y PB PR bağlantısı 
kullanıldığında elde edilebilir ve bu 
özelliğe sahip bir TV gerekmektedir. 
Tek seferde tarama özelliğini 
etkinleştirmeden önce kaydedici 
kurulumunun tamamlanması tavsiye 
edilir.

3139 241 2

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

PR

PB

Y

TV

Seçenek 4

Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)

Ses kablolarının bağlanması

Bu bağlantı, bu kaydediciden ses alabilmenizi 
sağlar. Ancak kaydedici, birlikte verilen Scart 
konnektörü kullanılarak TV’ye bağlanmışsa bu 
bağlantı gerekli değildir.

Seçenek 1: Ses kablosu kullanarak

Stereo ses sisteminin keyfini çıkarabilmek için 
kaydediciyi iki kanallı bir stereo sisteme (mini 
sistem, TV) ya da alıcıya bağlayın.

 AUDIO L/R OUT yuvalarını bağlı cihazın ses 
giriş yuvalarına bağlamak için ses kablosu 
(kırmızı/beyaz uçlu - cihazla birlikte 
verilmemektedir) kullanın.

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

Seçenek 1
AV amplifikatör/
alıcı

Seçenek 2: Koaksiyel kablo kullanarak

Çok kanallı surround sesin keyfini sürmek için 
kaydediciyi dijital çok kanallı ses dekoderli bir 
AV amplifikatörü/alıcısına bağlayın.

 Kaydedici üzerindeki COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO OUT) yuvasını, amplifikatör/alıcı 
üzerindeki dijital giriş yuvasına bağlamak için 
koaksiyal kablo kullanın.

Çalıştırmaya başlamadan önce dijital ses çıkış 
ayarlarını uygun şekilde yapın [bkz. “Ayarlar 
Menüsü Seçenekleri - Oynatma ayarları – 
Digital Audio Output(Dijital Ses Çıkışı)”]. 
Ayarı, ses sisteminizin özelliklerine uygun 
değilse, stereo sistemi güçlü ve bozuk bir ses 
verebilir veya hiç ses vermeyebilir.

Seçenek 2

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
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Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar

Bir Kablo Kutusu veya Uydu 
Alıcısına bağlantı

Seçenek 1
Kablo Kutunuz/Uydu Alıcınız sadece bir 
anten çıkış soketine sahipse 
(RF OUT veya TO TV),
TV’nize yapabileceğiniz tüm bağlantılar için bkz. 
“Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları – Anten 
kablolarının bağlanması”.

Seçenek 2
Kablo Kutusu/Uydu Alıcısında scart çıkış 
yuvası bulunuyorsa

A Kablo Kutusu/Uydu Alıcısı ile TV arasındaki 
mevcut anten bağlantısını koruyun.

B Kaydedici üzerindeki EXT1 TO TV-I/O 
yuvasından TV üzerindeki SCART giriş yuvasına 
bir SCART kablo bağlayın.

C Kaydedici üzerindeki EXT2 AUX-I/O 
yuvasını Kablo Kutusu/Uydu Alıcısı üzerindeki 
SCART çıkış yuvasına (veya TV OUT ya da TO 
TV olarak işaretlenmiştir) bağlamak için başka 
bir SCART kablosu daha kullanın.

Oynatmayı başlatmak için Kablo Kutusu/Uydu 
Alıcısı üzerindeki TV kanalını seçin. Bağlı bir 
harici cihazdan fotoğraf görüntülemek için, 
uzaktan kumandanın SCART tuşuna basın.

B

C

3139 241 26501

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/OEXT2
S-VIDEO

(Y/C)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT AUDIO OUT
COMPONENT

VIDEO OUT

VIDEO
(CVBS)

ANTENNA

TV

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS

PR

PB

Y

TV

??
????
?? 
??
????
??? Bir Kablo Kutusu veya Uydu 

Alıcısının arkadan görünümü 
(Sadece örnek)

Kablo           

Uydu       

Anten

A

İPUÇLARI: iğer olası bağlantılar için, bağlı cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
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Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar (devamı)

Video kamera bağlama 

Bir Digital Video veya Digital 8 video 
kameranız varsa bu bağlantıyı kullanın. DV girişi 
i.LINK standardına uygundur. 

 Kaydedici üzerindeki DV IN yuvasını video 
kamera üzerindeki uygun DV OUT yuvasına 
bağlamak için i.LINK 4 pimli kablo (birlikte 
verilmez) kullanın.

Çalıştırmadan önce giriş kanalı olarak ‘DV’yi 
seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki 
SOURCE tuşuna tekrar tekrar basın. 

Faydalı ipuçları:
– DV IN yuvası bilgisayar bağlantısını 
desteklememektedir.
– Bu kaydediciden video kameranıza, 
kaydedicinizdeki DV IN girişi üzerinden kayıt 
yapmak mümkün değildir.

Başka bir video cihazı bağlama 

Başka bir video cihazından (örneğin kamera, 
VCR ya da DVD oynatıcı) görüntü kopyalamak 
için ön yuvaları kullanabilirsiniz. 

A Kaydedicinin ön panelindeki VIDEO yuvası ile 
bağlı video cihazının Video çıkış yuvası arasında 
bağlantı için bir video kablosu (sağlanmamaktadır) 
kullanın.

B AUDIO L/R yuvalarını bağlı video cihazının 
ses çıkış yuvalarına bağlamak için ses kablosu 
(sağlanmamaktadır) kullanın.

Çalıştırmadan önce giriş kanalı olarak ‘CAM 1’i 
seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki 
SOURCE tuşuna tekrar tekrar basın.

A

B

İPUÇLARI: iğer olası bağlantılar için, bağlı cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
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Adım 3: Kurulum ve Ayarlar

Başlamadan önce...
Bağlantıları tamamlayıp kaydediciyi ilk 
kez açtığınızda, birkaç temel ayarı 
yapmanız tavsiye edilmektedir.

Sistem menüsü özellikleri kullanılarak TV 
kanallarının programlanması, menü dili ve 
sistem saat ayarlarının yapılması hakkında bilgi 
almak için lütfen ilerideki sayfalara bakın. 
Böylece, kayıt cihazının performansı optimum 
olacaktır.

Doğru izleme kanalının 
bulunması

A DVD kaydediciyi açmak için üzerindeki 
STANDBY-ON düğmesine basın.

B TV’yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın. 
Mavi DVD arka plan ekranı görüntülenecektir.

 TV’nizde 1. Kanala gelebilir, daha sonra 
Video Girişi kanalını ekranda görene kadar TV 
uzaktan kumandanızın Önceki Kanal tuşuna 
basabilirsiniz.

 Televizyonunuzun uzaktan kumandasının 
° tuşuna sürekli basabilirsiniz.

 Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek 
kanallar arasında yer alıp FRONT (Ön), A/V IN 
(A/V Girişi), VIDEO olarak adlandırılabilir. 
Daha fazla bilgi için TV’nizin kullanım 
kılavuzuna bakın.

OSD dilinin ayarlanması

Kaydedicinin ekran görüntüleri için menü dilini 
seçin. Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da 
bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere 
karşılık gelmeyebilir.

Dil ayarları yalnızca disk oynatımı 
durdurulduğunda ya da disk tepsisi boş 
olduğunda değiştirilebilir.

SCART

SETUP

OK

A SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak    
{ Setup - Language }(Ayarlar - Dil) 
seçeneğinin üzerine gelin ve menüye erişim için 

 tuşuna basın.

Setup - Language

English

English

Off

English

On Screen Display Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

Default Audio Language

C  tuşlarına basarak { On Screen Display 
Language }(Ekran Görünüm Dili) seçeneğini 
vurgulayın ve seçeneklerine erişmek için OK 
tuşuna basın. 

D  tuşlarını kullanarak istediğiniz dili seçin ve 
OK tuşuna basarak onaylayın.

İPUÇLARI: Menüdeki bir öğenin seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. 
 Menüden çıkmak için SETUP tuşuna basın.
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Adım 3: Kurulum ve Ayarlar (devamı)

Bulunduğunuz ülkeyi seçin

Otomatik kanal ayarı için bölgenizdeki ülkeyi 
seçin. 

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak    
{ Setup - General }(Ayarlar -Genel) 
seçeneğini seçin ve  tuşuna basın.

Setup - General

Screen Saver

Country

Video Output Selection

Restore Factory Settings

On

Germany

SCART RGB

OK

C { Country }(Ülke) seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basın.

D Bulunduğunuz ülkeyi seçmek için  tuşlarını 
kullanın ve OK tuşuna basarak seçiminizi 
onaylayın.

TV kanal programlarının 
ayarlanması

DVD kaydedici TV kanal programlarını 
kaydetmeden önce TV kanallarını bulmalı ve 
bunları kaydedici içinde depolamalısınız.
 
Dil ayarları yalnızca disk oynatımı 
durdurulduğunda ya da disk tepsisi boş 
olduğunda değiştirilebilir.

Başlamadan önce...
Kaydedici, TV ve Uydu Alıcısı/Kablo Kutusu 
(eğer varsa) bağlantılarını doğru şekilde 
yaptığınızdan ve bu cihazları açtığınızdan emin 
olun.

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak    
{ Setup - Channel Setup }(Ayarlar - Kanal 
Ayarı) seçeneğini seçin ve  tuşuna basın. 

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

C { Channel Search }(Kanal Arama) seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

 Otomatik TV kanal arama işlemi 
başlatılacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. 
İşlem tamamlandığında bulunan ve depolanan 
toplam kanal sayısı TV’de görüntülenir.

TV kanallarını düzenlemek veya 
sıralamak için,     
 bkz. “Ayar Seçenekleri - Kanal Ayarı” bölümü.

İPUÇLARI: Menüdeki bir öğenin seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. 
 Menüden çıkmak için SETUP tuşuna basın.
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Adım 3: Kurulum ve Ayarlar (devamı)

Tarihin ve saatin ayarlanması

Bu kaydedici otomatik tarih ve saat ayarlama 
özelliğine sahiptir. Kaydedicinin saat ve tarihi 
doğru değilse saat ayarlarını yapabilirsiniz.

A SETUP tuşuna basın.
 Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak    
{ Setup - Clock }(Ayarlar - Saat) seçeneğini 
seçin ve  tuşuna basarak onaylayın.

Setup - Clock

01/01/06

00 :01 :08

Auto

Date (dd / mm / yy)

Time (hh : mm : ss)

Date - Time Setting

Date - Time Preset

Show DivX® Registration Code

P001/Ch003

OK

C { Date-Time Setting }(Tarih-Saat Ayarı) 
seçeneğini seçin ve  tuşuna basın.
  tuşlarını kullanarak { Manual } 

(Manuel) seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna 
basın.

D { Date (dd/mm/yy) }[Tarih (gg/aa/yy)] 
seçeneğini seçin, OK tuşuna basarak tarih 
alanlarını düzenleyin.

  Rakamı değiştirmek için  tuşlarını, 
farklı giriş alanlarını seçmek için   tuşlarını 
kullanın ve OK tuşuna basarak onaylayın.

 Numaraları girmek için uzaktan kumandanın  
0-9 sayısal tuş takımını kullanın.

E Onaylamak için OK tuşuna basın.

F { Time (hh:mm:ss) }[Saat (ss:dd:ss)] 
ayarlamak için D~E adımlarını tekrarlayın.

Temel kurulum tamamlanmıştır. 

İPUÇLARI: Menüdeki bir öğenin seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. 
 Menüden çıkmak için SETUP tuşuna basın.
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Kayıt

Bu kaydedici, TV programlarını kaydetmek ya 
da harici bir cihazdan kaydedilebilir DVD’ye ya 
da VHS kasede kayıt işlemi yapmak için 
kullanılabilir. Diskin ve kasetin saklama 
kapasitesi seçilen kayıt moduna bağlıdır. Bu 
kaydedicide ayrıca, programlı kayıt 
gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir 
zamanlayıcılı kayıt fonksiyonu bulunmaktadır.

Kayıt ortamı

Bu kaydedicide kullanılabilen kayıt ortamları 
DVD±R/±RW/+R DL ve VHS kasettir.

 
DVD±RW (Tekrar Yazılabilir DVD)

– Tekrar kaydedilebilir diskler, üzerlerindeki 
veriler silindikten sonra tekrar kayıt için 
kullanılabilirler.

 
DVD±R (Kaydedilebilir DVD)

– Bu diskler kayıt için sadece bir kez 
kullanılabilirler. Her yeni kayıt, tüm önceki 
kayıtlar silinemediğinden bunların son kısmına 
eklenir.

– Sonlandırılmadıkları sürece DVD±R diskleri 
üzerinde düzenleme gerçekleştirilebilir. 

– Diğer DVD oynatıcılarda bir DVD±R oynatmak 
için diskin sonlandırılmış olması gerekmektedir 
(bkz. “Kayıt Düzenleme/Sonlandırma – 
Kayıtlarınızı (DVD±R) diğer DVD oynatıcılarda 
oynatma”). Bu yapıldıktan sonra diske daha 
fazla veri eklenemez.

DVD+R DL (DVD+R Çift Katman)

– DVD+R’la aynı kullanımı içerir, tek fark 8.5 GB 
kapasitede olmasıdır. 
Tek DVD diskte iki kaydedilebilir katman 
sunmaktadır. Katmanlara diskin aynı tarafından 
erişilebildiği için, kayıt kesintisiz olarak gerçekle
ştirilebilmektedir.

Desteklenen disk türleri ve ortam hızları

Disk Ortam hızları
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  2.4x - 6x
DVD+R DL  2.4x

Faydalı İpuçları:
– Yüksek ortam hızlarına sahip disklere kayıt 
sırasında gürültü olması normaldir.
– Etiketli diskleri kullanmayın.

VHS Kaset

– VHS kasetlerde, kaydın yanlışlıkla silinmemesi 
için kayıt güvenliği tırnakları bulunmaktadır. 
Kayıt yapılmasını engellemek için, tırnağı kırın. 
Kayıt yapabilmek için tırnağın bulunduğu deliği 
şeffaf bir bantla kapatın.

– Eğer kayıt güvenliği tırnağı yerinde değilse,  
VHS kaseti kaset yuvasına taktığınızda oynatma 
başlayacaktır.

– VCR, otomatik olarak kaseti, her kaydın 
başladığı noktada bir dizin sinyaliyle işaretler.

Kayıt güvenliği tırnağı
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ÖNEMLİ!
Kaydedilemez içerikler
Kopya korumalı içerikler bu kaydedicide 
kaydedilemez. Kaydedici kopya koruma sinyali 
aldığında, kopyalama duraklatılacaktır. 

Kayıt ayarları 

Varsayılan kayıt ayarları otomatik bölüm 
işaretçilerini, tercih edilen kayıt giriş kaynağını 
ve kayıt modunu ayarlamanızı sağlar. Uzaktan 
kumanda kullanılarak yapılan herhangi bir 
değişiklik sadece geçerli kayıt ayarlarına 
uygulanacaktır. Varsayılan kayıt ayarları bir 
sonraki kayıt için değişmeden kalacaktır.

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak    
{ Setup - Record }(Ayarlar - Kayıt) seçeneğini 
seçin ve  tuşuna basarak onaylayın.

Setup - Record

Auto Chapter Marker

Default Recording Source

DVD Default Recording Mode

VCR Default Recording Mode

On

Tuner

SP

SP

C Değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için  
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

D Çıkmak için SETUP tuşuna basın.

Kayıt (devamı)
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Kayıt (devamı)

Kayıt ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Auto Chapter Marker
(Otomatik Bölüm İşareti) 

 Belirli aralıklarla bölüm işaretleri ekleyerek kaydı (başlığı) otomatik olarak 
bölümlere ayırır. Bu, kayıtta belirli bir noktaya hızlı bir şekilde ulaşmanızı 
sağlar.
{ On }(Açık)  – Bölüm işaretleri, kayıt sırasında her 5(beş) dakikada 

bir başlığın içine otomatik olarak eklenecektir.
 – (DVD+R DL diskler için) Bölüm işaretleri, kayıt 

sırasında her 10 dakikada bir başlığa otomatik 
olarak eklenir.

{ Off }(Kapalı) – Kayda hiçbir bölüm işareti eklenmez.

Default Recording
Source
(Varsayılan Kayıt Kaynağı) 

 Tercih ettiğiniz kayıt kaynağını tanımlayın. SOURCE düğmesine 
basıldığında kaydedici varsayılan kaynağa gidecektir.

{ Tuner } – TV programlarından giriş kaynağı.

{ CAM1 }  – Ön paneldeki CAM1 ve AUDIO L/R yuvalarına 
bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

{ DV }  – Ön paneldeki DV IN soketine bağlı cihazdan gelen 
giriş kaynağı.

{ EXT 1 }  – Arka paneldeki EXT1 TO TV-I/O SCART soketine 
bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

{ EXT 2 } – Arka paneldeki EXT2 TO AUX-I/O SCART 
soketine bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

   Not: Varsayılan ayarı değiştirmeden geçerli kayıt kaynağını değiştirmek 
için uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE tuşuna basabilirsiniz.

DVD Default
Recording Mode
(DVD Varsayılan Kayıt 
Modu) 

 Kayıt modu kayıtların tercih edilen görüntü kalitesini ve diskin maksimum 
kayıt süresini gösterir. Varsayılan fabrika ayarı SP’dir.

     

1

2

2.5

3

4

6

Yüksek Kalite 

Standard Play

Standard Play Plus

Long Play

Extended Play

Süper Uzun Çalar

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

Kayýt Modu Görüntü Kalitesi Disk baþýna maksimum 
kayýt süresi (saat)

VCR Default Recording 
Mode
(VCR Varsayılan Kayıt 
Modu) 

 
   Kayıt modu, VCR kayıtlarının görüntü kalitesini ve VHS kasetin maksimum 

kayıt süresini belirler. VCR için kullanılabilen kayıt modları SP ve LP’dir 
(SP kayıt süresinin iki katı).
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Kayıt (devamı)

Çeşitli kaynaklardan kayıt

Bu kaydedicide Radyo girişi, S-Video girişi, 
kompozit video girişi, DV girişi, Skart girişi ve 
stereo ses girişi gibi kayıt ve oynatma için 
kullanılabilecek çeşitli harici giriş sinyali 
terminalleri bulunmaktadır. 

SCART SOURCE
DVDVCR

REC STOP

REC MODE

P +-

TV programlarının kaydedilmesi

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Kayıt konumunu seçmek için DVD ya da  
VCR tuşlarına basın.

C Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

D { Tuner } seçeneğini seçmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki SOURCE tuşuna basın 
ve sonra kaydetmek istediğiniz TV kanalını 
seçmek için P +/- tuşlarını kullanın.

E Gerekli olması durumunda başka bir kayıt 
modu seçmek için REC MODE tuşuna tekrar 
tekrar basın.

F Kayda başlamak için REC â tuşuna basın.
 Diskte önceden kayıt varsa, yeni kayıt 

otomatik olarak diskteki son kayıttan sonra 
başlar.

 VHS kaset kaydı geçerli durma 
konumundan başlatılacaktır.

 Kaydı duraklatmak için u tuşuna basın. Kayda 
devam etmek için tekrar REC â tuşuna 
basın. Bu fonksiyon, reklamların kaydedilmesini 
engellemek için kullanılabilir.

G Kaydı durdurmak için STOP x tuşuna basın.
 Aksi taktirde, kayıt işlemi disk ya da kaset 

dolana kadar devam eder.

Harici cihazdan kayıt   
(Video kamera/VCR/DVD Çalar)

Doğrudan harici cihazdan video kaydedin.

A Harici cihazı bu kaydediciye bağlayın Bkz. 
“Adım 2: İsteğe Bağlı Bağlantılar”.

B TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

C Kayıt konumunu seçmek için DVD ya da  
VCR tuşlarına basın.

D Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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Kayıt (devamı)

E Cihazın bağlanmış olan yuvasına uygun giriş 
kanalını seçmek için SOURCE tuşuna tekrar 
tekrar basın.

{ EXT 1 }
Arka paneldeki EXT1 TO TV-I/O SCART 
yuvasına bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

{ EXT 2 }
Arka paneldeki EXT2 AUX-I/O SCART 
yuvasına bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

{ CAM 1 }
Ön paneldeki VIDEO ve AUDIO L/R girişlerine 
bağlı cihazdan gelen giriş kaynağı.

F Gerekli olması durumunda başka bir kayıt 
modu seçmek için REC MODE tuşuna tekrar 
tekrar basın.

G Kayda başlamak için REC â tuşuna basın. 
Kayıt süresini 30 dakikalık artışlarla artırmak 
için REC â tuşuna tekrar tekrar basın.

H Bağlı cihazda oynatmayı başlatın. 

 Kaydı duraklatmak için u tuşuna bir kez 
basın. Kayda devam etmek için tekrar REC â 
tuşuna basın. Bu fonksiyon, reklamların 
kaydedilmesini engellemek için kullanılabilir.

I Kaydı durdurmak için STOP x tuşuna bir kez 
basın.

 Aksi taktirde, kayıt işlemi disk ya da kaset 
dolana kadar devam eder.

DV video kameradan kayıt

Bağlı bir DV kameradan DVD kaydedilebilir 
disk veya r VHS kasete doğrudan video 
kaydedin.

A DV video kamerayı kaydedicinin ön tarafındaki 
DV IN yuvasına bağlayın.

B DV video kamerada kayda başlamak istediğiniz 
yeri bulun ve video kamerayı duraklatma 
moduna ayarlayın.

C TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

D Kayıt konumunu seçmek için DVD ya da VCR 
tuşlarına basın.

E Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

F { DV } seçeneğini seçmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki SOURCE tuşuna basın.

G  Kaydı başlatmak için REC â tuşuna, 
oynatmayı başlatmak için DV kamera 
üzerindeki PLAY tuşuna basın.

 Kaydı duraklatmak için u tuşuna basın. 
Kayda devam etmek için REC â tuşuna 
tekrar basın.

H Kaydı durdurmak için STOP x tuşuna basın. 
 Bir başka kayıt başlattığınızda yeni bir  

başlık / dizin oluşturulacaktır.

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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Kayıt (devamı)

Anında time-off kayıt

Bu işlev zamanlayıcı programlama kullanmadan, 
ayarlanmış uzunlukta kolay kayıt yapar. 

A Kaydedilecek program numarasını seçmek için 
P +- tuşlarına basın; örneğin ‘P01’.

B Kayıt konumunu seçmek için DVD ya da VCR 
tuşlarına basın.

C Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

D Gerekli olması durumunda başka bir kayıt 
modu seçmek için REC MODE tuşuna tekrar 
tekrar basın.

E REC â tuşuna basarak kayda başlayın. 
Kayıt süresini 30 dakikalık artışlarla artırmak 
için REC â tuşuna tekrar tekrar basın.

F Kaydedici belirlenen bitiş zamanında duracak 
ve otomatik olarak bekleme moduna 
geçecektir.

 Kaydı, planlanmış olan süreden önce 
durdurmak için, STOP x tuşuna basın.

VCR kaydı sırasında disk 
oynatma

VCR kaydı sırasında DVD oynatmak isterseniz, 
DVD moduna geçmek için DVD tuşuna basın 
ve DVD oynatımını başlatın.

Not: Bu fonksiyon, { Decoder }(Dekoder) 
seçeneği  { Off }(Kapalı) olarak ayarlanmışsa 
kullanılabilir. Bkz. “Ayarlar Menüsü Seçenekleri 
– Kanal Ayarları – { Modify Channel 
Information }(Kanal Bilgilerinin 
Değiştirilmesi )”.

Kayıt sırasında başka bir 
kaynağın izlenmesi

Kayıt sırasında başka bir TV kanalını izleyin 
veya bu kaydediciye bağlı başka bir ses/video 
cihazını oynatın.

SCART SCART

Başka bir cihazdan oynatım seyretmek

Sadece kaydedicinin EXT1 TO TO-I/O yuvası 
üzerinden TV’ye bağlı olduğu durumlarda 
mümkündür.

 Bu DVD kaydedicinin EXT2 AUX-I/O yuvasına 
bağlı olan cihazdan resim görüntülemek için 
SCART tuşuna basın.

Başka bir TV kanalı izlemek

EXT2 AUX-I/O yuvasına bağlı bir cihaz yoksa 
TV moduna geçmek için SCART tuşuna basın.

 Kanalları değiştirmek için TV’nin uzaktan 
kumandasını kullanın.

 Kaydedicinin sistem görüntüleme panelinde 
“TV/LOOP” (Tv/Döngü) mesajı 
görüntülenecektir

 Kaydedici moduna geri dönmek için uzaktan 
kumandadaki SCART tuşuna basın.

Faydalı İpucu:
– Kaydedici üzerinden TV kanalı izlemek veya 
kaydedilmiş bir diski oynatmak isterseniz TV’yi 
video giriş kanalına getirin.

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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Zamanlayıcı Kaydı

Kayıt saati işlevi hakkında

Bir kaydı daha sonra otomatik olarak 
başlatmak ve durdurmak için zamanlayıcı 
kaydını kullanın. tarih/zaman Kaydedici doğru 
program kanalını ayarlayacak ve belirlenen 
zamanda kayda başlayacaktır.

Bu kaydediciyle aynı anda 
8 adete kadar kayıt programlayabilirsiniz. 
Zamanlayıcı kaydı sırasında, kaydedicinin 
kanalını değiştirmek mümkün değildir.
 
Bir zamanlayıcıyı programlamanın iki 
yolu vardır
– SHOWVIEW® sisteminin kullanılması.
– Manuel zamanlayıcı çizelgesinin kullanılması.

TIMER

OK

SHOWVIEW/
VIDEO Plus+

CLEAR
SCART

‘VPS/PDC’ Hakkında
(PDC, bazı ülkelerde bulunmamaktadır).
‘VPS’ (Video Programming System - Video 
Programlama Sistemi) veya ‘PDC’ (Programme 
Delivery Control - Program Dağıtım 
Kontrolü), TV kanalı kayıtlarının başlangıcını ve 
süresini kontrol etmek için kullanılır. Bir TV 
programının normal başlangıç saatinden önce 
başlaması veya bitiş saatinden sonra bitmesi 
durumunda, kaydedici doğru zamanda açılacak 
ve kapanacaktır.

VPS/PDC programın tamamını kaydetme 
amacına yöneliktir. VPS/PDC yayın süresinden 
daha uzun/daha kısa bir süreye programlamak 
için, VPS/PDC özelliğini kapatmalısınız.
Not: ‘PDC’ (Program Gönderim Kontrolü), 
İngiltere’deki kullanıcılar tarafından 
kullanılamaz.

Saatli Kayıt (SHOWVIEW® Sistemi)

Bu basit bir zamanlayıcı programlama 
sistemidir. Kullanmak için, televizyon 
programının SHOWVIEW® programlama 
numarasını girin. Bu numarayı TV dergisinde 
bulabilirsiniz.

Programlama için DVD kaydedicinin gerek 
duyduğu tüm bilgiler programlama numarası 
içindedir.

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Uzaktan kumanda üzerindeki SHOWVIEW 
tuşuna basın.

 SHOWVIEW® Ayarlar Menüsü görüntülenir.

ShowView System

OKCANCELCONFIRM

Enter the ShowView programming 
number for the show you wish to 
record.

C Kayıt etmek istediğiniz programın  
SHOWVIEW® programlama numarasını girmek 
için 0-9 sayısal tuş takımını kullanın.
(örn.: 5-312-4 ya da 5,312 4, ‘53124’ girin).

 Programlama numarasını silmek için, uzaktan 
kumanda üzerindeki CLEAR tuşuna basın.

 Programı iptal etmek için, menüde CANCEL  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
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Zamanlayıcı Kaydı (devamı)

D Girişi onaylamak için menüde CONFIRM  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Program bilgileri zamanlayıcı düzenleme 
menüsünde gösterilecektir. 

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

Not: SHOWVIEW® bir programlama numarasına 
atanmamışsa kanal numarasında bunu manuel 
olarak tuşlamanız gerekir. Televizyon 
ekranındaki talimatları uygulayın.

E { Dest. }(Hedef Modu) seçeneğini seçmek için 
menüde  tuşuna basın ve  tuşuna basın.

F Kayıt hedefini seçin (DVD veya VCR) ve OK 
tuşuna basın.

G Menüden çıkmak için TIMER tuşuna basın.

H Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

I Kaydediciyi bekleme moduna almak için 
STANDBY-ON tuşuna basın.

 Zamanlayıcı kaydı ayarlanmışsa, ekran 
panelinde ‘TIMER’ (Zamanlayici) simgesi 
yanacaktır.

 DVD kaydedici bekleme modunda değilse, 
kayıt işlemi başlamadan üç dakika önce bir 
uyarı mesajı ekrana gelecektir.

 Zamanlayıcı kaydı bittiğinde kaydedici 
otomatik olarak kapanacaktır.

Zamanlayıcı kaydı (manuel)

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı çizelge listesi ekrana gelir.

Timer Schedule 09 : 05 : 56

1

2

3

4

5

6

Source Dest Rec Mode Date Start End VPS

P003 SPDVDR

DVDR

DVDR

VCR

05/01/06 14.00 15.30

P010

P005

P008

EP

SP

SP

25/01/06

30/01/06

31/01/06

02.00

17.00

12.30

06.30

18.15

14.00

On

Off

On

Off

C Boş bir alan seçin ve OK tuşuna basın.
 Zamanlayıcı düzenleyici menüsü ekrana gelir.

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

D Kayıt bilgisi seçmek veya girmek için  
tuşlarını veya 0-9 sayısal tuş takımını 
kullanın ve onaylamak için OK tuşuna basın.

{ Source }(Kaynak)
Harici cihazı bağlamak için kullandığınız TV 
kanalını veya doğru giriş kaynağını (EXT1, 
EXT2 veya CAM1) seçin.

{ Dest. }(Hedef Modu)
Kayıt hedefini DVD ya da VCR olarak seçin.

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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{ Rec Mode }(Kayıt Modu)s
Kayıt modunu seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. 
“Kayıt – Kayıt ayarları - Varsayılan Kayıt 
Modu” bölümü.

{ Mode }(Mod) 
İstediğiniz kayıt tekrarlama ayarını seçin (Tek, 
Günlük, Haftalık, Ptesi-Cuma, Ptesi-Ctesi veya 
Haftasonu).

{ Date }(Tarih) 
Kayıt tarihini girin (Gün/Ay/Yıl).

{ Start }(Başlatma)
Kayıt başlama zamanını girin (saat: dakika).

{ End }(Bitiş)
Kayıt bitiş zamanını girin (saat: dakika).

{ VPS/PDC }
VPS/PDC ayarını açıp kapatır.
Not: VPS/PDC ayarı, harici alıcı için 
kullanılamaz.

E Menüde OK  seçeneğini seçmek için  
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Sistem zamanlayıcı girişini saklayacak ve 
zamanlayıcı çizelgesi listesine geri dönecektir.

 Program iptal etmek için, menüde CANCEL  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

F Menüden çıkmak için TIMER tuşuna basın.

G Kaydediciye kaydedilebilir DVD ya da 
VHS kaset takın.

 VHS kaset için, kayıt başlangıç noktası 
konumunu belirleyin.

H Kaydediciyi bekleme moduna almak için 
STANDBY-ON tuşuna basın.

 Zamanlayıcı kaydı ayarlanmışsa, ekran 
panelinde ‘TIMER’ (Zamanlayici) simgesi 
yanacaktır.

 DVD kaydedici bekleme modunda değilse, 
kayıt işlemi başlamadan üç dakika önce bir 
uyarı mesajı ekrana gelecektir.

 Zamanlayıcı kaydı sona erdiğinde kaydedici 
otomatik olarak kapanacaktır.

Faydalı İpuçları:
– Zamanlayıcı kaydını, programın başlama 
saatinden bir dakika öncesine ayarlayın. Diskin 
kayda hazırlanması için yaklaşık olarak 30 saniye 
gerektiğinden bu sayede tüm programın 
kaydedilmesi sağlanır.
– İki kayıt programı arasındaki zaman aralığı en 
az 5 (beş) dakikadır. Asi taktirde, ikinci kaydın 
başlangıcı kaydedilemeyebilir.
– Bu kaydedici ile VHS kasete yalnızca PAL/
SECAM video sinyalleri kaydedilebilir.

Zamanlayıcı Kaydı (devamı)

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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Harici bir Kablo Kutusu/Uydu 
Alıcısından zamanlayıcı kaydı ayarlama

Bu kaydediciye EXT2 AUX-I/O SCART 
bağlantısı üzerinden bağlı bir Uydu Alıcısı/Kablo 
Kutusu bağlıysa (bkz.“Adım 2: İsteğe Bağlı 
Bağlantılar”) kayıtları programlamak için 
aşağıda anlatılan adımları uygulayın.

A Uydu Alıcısı/Kablo Kutusunda kaydetmek 
istediğiniz kanalı seçin. 

B İstenilen bilgilerle kaydı programlayın. Önceki 
sayfada bulunan “Zamanlayıcı Kaydı (manuel)” 
talimatlarının A~H adımlarını uygulayın.

Not: { Source }(Kaynak) girişinde, kayıt için 
giriş kaynağı olarak { EXT2 } seçeneğini seçin.

C Kayıt için Uydu Alıcısı/Kablo Kutusunu açık 
bırakın.

Zamanlayıcı kaydını Değiştirme/
Silme

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

B Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı çizelge listesi ekrana gelir.

Timer Schedule 09 : 05 : 56

1

2

3

4

5

6

Source Dest Rec Mode Date Start End VPS

P003 SPDVDR

DVDR

DVDR

VCR

05/01/06 14.00 15.30

P010

P005

P008

EP

SP

SP

25/01/06

30/01/06

31/01/06

02.00

17.00

12.30

06.30

18.15

14.00

On

Off

On

Off

C Değiştirmek/silmek istediğiniz saatli kaydı 
seçmek için  tuşlarını kullanın.

D Zamanlayıcı girişini silmek için, uzaktan 
kumanda üzerindeki CLEAR tuşuna basın.

E Zamanlayıcı çizelgesini değiştirmek için seçili 
zamanlayıcı programının zamanlayıcı düzenleme 
menüsüne girmek amacıyla OK düğmesine 
basın.

Timer Editor 09 : 05 : 56

OKOK CANCEL

Date
Start
End

01 / 01 / 06
10 : 33 
11 : 03 

Source Ch003

Rec Mode SP
Mode Once

VPS/PDC Off

Dest DVDR

F Giriş alanını seçin ve gerekli değişiklikleri 
gerçekleştirin.

G İşlem tamamlandığında menüde OK  
seçeneğini seçin ve değişiklikleri kaydetmek 
için OK düğmesine basın.

H Menüden çıkmak için TIMER tuşuna basın.

Zamanlayıcı Kaydı (devamı)

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da VHS kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. Diğer oynatıcılarda oynatılabilmesi için DVD±R diski sonlandırmanız gerekmektedir.
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VCR’dan DVD’ye eşzamanlı kayıt

Bu özellik VHS kasetlerinizi kaydedilebilir DVD 
şeklinde arşivleyebilmenizi sağlar.

DIRECT
DUBBING

A Kaydedilebilir DVD yerleştirin.

B Kaydedilmiş VHS kaseti yerleştirin.

C Uzaktan kumanda üzerindeki VCR tuşuna 
basın.

D Kaseti oynatmak için u tuşuna basın. Kaydı 
başlatmak istediğiniz yeri bulun ve oynatmayı 
duraklatmak için u tuşuna tekrar basın.

E Uzaktan kumanda üzerindeki DIRECT 
DUBBING tuşuna basın.

 Eşzamanlı kayıt menüsü açılır.   

Dubbing to DVD

OK

SPRec. Mode

OK Cancel

01:54Remaining Time

F Kayıt modunu değiştirmek için menüden  
tuşuna basarak { Rec Mode }(Kayıt Modu) 
seçeneğini işaretleyin ve  tuşuna basın. 
İstediğiniz kayıt modunu seçin ve OK tuşuna 
basın.

G Menüde OK  seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basarak eşzamanlı kaydı başatın. 

H Eşzamanlı kaydı durdurmak için STOP x 
tuşuna basın. 

 Aksi taktirde, VHS kaset bittiğinde 
eşzamanlı kayıt otomatik olarak sona erecektir.

Doğrudan kayıt (Kaset î Disk)

DVD’den VCR’a eşzamanlı kayıt

Üzerine eşzamanlı kayıt yapmaya çalıştığınız 
diskin kopya korumalı olması durumunda, 
kopyalama işlemi gerçekleştirilemez. 
Macrovision şifreli DVD’ler kaydedilemez.

A Kaset bölmesine boş bir VHS kaset yerleştirin. 

B Kopyalamak istediğiniz diski disk tepsisine 
yerleştirin.

C Uzaktan kumanda üzerindeki DVD tuşuna 
basın.

D Diski oynatmak için u tuşuna basın. Kaydı 
başlatmak istediğiniz yeri bulun ve oynatmayı 
duraklatmak için u tuşuna tekrar basın.

E Uzaktan kumanda üzerindeki DIRECT 
DUBBING tuşuna basın.

 Eşzamanlı kayıt menüsü açılır.   

Dubbing to VCR

OKOK CANCEL

SPRec. Mode

F Kayıt modunu değiştirmek için menüden  
tuşuna basarak { Rec Mode }(Kayıt Modu) 
seçeneğini işaretleyin ve  tuşuna basın. 
İstediğiniz kayıt modunu seçin ve OK tuşuna 
basın.

G Menüde OK  seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basarak eşzamanlı kaydı başatın. 

H Eşzamanlı kaydı durdurmak için STOP x 
tuşuna basın. 

 DVD sona erdiğinizde kopyalama işlemini 
manuel olarak sonlandırmanız gerekmektedir. 
Aksi taktirde, disk yeniden oynatılır ve kayıt 
işlemi tekrar gerçekleşebilir

İPUÇLARI: Kayda başlamadan önce, kaydedilebilir DVD’de ya da kasette yeterli yer bulunduğundan emin 
olun. 
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Disk ve USB Oynatma

Oynatılabilir diskler

Bu kaydediciyi kullanarak aşağıdaki 
diskleri oynatabilir ve kayıt 
yapabilirsiniz:

Kayıt ve Oynatma

DVD±RW 
(Tekrar Kaydedilebilir 
DVD); üzerine birçok 
kez yazılabilir.

DVD±R 
(Kaydedilebilir DVD); 
sadece bir kez 
kaydedilebilir.

DVD+R DL 
(DVD+R Çift Katman);  
DVD±R ile aynı.

Sadece oynatma:

DVD Video   
(Dijital Çok Amaçlı Disk)

CD-RW (Yeniden Yazılabilir CD) 
Ses/ MP3/ JPEG içerikleri

CD-R (Kaydedilebilir CD)   
Ses/ MP3/ JPEG içerikleri

Ses CD    
(Kompakt Disk Dijital Ses)

MP3/WMA Diski

Video CD
(1.0, 1.1, 2.0 formatları)

Super Video CD

DivX Disk    
(DivX 3,11, 4,x, 5,x, 6,x)

ÖNEMLİ!
– Bir düğmeye basıldığında TV 
ekranında yasak işareti (hata) görünürse 
geçerli diskte veya geçerli anda bu 
fonksiyonun kullanılamadığı anlamına 
gelmektedir.
– DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel 
kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski 
oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla 
aynı bölge için üretilmiş olduğundan 
emin olun.
– Disk tepsisini itmeyin ve üstüne 
diskten başka şey koymayın. Bu, disk 
oynatıcının işlevlerini bozabilir.

ReWritable

Recordable

İPUÇLARI: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler 
bu kaydedicide oynatılamaz.
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Disk oynatmayı başlatma

A Kaydediciyi açmak için STANDBY-ON 
tuşuna basın.

B Uzaktan kumanda üzerindeki DVD tuşuna 
basın.

 DVD göstergesi yanar.

C Ön panelde OPEN/CLOSE ç tuşuna basın.
 Disk tepsisi açılır.

 Disk tepsisini açıp kapatmak için uzaktan 
kumandadaki STOP x tuşunu basılı da 
tutabilirsiniz.

D Etiketi yukarıya dönük olacak şekilde diski  tepsiye 
yerleştirin, daha sonra OPEN CLOSE ç 
tuşuna basın.

 Çift taraflı diskler için, etikette gösterilen 
tarafı yerleştirin.

E TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın  
(örn. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’). 

F Oynatma otomatik olarak başlayabilir. Aksi 
taktirde, oynatmayı başlatmak için u tuşuna 
basın. 

 TV ekranına pin kodu girme iletişim kutusu 
belirirse, bu takılı olan disk için ebeveyn 
kontrolünün aktif olduğu anlamına gelir. Dört 
basamaklı pin kodunuzu girmelisiniz (bkz. 
“Ayarlar Menüsü Seçenekleri – Oynatma 
Ayarları”).

 Daha fazla oynatma özellikleri için bkz. “Ek 
Oynatma Özellikleri”.

Faydalı İpuçları:
– DVD oynatımı sırasında radyo moduna geri 
dönmek isterseniz, SOURCE (Kaynak) düğmesine 
basın.
– Eğer VCR oynatmak isterseniz, kaset oynatımını 
başlatmadan önce VCR tuşuna basarak VCR 
moduna geçin. 
 

Bir DVD video diskini oynatma

DVD diski genelde bir disk menüsü ile 
formatlanır. Disk menüsü için seçim (örneğin, 
altyazı veya ses dili) yapmanız gerekebilir.

A DVD diski takın.

 Eğer disk menüsü görüntülenirse, seçiminizi 
girmek için 0-9 sayısal tuş takımını kullanın 
ya da  tuşlarını kullanarak bir oynatma 
seçeneği girin ve OK tuşuna basarak onaylayın.

Disk menüsüne erişim için
 Uzaktan kumanda üzerinde DISC tuşuna 

basın. 

Önceki veya sonraki bölümü seçmek için
 Oynatma sırasında, í veya ë tuşuna basın.

B Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

 Ses CD’si çalma

A Bir ses CD’si takın.
 Çalma otomatik olarak başlar.
 Parça numarası ve geçen süre ekran 

panelinde görüntülenir.

B Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Disk ve USB Oynatma (devamı)

İPUÇLARI: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler 
bu kaydedicide oynatılamaz.
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(Super) Video CD oynatma

(Super) Video CD’ler ‘PBC’ (Oynatma 
Kontrolü) özelliğine sahip olabilirler. Bu, 
ekrandaki menüyü izleyerek CD’leri etkileşimli 
olarak oynatmanızı sağlar. 

A Bir (Super) Video CD takın. 

‘PBC’ açıksa disk dizin menüsü TV’de 
görüntülenecektir

B Seçiminizi girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 
kullanın veya bir oynatma seçeneğini seçin.

 Bir önceki menüye dönmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki BACK  tuşuna basın.

 Oynatım Kontrol modunu açmak/kapatmak 
için VCD menüsüne erişmek amacıyla oynatma 
sırasında uzaktan kumanda üzerindeki 
OPTIONS tuşuna basın. Daha sonra  
tuşlarını kullanarak { PBC On }(PBC Açık) 
veya { PBC Off }(PBC Kapalı) seçeneklerini 
seçin.

C Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Kaydedilebilir DVD diskini oynatmak

A Kaydedilebilir bir DVD disk yerleştirin.
 Dizin Resmi ekranı görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak oynatacağınız başlığı 
seçin, sonra u tuşuna basın.

C Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Faydalı İpucu:
– Ekran panelinde ‘BLANK’ mesajı görüntülenirse, 
bu disk içinde kayıt yok anlamına gelir.

Bir DivX disk yürütme

Bu kaydedici CD-R/RW, DVD±R/±RW 
disklerine kopyalayabileceğiniz DivX filmlerinin 
oynatılmasını destekler.

A Bir DivX diski takın.
 Disk içerik menüsü görüntülenir.

 DivX® filminde dış altyazı dosyası bulunuyorsa, 
ilk olarak dosya listesinden altyazı dosyasını 
seçmeniz gerekir. Oynatma dosyalarını seçmek 
için  tuşlarını kullanın ve seçiminizi 
onaylamak için OK tuşuna basın.

B Diski oynatmak için u tuşuna basın.

Altyazı dosyası için başka bir karakter 
seti seçmek için,

 Oynatma sırasında disk içeriği menüsünü 
göstermek için OPTIONS tuşuna bir kez 
basın. DivX slayt gösterisi oynatmak için farklı 
ayarlara erişmek amacıyla OPTIONS tuşuna 
tekrar basın.

File Play

Western European
Standard
Central European
Cyrillic
Greek

Type
Mode
Trick
Character
Audio
Time
LANG

Video
Normal
Play
Standard Set
Stereo
0:01:31/ 0:41:35 
Language 1

 { Character }(Karakter) seçeneğini seçmek 
için  tuşuna ve seçeneklere ulaşmak için  
tuşuna basın. Tercih ettiğiniz karakter setini 
seçin ve OK tuşuna basarak onaylayın.

Faydalı İpuçları:
– Aşağıdaki dosya adı uzantılarına (.srt, .smi, .sub, 
.sami) sahip altyazı dosyaları desteklenir.
– Dijital içeriklerin Internet’ten yüklenmesi 
sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı DivX 
oynatımında ekranın bazen pikselleşmesi 
normaldir.

Disk ve USB Oynatma (devamı)

İPUÇLARI: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler 
bu kaydedicide oynatılamaz.
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Disk ve USB Oynatma (devamı)

Bir MP3/WMA diski çalma

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) dosyaları yüksek 
oranda sıkıştırılmış müzik dosyalarıdır. MP3 
formatı tek bir CD-ROM üzerinde on kat daha 
fazla veri (müzik, fotoğraf) saklayabilmenizi 
mümkün kılar.

A Bir MP3/WMA CD’si takın.
 Disk içerik menüsü görüntülenir.

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory Program
Bee Gees
Phil Collins
Bryan Adams
Collin Raye
Nat King Cole
UB40
Eric Clapton
Faith Hill

1
2
3
4
5
6
7
8

Not: DVD kaydedicinin disk içeriği 
menüsünün TV’de görüntülemesi, bir diske 
sığdırılan çok sayıda şarkı/resim dolayısıyla 
daha uzun zaman alabilir.

B  tuşlarını kullanarak menüde gezinin ve 
klasöre/ albüme erişmek için OK tuşuna basın.

C Oynatacağınız parça/dosyayı seçmek için  
tuşlarını kullanın.

 Bir önceki seviyeye gitmek için BACK  
tuşuna basın.

D Bir çalma listesi oluşturmak için parçayı/dosyayı 
işaretleyin ve SELECT tuşuna basın.

 Seçilen parça/dosyalar sağ ekranda 
belirecektir.

 Parça/dosyayı çalma listesinden çıkarmak 
için CLEAR tuşuna basın.

E Oynatmayı başlatmak için, imleci sağ seçim 
ekranına getirin ve u tuşuna basın.

F Çalma sırasında í/ë tuşlarına basarak 
sonraki/önceki parçayı seçebilirsiniz.

G Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Faydalı İpucu:
– Bu kaydedici MP3PRO ses formatını 
desteklemez.

Bir resim diski (veya müzik slayt 
gösterisi) oynatmak

JPEG resimlerini seçili bir sırada otomatik 
olarak art arda görüntüleyebilirsiniz.

A Bir JPEG resim diski (CD, CD-R/RW, 
kaydedilebilir DVD) takın.

 Disk içerik menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak menüde gezinin ve 
klasöre/ albüme erişmek için OK tuşuna 
basın.

C Bir çalma listesi oluşturmak için parçayı/dosyayı 
işaretleyin ve SELECT tuşuna basın.

 Seçilen parça/dosyalar sağ ekranda 
belirecektir.

 Parça/dosyayı çalma listesinden çıkarmak 
için CLEAR tuşuna basın.

D Orijinal disk veya listeden içerik oynatmak için 
  tuşlarına basarak oynatılacak parça/

dosyayı seçmeden önce doğru ekrana geçin.

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory Program 
Zoo Trip
Dad-Birthday
Garden Show
Hong Kong
Science Trip
Eco Garden

1
2
3
4
5
6

File Play - Stop   0:00:00 - 0:00:00

Directory

P1010001.JPG
P1010008.JPG
BUTTER-1.JPG
NATURE-1.JPG
BUTTER-1.JPG
P1022500.JPG
P1023000.JPG
MERLIO-1.JPG

1
2
3
4
5
6
7
8

..\
Program

İPUÇLARI: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler 
bu kaydedicide oynatılamaz.
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Eğer disk, MP3 müzik ve JPEG resim 
dosyalarında içeriyorsa müzikli bir slayt 
gösterisi oynatabilirsiniz 

 Bir MP3 dosyası seçin ve oynatmaya başlamak 
için OK tuşuna basın, sonra menüden bir 
resim seçin ve müzikli slayt gösterisi oynatmayı 
başlatmak için OK tuşuna basın.

E Oynatma sırasında slayt gösterisi oynatımı için 
çeşitli ayarlara girmek için uzaktan kumandada 
OPTIONS tuşuna basın.

File Play

Top to bottom.
Down to top.
Right to left.
Left to right.

Type
Mode
Trick
Wipe
Zoom
Rotate

PIC
Normal
Play
Top to bottom.
Fitscreen
Clockwise 0

F Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın. 

Oynatılabilir JPEG resim diski
Dosya formatı:
– Dosya uzantıları ‘.JPG,’ ‘.JPE,’ veya ‘.JPEG’ 
şeklinde olmalıdır.
– Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz 
resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, 
örnek: TIFF. 
– Hareketli fotoğraflar, Hareketli JPEG, 
aşamalı JPEG, JPEG dışı formatlardaki 
fotoğraflar veya ses eklenmiş fotoğrafları 
oynatamaz.

Bir USB flash sürücüden / USB 
bellek kartı okuyucusundan 
oynatma

USB portu, JPEG/MP3/WMA ve DivX 
dosyalarının oynatılmasını desteklemektedir. 

A USB portuna bir USB flash sürücü veya USB 
bellek kartı okuyucusu takın.

B Sürücü içindeki verilere erişebilmek için 
uzaktan kumanda üzerindeki USB tuşuna 
basın.

 TV’de kurulum menüsü görüntülenir.

C Menü içinde gezinmek ve erişmek istediğiniz 
dosyayı seçmek için  tuşlarını kullanın, 
sonra OK tuşuna basın.

 Daha fazla oynatma bilgisi için, bu kullanım 
kılavuzundaki MP3/WMA ve Divx oynatımı ile 
ilgili bölümlere başvurun.

D Oynatmayı durdurmak için, STOP x tuşuna 
basın veya USB flash sürücüyü / USB bellek 
kartı okuyucusunu USB portundan çıkarın.

Disk ve USB Oynatma (devamı)

İPUÇLARI: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler 
bu kaydedicide oynatılamaz.
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Ek Disk Oynatma Özellikleri

Başka bir başlık/bölüm/parçaya 
geçme

Disk içinde birden fazla parça, başlık veya 
bölüm bulunuyorsa, aşağıdaki şekilde farklı bir 
parça, başlık veya bölüme geçebilirsiniz.

Oynatma sırasında,

 Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki ë tuşuna basın.

 Bir önceki bölüm/parçanın başına dönmek için 
uzaktan kumanda üzerindeki í tuşuna basın.

VEYA

Özel bir başlık veya bölüm seçmek için,
 Dosya oynatma (DVD; VCD) menüsüne girmek 

için OPTIONS düğmesine basın ve  
tuşlarını kullanarak { Title }(Başlık) veya 
{ Chapter }(Bölüm) seçin ve başlık/bölüm/
parça numarasını girmek için 0-9 sayısal tuş 
takımını kullanın.

Oynatmayı duraklatma

A Oynatım sırasında, u tuşuna basarak 
oynatımı duraklatın. 

B Normal oynatıma geri dönmek için, u tuşuna 
tekrar basın.

İleri/geri arama

Bir diski normal oynatma hızının iki, dört, on 
altı veya otuz iki katı bir hızda ileri veya geri 
sarabilirsiniz.

A Oynatma sırasında arama fonksiyonuna geçmek 
için m (REW) ya da M (FFW) tuşlarına 
basın (ya da ana ünite üzerindeki düğmeyi basılı 
tutun). 

 Arama durum çubuğu ekrana gelir. Arama 
hızını görüntüler. 

  Ses kapatılacaktır.

B m (REW) veya M (FFW) tuşlarıyla arama 
hızları arasında gezinin.

C Normal oynatma hızına geri dönmek için u 
tuşuna basın. 
 

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.  
 Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.
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OPTIONS
DISC

SELECT

INFO

AUDIOSUBTITLE

CLEAR
SCART

Disk tipine bağlı olarak görüntülenen 
menü seçenekleri değişebilir.

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

DVD
Mode
Trick mode
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Angle
Title

Normal
Play
01/02
03/12
01/02 - OTH
Off
01/03
00:22:03 / 01:30:26

B Değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için  
tuşlarını kullanın.

  Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

  Menüdeki seçenek soluk görünüyorsa bu, 
ayarın kullanılamaz olduğu veya geçerli 
durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

 Bir önceki menüye dönmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki INFO tuşuna basın.

C Çıkmak için OPTIONS tuşuna basın.

Farklı tekrarla/karıştır fonksiyonlarını 
seçme

Oynatma sırasında farklı tekrar oynatım veya 
rasgele oynatım modlarını seçebilirsiniz.

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak { Mode } seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

C Tekrar seçeneklerinden birini seçmek için  
 tuşlarını kullanın.

{ Repeat A-B }(Tekrarla A-B) (DVD/VCD)
Başlık/bölüm/parça içindeki belirli bir kısmı 
tekrar oynatabilirsiniz. Tekrarlanmasını 
istediğiniz kısmın başlangıç ve bitişini 
işaretlemek için OK tuşuna basın.

{ Repeat Chapter }(Bölüm Tekrarla)
Geçerli bölümü tekrar etme (sadece DVD, 
DVD±R/±RW).

{ Repeat Track/Title }(Parça/Başlık Tekrarla)
Geçerli parçanın/başlığın oynatımını tekrarlama.

{ Repeat Directory }(Dizin Tekrarla)
Geçerli klasörün/dizinin oynatımını tekrarla 
(sadece MP3, JPEG, resim diski).

{ Repeat Disc }(Diski Tekrarla)  
Tüm diskin oynatımın tekrarlama.

{ Shuffle }(Rasgele Oynatım)
Disk içindeki parçaların rasgele oynatılması için 
bu seçeneği seçin (sadece MP3/DivX/WMA ve 
ses CD’leri).

{ Normal }
Tekrar veya program modlarını iptal ederek 
normal oynatıma dönme.

D  Tekrar oynatımı iptal etmek için, STOP x 
tuşuna basın veya { Normal } seçeneğini seçin 
ve OK tuşuna basın.

Ek Disk Oynatma Özellikleri (devamı)

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.  
 Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.
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Parça listesi oluşturma

Bir parça listesi oluşturarak, bir diskin içeriğini 
istediğiniz sırayla çalabilirsiniz. 

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

B { Mode } > { Program } seçeneklerini seçin.
 Program menüsü görüntülenir.

Edit Program Play List

Title Playlist
Title 01
Title 02
Title 03
Title 04
Title 05
Title 06
Title 07
Title 08

C Eğer disk Başlıklar/Klasörler/Albümlerle 
kaydedilmişse, başlıklar/dosyalar/bölümlere 
erişmek için OK tuşuna basın.

D Parça/dosya/bölümü seçmek için  tuşlarını 
kullanın ve uzaktan kumanda üzerindeki 
SELECT tuşuna basın.

 Seçilen parça/dosya/bölüm sağdaki 
{ Playlist }(Parça Listesi) ekranında 
görünecektir.

Parça listesinden kaldırma 
E Sağdaki ekrana geçin, kaldırılacak öğeyi seçin ve 

uzaktan kumandanın CLEAR tuşuna basın.

F Çalma listesinden oynatmayı başlatmak için 
sağdaki ekrana geçin ve OK tuşuna basın.

 Oynatma, çalma listesi sırasına göre seçili 
olan parça/dosya/bölümden başlayacaktır.

G Çalma listesinden çıkmak için, STOP x 
tuşuna basın.

Ses dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla ses dosyası dili 
içeren DVD’ler ve birden fazla ses kanalı 
içeren VCD’lerde geçerlidir.

 Disk oynatma sırasında disk üzerindeki ses 
kanalları arasında geçiş yapmak için AUDIO 
tuşuna tekrar tekrar basın.
VEYA,

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak { Audio }(Ses) 
seçeneğini seçin ve seçeneklere erişim için  
tuşuna basın.

C  tuşlarını kullanarak ses dilini seçin ve OK 
tuşuna basarak onaylayın.

 Diller numara veya kısaltma halinde 
görüntülenebilir, örneğin İngilizce için “En”.

 Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine 
diskin varsayılan dil ayarı kullanılır.

Faydalı İpucu:
– Bazı DVD’ler dil değişiminin sadece DVD disk 
menüsünde gerçekleştirilmesini desteklemektedir. 
Disk menüsüne erişmek için DISC düğmesine 
basın.

Ek Disk Oynatma Özellikleri (devamı)

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.  
 Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.
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Ek Disk Oynatma Özellikleri (devamı)

Altyazı dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla altyazı dili 
seçeneği içeren DVD’lerde mümkündür; 
DVD’yi oynatırken dili değiştirebilirsiniz.

 Disk oynatma sırasında disk üzerindeki dil 
seçenekleri arasında geçiş yapmak için 
SUBTITLE tuşuna tekrar tekrar basın. 
VEYA

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın.

  Seçenekler menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak { Subtitle }(Altyazı) 
seçeneğini seçin ve seçeneklere erişim için  
tuşuna basın.

C  tuşlarını kullanarak dili seçin ve OK 
tuşuna basarak onaylayın.

 Diller numara veya kısaltma halinde 
görüntülenebilir, örneğin İngilizce için “En”.

 Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine 
diskin varsayılan ayar dili kullanılır

Faydalı İpucu:
– Bazı DVD’ler altyazı dilinin değiştirilme işleminin 
sadece DVD disk menüsünde gerçekleştirilmesini 
desteklemektedirler. Disk menüsüne erişmek için 
DISC düğmesine basın.

Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek sadece farklı kamera açılarıyla 
kaydedilmiş sekanslar içeren DVD’lerde 
mümkündür. Bu işlev, görüntüyü farklı açılardan 
görmenizi sağlar.

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

B  tuşlarına basarak { Angle }(Açı) 
seçeneğini seçin ve seçenekleri girmek için  
tuşuna basın.

 Seçim için mevcut olan kamera açıları 
ekrana gelir.

C  tuşlarına basarak istediğiniz kamera açısını 
seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.

Zamana göre arama

Bu seçenek, geçerli disk üzerinde belirli bir 
noktaya erişmenizi sağlar.

A Disk oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

B  tuşlarıyla { Search }(Ara) seçeneğini,  
tuşuyla da zaman sahasını seçin (saat: dakika: 
saniye).

C Oynatmanın başlaması gereken yerin zamanını 
girmek için 0-9 sayısal tuşlarını kullanın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

 Oynatma, girilen zamana atlar.

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.  
 Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.
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VCR oynatımını başlatma

Bu VCR’da VHS sistemi kullanılmaktadır.

A Kaydediciyi açmak için STANDBY-ON 
tuşuna basın.

B Uzaktan kumanda üzerindeki VCR tuşuna 
basın.

 VCR göstergesi yanar.

C Kaset bölmesine kaydedilmiş bir VHS kaseti, 
pencere kısmı yukarıya ve etiketli kısmı öne 
bakacak şekilde yerleştirin.

D Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi taktirde, 
u tuşuna basın.

Oynatmayı duraklatmak için
 u tuşuna basın. 

 Normal oynatıma geri dönmek için u tuşuna 
basın. 

Hızlı ileri/geri arama için
 m (REW) ya da M (FFW) tuşlarına basın. 

 Normal oynatıma geri dönmek için u tuşuna 
basın. 

Belirli bir kaydı aramak için   
(dizin fonksiyonunu kullanarak)

 Kaset içindeki önceki ya da sonraki dizin 
işaretini araştırmak için PREVí / NEXT ë 
tuşlarına basın. 

VCR araçları seçeneklerini kullanma
 Oynatma sırasında uzaktan kumanda 

üzerindeki OPTIONS tuşuna basın. 
 VCR Kontrol menüsü görüntülenir. 

Menüde gezinerek kullanılabilir oynatma 
seçeneklerini seçin.

VCR Control 
LP
VCR PLAY
Index
-03:12:05

Rec Mode
TRICK
Marks 
Time

Fast Forward
Fast Backward

B

x

X

E Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın. 

F VHS kaseti çıkarmak için EJECT ç tuşuna 
basın.

Faydalı İpuçları:
– VCR oynatımı sırasında radyo moduna geri 
dönmek için SOURCE (Kaynak) düğmesine basın.
– Eğer disk oynatmak isterseniz, disk oynatımını 
başlatmadan önce DVD tuşuna basarak DVD 
moduna geçin. VCR oynatımını tekrar izlemek için 
VCR tuşuna basmanız durumunda, oynatma işlemi 
kaldığı yerden devam edecektir.
– S-VHS sistemi kullanılarak kaydedilmiş çift 
taraflı kasetlerin oynatımı sırasında görüntü bozuk 
olabilir. 

Kaset sayacını sıfırlama

 Sayacı “0:00:00” olarak ayarlamak için uzaktan 
kumanda üzerindeki CLEAR tuşuna basın. 

 Kaydediciye VHS kaset taktığınızda sayaç 
otomatik olarak “0:00:00” şeklinde 
ayarlanacaktır.

Manuel kayıt

Bu kaydedicide, düşük kaliteli VHS kasetlerin 
görüntü ve sesini geliştiren otomatik izleme 
özelliği bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı 
kasetlerde oynatma kalitesini yükseltmek için 
manuel izleme gerekebilir.

A Daha iyi bir görüntü / ses kalitesi elde edene 
kadar uzaktan kumanda üzerindeki P +- 
tuşlarına basın.

B STOP x tuşuna basarak onaylayın.
 Kaset çıkarıldığında kayıt otomatik olarak 

normal moda geçer.

VCR Oynatma

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı VHS kasetler için geçerli olmayabilir.
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Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD

Disk düzenleme hakkında

Bu kaydedici, farklı disk türleri için farklı disk 
düzenleme seçenekleri sunmaktadır. Disk 
içeriğini ve kaydedilebilir DVD’nin ayarlarını 
disk düzenleme menüsünden değiştirebilirsiniz. 
Diski başka bir DVD oynatıcıda oynatmanız 
durumunda değiştirilmiş içerik 
kullanılamayabilir.

Disk düzenleme menüsünde görüntülenen 
seçenekler disk tipine göre değişiklik gösterir.

{ Play }(Oynat)
Diskin başından oynatmaya başla.

{ Rename Disc }(Diski Yeniden Adlandır)
Disk adını değiştirin.

{ Erase Disc }(Diski Sil) - sadece DVD±RW
Diskteki tüm kayıtları silin.

{ Record New Title }(Yeni Başlık Kaydet)
Diskteki son boş başlıktan itibaren kayıt 
etmeye başla.

{ Overwrite Disc }(Disk Üzerine Yaz) - 
sadece DVD±RW
Yeni kaydı diskin başından itibaren yap, tüm 
kayıtlı içeriğin üzerine yazılacaktır.

{ Make Compatible }(Uyumlu Hale Getir) - 
sadece DVD±RW
Gerçekleştirilen değişikliklerin, disk bir başka 
DVD oynatıcıda oynatıldığında da aynı 
kalmasını sağlamak için. (örneğin, gizli 
bölümler, gizli kalır).

{ Lock/Unlock Disc }(Diski Kilitle/Kilidini Aç) - 
sadece DVD±RW
Kaza sonucu silme ve değişiklik yapılma 
olasılıklarına karşı diski kilitleyin veya kilidini 
açın.

{ Finalize Disc }(Diski Sonlandır) - sadece 
DVD±R
Diğer DVD oynatıcılarda oynatılmasını 
sağlamak için diski sonlandırın. Disk üzerinde 
daha sonradan kayıt ve düzenleme yapmak 
mümkün değildir. Sonlandırılmış bir diski eski 
haline döndürmek mümkün değildir.

Disk düzenleme menüsüne 
erişim

OK

SCART

A Kaydedilmiş diski kaydediciye takın.
 TV’de Dizin Resmi ekranı görüntülenir.

B Diskteki ilk başlığı seçin ve uzaktan kumandada 
 tuşuna basın.
 Disk düzenleme menüsü ekrana gelir. 

C Uzaktan kumandanın  tuşuna basarak disk 
düzenleme seçeneklerini görüntüleyin. 

 Mevcut düzenleme seçenekleri, DVD±R ve 
DVD±RW diskler için farklıdır.

Rename Disc
Erase Disc

Record New Title
Overwrite disc

Make Compatible
Lock Disc

Finalize Disc

Play 

PAL

DVD

EDIT

D Farklı seçeneklere erişmek için  tuşlarını 
kullanın ve seçmek için OK tuşuna basın. 

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

E Disk düzenleme menüsünden çıkmak için,  
tuşuna bir defa basın. Disk Dizin Resmi 
menüsüne dönmek için  tuşuna basın.

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. Çıkmak için DISC tuşuna basın.
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Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

Diskin adını değiştir

Orijinal disk adı kaydedici tarafından otomatik 
olarak oluşturulur. Aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirerek disk adını değiştirebilirsiniz.

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Rename Disc }(Diskin Adını 
Değiştir) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Klavye ekranı görüntülenir.

B Klavye üzerinde bir karakteri seçmek için  
  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna 

basarak onaylayın.
 Maksimum giriş 20 karakterdir.

 Girişinizi değiştirmek için klavye ekranı 
üzerinde bulunan aşağıdaki tuşları 
kullanabilirsiniz:

BkSp  : imlecin solunda yer alan bir 
karakteri silmek için.

Delete  : imlecin sağında yer alan bir 
karakteri silmek için.

Space  : karakterler arasında bir boşluk 
oluşturmak için.   

Caps  : büyük ve küçük harfler arasında 
geçiş yapmak için.

Clear  : giriş alanını tamamen silmek için. 

C Girişi onaylamak için klavyede OK  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Böylece bilgi paneli güncellenir.

 Değişiklikleri iptal etmek için klavye üzerinde 
EXIT  seçeneğini seçin ve sonra OK tuşuna 

basın.

Diski sil (sadece DVD±RW)

Bu, DVD±RW diskin içeriğini siler. İçerik 
silindiğinde kayıt için kullanılabilir. 

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Erase Disc }(Diski Sil) seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

 Bir uyarı mesajı görüntülenecektir.

B Devam etmek için YES  veya iptal etmek 
için NO  seçeneğini menüden seçin, daha 
sonra onaylamak için OK tuşuna basın.

Faydalı İpucu:
– DVD±RW bu kaydedici ile uyumlu değilse, disk 
düzenleme menüsüne ulaşamazsınız. Disk içeriğini 
silmek için, kaydediciyi radyo moduna alın ve REC 
düğmesine basın. Kayıt için kullanmadan önce disk 
içeriğini silmek için ekran üzerindeki talimatları 
uygulayın.

Yeni Başlık Kaydet

Bu işlev DVD±RW içinde kalan boş alana yeni 
bir kayıt yapmanızı sağlar.

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Record New Title }(Yeni Başlık 
Kaydet) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

B Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçin ve kayda 
başlamak için REC â tuşuna basın.

Disk üzerine yaz (sadece DVD±RW)

Bu işlev, diskin içeriğinden bağımsız olarak bir 
DVD±RW diskin başından itibaren yeni bir 
kayıt yapmanızı sağlar.

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Overwrite Disc }(Disk üzerine 
yaz) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

B Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçin ve kayda 
başlamak için REC â tuşuna basın.

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. Çıkmak için DISC tuşuna basın.
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Uyumlu hale getir (sadece DVD±RW)

Düzenlenen DVD±RW, başka DVD oynatıcıda 
oynatılırken orijinal başlıkları veya gizli 
sahneleri görüntülemeye devam edebilir. Bu 
fonksiyon, DVD±RW üzerinde gerçekleştirilen 
değişikliklerin bir başka DVD oynatıcıda 
oynatıldığında da aynı kalmasını sağlar.

 Disk düzenleme menüsünde, { Make 
Compatible }(Uyumlu Hale Getir) seçeneğini 
seçmek için  tuşlarını kullanın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

Faydalı İpucu:
– Eğer bu seçim için { Make Compatible } 
(Uyumlu Hale Getir) seçeneği seçilemiyorsa bu, 
diskin zaten uyumlu olduğu anlamına gelir.

Diski Kilitle/Kilidini Kaldır (sadece 
DVD±RW)

Kayıtların yanlışlıkla silinmesini önlemek için 
kaydedilmiş DVD±RW diski koruyun.

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Lock Disc }(Diski Kilitle) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Disk, sadece bu DVD kaydedici için 
kilitlenmiştir.

 Disk kilitlendiğinde, disk düzenleme 
menüsü seçeneği { Unlock Disc }(Diskin 
Kilidini Kaldır) olarak değişecektir.

B Korumalı disk üzerine yazmak veya değişiklikler 
yapmak isterseniz { Unlock Disc }(Diskin 
Kilidini Kaldır) seçeneğini seçin.

Kayıtlarınızı (DVD±R) diğer 
DVD oynatıcılarda oynatın

Başka bir DVD oynatıcıda oynatabilmek için 
DVD±R diskin sonlandırılması gerekir. Aksi 
takdirde DVD±R sadece bu kaydedicide 
oynatılacaktır.
 
Bir DVD±R diski sonlandırıldıktan sonra 
bu disk üzerinde başka bir kayıt veya 
düzenleme işlemi gerçekleştirilemez. 
Diski sonlandırmadan önce tüm kayıt ve 
düzenleme işlemlerini tamamlamış 
olduğunuzdan emin olun.

A Disk düzenleme menüsünde,  tuşlarını 
kullanarak { Finalize Disc }(Diski Sonlandır) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Bir uyarı mesajı görüntülenecektir.

B Menüde YES  seçeneğini seçin ve işlemi 
başlatmak için OK tuşuna basın.

 Sonlandırma, kayıtların uzunluğuna bağlı 
olarak birkaç dakika sürebilir.

 Disk tepsisini açmayı veya gücü kapatmayı 
denemeyin; aksi takdirde disk kullanılmaz hale 
gelebilir.

 Devam etmek istemiyorsanız, menüden 
NO  seçeneğini seçip OK tuşuna basarak 

işlemi iptal edebilirsiniz

Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. Çıkmak için DISC tuşuna basın.
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Başlık düzenleme hakkında

Kayıtlı bir DVD içindeki tek tek başlık bilgilerini 
değiştirebilir veya bir başlığı (kayıt) silebilirsiniz. 
DVD±R diski sonlandırılmışsa üzerinde 
düzenleme yapılamaz.

Başlık düzenleme menüsünde görüntülenen 
seçenekler disk tipine göre değişiklik gösterir.

{ Play Title }(Başlığı Oynat)
Bir kaydı oynatmaya başlar.

{ Edit Title }(Başlığı Düzenle)
Video düzenleme menüsüne girmenizi sağlar.

{ Rename Title }(Başlığın Adını Değiştir)
Başlık adını değiştirir.

{ Erase Title }(Başlığı Sil) - sadece DVD±RW
Başlığı sil (kayıt).

{ Overwrite Title }(Başlık Üzerine Yaz) - 
sadece DVD±RW
Yeni bir kayıt işlemine başladığınızda varolan 
başlık  (kayıt) üzerine yazılacaktır.

{ Overwrite Disc }(Disk Üzerine Yaz) - 
sadece DVD±RW
Varolan seçili başlıktan diskin sonuna kadar 
disk üzerine yazar.

{ Append Title }(Başlık Ekle)
Varolan son kayıt arkasına yeni bir kayıt ekler.

Başlık düzenleme menüsüne 
erişim

A Kaydedilmiş DVD’yi kaydediciye takın.
 TV’de Dizin Resmi ekranı görüntülenir.

 Oynatma sırasında Dizin Görüntü ekranına 
girmek için DISC tuşuna basın.

B  tuşlarını kullanarak başlık (kayıt) seçin ve 
 tuşuna basın.
 Başlık düzenleme menüsü ekrana gelir.

1. My movie
01 / 01 / 2006
01 : 31 : 53
HQ  00 : 05 : 59

2. Nature
03 / 02 / 2006
00 : 30 : 00
SP  01: 05 : 59

Empty Title
SP 01:30:50

Edit Title
Rename Title

Erase Title
Overwrite Title

Play Title 

Overwrite Disc
Append Title

C Farklı seçeneklere erişmek için  tuşlarını 
kullanın ve seçmek için OK tuşuna basın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

D Çıkmak için  tuşuna basın.

Video düzenleme

Bu özellik, video düzenleme menüsüne erişim 
sağlar. Daha fazla bilgi için, bkz. “Kayıt 
Düzenleme/Sonlandırma – Video düzenleme 
hakkında”.

 Başlık düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Edit Title }(Başlık Düzenle) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Video düzenleme menüsü ekrana gelir.
 Kaydedici seçilen başlığı oynatacaktır.

Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. Çıkmak için DISC tuşuna basın.
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Başlığın adını değiştir

Orijinal disk adı, kaydedici tarafından otomatik 
olarak oluşturulur. Aşağıdaki adımları 
uygulayarak başlığa yeni bir ad verebilirsiniz.

A Başlık düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Rename Title }(Başlığı Tekrar 
Adlandır) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Klavye ekranı görüntülenir.

B Klavye üzerinde bir karakter üzerine gelmek 
için   tuşlarını kullanın ve OK tuşuna 
basarak seçin.

 Maksimum giriş 9 karakterdir.
 Girişinizi değiştirmek için klavye ekranı 

üzerinde bulunan aşağıdaki tuşları 
kullanabilirsiniz:

BkSp  : imlecin solunda yer alan bir 
karakteri silmek için.

Delete  : imlecin sağında yer alan bir 
karakteri silmek için.

Space  : karakterler arasında bir boşluk 
oluşturmak için. 

Caps  : büyük ve küçük harfler arasında 
geçiş yapmak için.

Clear  : giriş alanını tamamen silmek için.  

C Girişi onaylamak için klavyede OK  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. 

 Böylece bilgi paneli güncellenir. 

D Değişiklikleri iptal etmek için klavye üzerinde 
EXIT  seçeneğini seçin ve sonra OK tuşuna 

basın.

Başlık sil

Diskten belirli bir başlığı (kayıt) silebilirsiniz. 
Ancak, DVD±R disklerde silinen alan başka 
kayıt işlemi için kullanılamaz.

A Başlık düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Erase Title }(Başlığı sil) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Bir uyarı mesajı görüntülenecektir.

B Devam etmek için YES  veya iptal etmek 
için NO  seçeneğini menüden seçin, daha 
sonra OK tuşuna basın. 

Başlık üzerine yaz (sadece DVD±RW)

Bu işlev, DVD±RW üzerindeki geçerli başlık 
başlangıcından itibaren yeni bir başlık 
kaydetmenizi sağlar. Diğer başlıklar 
etkilenmeyecektir.

Uyarı! Kayıt başladığında oynatma noktasından 
sonraki tüm kayıtların üzerine yazılacaktır.

A Başlık düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Overwrite Title }(Başlık Üzerine 
Yaz) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. 

B Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçin ve kayda 
başlamak için REC â tuşuna basın.

Seçili başlıktan itibaren üzerine yaz

Sadece varolan seçili başlıktan diskin sonuna 
kadar olan kayıtların üzerine yazmak için seçin.

 Video düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Overwrite Disc }(Disk Üzerine 
Yaz) seçeneğini seçin ve onaylamak için OK 
tuşuna basın.

Kayıt ekle 

Bu işlev, varolan son kayıt arkasına bir kayıt 
eklemenizi sağlar.   

A Başlık düzenleme menüsünde  tuşlarını 
kullanarak { Append Title }(Başlık Ekle)  
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

B Eklemek istediğiniz giriş kanalını seçmek için 
SOURCE tuşuna basın.

C REC â tuşuna basarak kayıt eklemeye 
başlayın. 

D Kayıt eklemeyi durdurmak için STOP x 
tuşuna basın.

Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. Çıkmak için DISC tuşuna basın.
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Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

Video düzenleme hakkında

Bir kayıt tamamlandıktan sonra kaydedici video 
içeriğini düzenlemenize olanak sağlamaktadır. 
Bölüm işareti ekleyebilir/silebilir, istenmeyen 
sahneleri gizleyebilir, dizin resmi ekranındaki 
resmi değiştirebilir ve bir başlığı (kayıt) ikiye 
bölebilirsiniz.

Video düzenleme modunda bir kaydı 
oynattığınız zaman, gizli sahneler de dahil olmak 
üzere tüm kayıt oynatılacaktır.

Disk düzenleme menüsünde varolan düzenleme 
fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

{ Title }(Başlık)
Oynatacağınız başlığı (kayıt) seçmenizi sağlar.

{ Chapter }(Bölüm)
Seçili bir başlık içinde bir bölüm seçmenizi 
sağlar.

{ Chapter Marker }(Bölüm İşareti)
Kayıt içine bir bölüm işareti girmenizi veya iki 
bölümü birleştirmek için bir bölüm işaretini 
silmenizi sağlar.

{ Hide Chapter }(Bölüm Gizle)
Kayıt içinde istenmeyen sahneleri gizlemenizi 
sağlar.

{ Index Picture }(Dizin Resmi)
Kayıt içindeki bir sahneyi dizin resmi ekranı 
olarak seçebilirsiniz.

{ Split Title }(Başlığı Böl) – Sadece DVD±RW
Kaydı iki ayrı başlığa böler.

Video düzenleme menüsüne 
erişim

EDIT

OK

SCART

A Kaydedilmiş DVD’yi kaydediciye takın.
 TV’de Dizin Resmi ekranı görüntülenir.

B Bir başlık (kayıt) seçmek için  tuşlarını 
kullanın.

C Oynatmayı başlatmak için u tuşuna basın.

D Uzaktan kumanda üzerindeki EDIT tuşuna 
basın.

 Video düzenleme menüsü ekrana gelir.

Edit Mode
Mode
Title 02/06
Chapter 01/10
Chapter Marker
Hide Chapter
Index Picture
Split Title

E Farklı seçeneklere erişmek için  tuşlarını 
kullanın ve seçmek için OK tuşuna basın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

F Çıkmak için EDIT tuşuna basın.

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. 
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Başlık seçme

Bu seçenek, geçerli başlığı ve disk içindeki 
toplam başlık sayısını gösterir. Ayrıca bir başka 
başlık seçmenize olanak sağlar.

A Oynatma sırasında video düzenleme menüsünü 
görüntülemek için EDIT tuşuna basın.

B  tuşlarını kullanarak { Title }(Başlık) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

C Başlık girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 
kullanın ve OK tuşuna basın.

 Kaydedici seçilen başlığı oynatacaktır. 

Bölüm seçme

Bu seçenek, geçerli bölümü ve başlık içindeki 
toplam bölüm sayısını göstermektedir. Ayrıca 
başlık içinde belirli bir bölümü seçmenize de 
olanak sağlar.

A Oynatma sırasında video düzenleme menüsünü 
görüntülemek için EDIT tuşuna basın.

B  tuşlarını kullanarak { Chapter }(Bölüm) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

C Bölüm girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 
kullanın ve OK tuşuna basın.

 Kaydedici seçilen bölümü oynatacaktır.

Bölüm işareti oluşturma

Oynatma sırasında bir başlık içinde herhangi bir 
noktaya bölüm işareti girerek bir bölüm 
oluşturabilirsiniz. Bu sayede kayıt içinde 
kolaylıkla erişebileceğiniz özel bir nokta 
belirleyebilir veya bir bölümü gizlemek amacıyla 
ayarlayabilirsiniz.

Başlık

Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm

Bölüm işaretlerini

A Oynatma sırasında video düzenleme 
menüsünü görüntülemek için EDIT tuşuna 
basın. 

B   tuşlarını kullanarak { Chapter Marker } 
(Bölüm İşareti)seçeneğini seçin ve OK tuşuna 
basın.

C  tuşlarını kullanarak seçeneklerden birini 
seçin ve OK tuşuna basarak onaylayın.

{ Insert Marker }(İşaret Ekle)
Geçerli oynatma noktasına yeni bir bölüm 
işareti girmek için bu seçeneği seçin.

{ Delete Marker }(İşaret Sil)
Geçerli bölüm işaretini silmek için bu seçeneği 
seçin (geçerli oynatma noktasından önceki en 
yakın noktayı temel alır). Böylelikle geçerli 
bölüm kendisinden önceki bölümle 
birleşecektir.

{ Delete All Markers }(Tüm İşaretleri Sil)
Geçerli başlıktaki tüm bölüm başlıklarını silmek 
için bu seçeneği seçin. 

Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın.
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Kayıtları Düzenleme - Kaydedilebilir DVD (devamı)

İstenmeyen bir bölümün gizlenmesi/
gösterilmesi

Belirli sahneleri gizlemek (örneğin, bir reklam 
gibi) veya gizlediğiniz bir sahneyi tekrar 
görüntülenir hale getirmek isteyebilirsiniz.

A Gizlemek istediğiniz sahnenin başına ve sonuna 
birer bölüm işareti ekleyin. (Bkz. önceki 
sayfada “Bölüm İşareti Oluşturma”).

B Gizlemek istediğiniz bölümü seçin ve 
oynatmaya başlayın. (Bkz. önceki sayfada “Bir 
bölüm seçme”).

C Oynatma sırasında video düzenleme menüsünü 
görüntülemek için EDIT tuşuna basın.

D  tuşlarını kullanarak { Hide Chapter } 
(Bölüm Gizle) seçeneğini seçin ve OK tuşuna 
basın.

 Geçerli bölüm gizlenecektir.

Gizlenmiş bir bölümü tekrar görünür 
hale getirmek için

A Oynatma sırasında uzaktan kumanda 
üzerindeki EDIT tuşuna basın.

 Video düzenleme menüsü ekrana gelir.
 Düzenleme modundayken, gizli bölüm/

bölümler oynatılabilecektir.

B Ortaya çıkarmak istediğiniz gizli bölümün 
çıkmasını bekleyin veya daha hızlı bir arama 
yapmak için uzaktan kumanda üzerinde   
m M tuşlarına basın. 

C  tuşlarını kullanarak { Unhide Chapter } 
(Bölüm Göster) seçeneğini seçin ve OK tuşuna 
basın.

 Geçerli bölüm, oynatma sırasında görünür 
olacaktır.

Faydalı İpuçları:
– Video düzenleme modundayken tüm gizli 
bölümler görüntülenecektir.
– Oynatma sırasında belirli bir kareyi bulmak için 
u ve  tuşlarına basarak görüntülemek 
istediğiniz kareyi ileri doğru arayın.

Dizin Resmini Değiştirme

Dizin resmi, DVD oynatıcı Dizin menüsünü 
ekrana getirdiğinde göreceğiniz başlık resmidir. 
Genelde, kaydın ilk karesi başlığın dizin resmi 
olarak görüntülenir.

A Oynatma sırasında video düzenleme menüsünü 
görüntülemek için EDIT tuşuna basın ve  
tuşlarını kullanarak { Index Picture }(Dizin 
Resmi) seçeneğinin üzerine gelin.

B Oynatmayı duraklatmak için, u tuşuna basın.

C İstenen kareyi aramak için  tuşuna basın, 
geçerli kareyi başlık için dizin resmi olarak 
seçmek için OK tuşuna basın.

Bir başlığın bölünmesi (sadece 
DVD±RW)

Geçerli başlığı iki yeni başlık olarak 
bölebilirsiniz. Bu başlıkların her birinin kendi 
dizin resmi bulunacaktır.

Uyarı! Başlık bölündüğünde, bu işlem geri 
alınamaz.

A Oynatma sırasında video düzenleme menüsünü 
görüntülemek için EDIT tuşuna basın ve  
tuşlarını kullanarak { Split Title }(Resmi Böl) 
seçeneğinin üzerine gelin.

B Oynatmayı duraklatmak için, u tuşuna basın.

C İstenen kareyi aratmak için  tuşuna basın, 
başlığı geçerli kareden bölmek için OK tuşuna 
basın.

 Dizin Resmi ekranında yeni bir başlık 
görüntülenecektir.

İPUÇLARI: Dolu ya da sonlandırılmış bir DVD±R diskinde başka bir kayıt ve düzenleme işlemi gerçekleştirilemez.
Bir önceki menüye geri dönmek için  tuşuna basın. 
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Ayarlar Menü Seçenekleri

Ayarlar Menüsüne Erişim

Sistem ayarları menüsü, kaydedicinizi 
tercihlerinize uygun olarak ayarlayabilmeniz 
için çeşitli seçenekler sunar.

SCART

SETUP

OK

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B Bir menü öğesini vurgulamak için  tuşlarını 
kullanın ve seçeneklerine erişmek için  
tuşuna basın.

C Değiştirmek istediğiniz ayarı vurgulamak için 
 tuşlarını kullanın ve onaylamak ve önceki 

menü öğesine geri dönmek için OK tuşuna 
basın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

D Çıkmak için SETUP tuşuna basın.

Setup - General

Screen Saver

Country

Video Output Selection

Restore Factory Settings

On

Germany

SCART RGB

OK

Bkz. bu bölümde – “Genel Ayarlar”

Setup - Playback

TV Aspect Ratio

Parental Rating Level

Digital Audio Output

4:3 Letterbox

All

Off

 
Bkz. bu bölümde – “Oynatma Ayarları”

Setup - Record

Auto Chapter Marker

Default Recording Source

DVD Default Recording Mode

VCR Default Recording Mode

On

Tuner

SP

SP

“Kayıt Ayarları” içinde “Kayıt” bölümünü 
okuyun

Setup - Language

English

English

Off

English

On Screen Display Language

Default Disc Menu Language

Default Subtitle Language

Default Audio Language

Bkz. bu bölümde – “Dil Ayarları”

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

Bkz. bu bölümde “Kanal Ayarları”

Setup - Clock

01/01/06

00 :01 :08

Auto

Date (dd / mm / yy)

Time (hh : mm : ss)

Date - Time Setting

Date - Time Preset

Show DivX® Registration Code

P001/Ch003

OK

Bkz. bu bölümde “Saat Ayarları”
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Genel ayarlar (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Screen Saver 
(Ekran Koruyucu)

 Ekran koruyucu, TV ekranın uzun süre statik bir görüntüye maruz kalmasını 
engelleyerek hasar görmesini önler.

{ On }(Açık)  – Oynatma 15 dakikadan uzun süre durur veya 
duraklatılırsa TV, ekran koruyucu moduna geçer.

{ Off }(Kapalı)  –  Ekran koruyucu işlevini kapatır.

Country (Ülke)  Otomatik kanal ayarı için bölgenizdeki ülkeyi seçin. (Bkz. “Adım 3: Kurulum 
ve Ayarlar - Bulunduğunuz ülkeyi seçin”).

Video Output 
Selection
(Video Çıkış Formatı)

 Kaydedci ile TV arasındaki video bağlantısıyla eşleşen video çıkış tipini 
seçer.

{ SCART RGB } – SCART bağlantı.

{ YUV Interlaced }(YUV Geçmeli) – Komponent video bağlantısı. 

{ YUV Progressive }(YUV Aşamalı) – Aşamalı taramalı TV için 
komponent video bağlantısı.

   Not:  S-Video veya Kompozit (CVBS) video bağlantısı için video çıkışı 
gerekli değildir. 

Restore Factory
Settings
(Fabrika Ayarlarını 
Geri Yükle)

 Kayıt cihazının PIN kodu haricindeki tüm fabrika ayarlarını geri yükleyecektir. 
Fabrika Ayarlarına Geri Dön sadece disk tepsisinde disk yokken 
değiştirilebilir.

1) Varsayılan ayarın geri yüklenmesini onaylamak için OK tuşuna basın.
2) Bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Devam etmek için OK  veya 

iptal etmek için CANCEL  seçeneğini menüden seçin, daha sonra 
onaylamak için OK tuşuna basın.
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TV Aspect Ratio
(TV En/Boy Oranı)

 Kaydedicinin en boy oranını, bağladığınız TV’nize göre ayarlayın.
{ 16:9 } – Bunu, geniş ekran TV için seçin  

(en boy oranı 16:9).

{ 4:3 Letterbox } – Bu seçeneği, TV ekranınızın üst ve alt 
kısımlarında siyah şeritlerle ‘geniş ekran’ 
görünümü elde etmek için seçin.

{ 4:3 Panscan }  – Bu seçeneği, her iki yandan kesilmiş 
tam boyda görünüm için seçin.

Parental Level
Rating
(Ebeveyn Sınıflandırma
Düzeyi) 

 Bazı DVD’lerde, diskin tamamına veya bazı sahnelerine atanmış ebeveyn 
denetim düzeyi bulunmaktadır. Bu özellik, oynatma için bir sınırlama düzeyi 
ayarlamanızı sağlar.

1) { Parental Level Rating }(Ebeveyn Sınıflandırma Düzeyi) seçeneğini 
seçmek için  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

2) Dört basamaklı pin kodunu girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 
kullanın.

 

   Not: Bu işlemi ilk kez yapıyorsanız veya dört basamaklı pin kodunu 
unuttuysanız, varsayılan kod olan ‘3308’i girin. 

3) Menüde OK  seçeneğine geçin ve uzaktan kumandanın OK tuşuna 
basın. Sınıflandırma düzeyini ayarlama menüsü ekrana gelir.

4) İstenilen ebeveyn sınıflandırma düzeyini seçmek için  tuşlarını 
kullanın, daha sonra menüde OK ’e geçin ve onaylamak için 
uzaktan kumandanın OK tuşuna basın.

   Notlar:  
   – Düzeyler 1 - 8 arasındadır ve ülkeye göre değişir. Seçmiş olduğunuz 

düzeyden daha yüksek olan DVD’ler, dört basamaklı pin kodunu 
girmediğiniz sürece oynatılamaz. 

   – Ebeveyn kontrolünü kapatmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak 
için { Off }(Kapalı) seçeneğini seçin.

   – VCD, SVCD ve CD’lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn 
denetimi bu tür diskleri etkilemez. Bu aynı zamanda yasadışı çoğaltılan 
DVD’lerin çoğu için de geçerlidir.

   –  Bazı DVD’ler, kapaklarında film sınıfı belirtiliyor olsa bile bir 
sınıflandırma ile kodlanmamış olabilirler. Derece seviyesi özelliği, bu tür 
disklerin oynatılmasını engellemez.

 

Oynatma ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

* * * *

Enter Password

OKCANCELOK

Set Rating Level

New password

4.  PG 13
5.  PG R
4.  PG 13 OKNew

OK
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Oynatma ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Parental Level
Rating
(Ebeveyn Sınıflandırma
Düzeyi) 

 Parolanın değiştirilmesi/sıfırlanması
1) { Parental Level Rating }(Ebeveyn Sınıflandırma Düzeyi) seçeneğini 

seçmek için  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.
2) Dört basamaklı pin kodunu girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 

kullanın.
3) Menüde OK  seçeneğine geçin ve uzaktan kumandanın OK 

tuşuna basın. Sınıflandırma düzeyini ayarlama menüsü ekrana gelir.
4) Yeni şifre menüsüne erişim için menüde New  seçeneğine geçip 

OK tuşuna basın.
5) Yeni dört basamaklı pin kodunu girmek için 0-9 sayısal tuş takımını 

kullanın ve bir sonraki giriş alanını seçmek için  tuşuna basıp aynı 
pin kodunu ikinci kez girin.

6) Menüde OK  seçeneğine geçin ve onaylamak için OK tuşuna 
basın.

Not: Değişikliği iptal etmek için CANCEL ’i seçin ve OK tuşuna basın.

Digital Audio Output
(Dijital Ses Çıkışı) 

 Dijital çıkış ayarlarını, sadece kayıt cihazının koaksiyel soketine başka 
cihazlar bağladıysanız ayarlayın.

{ ALL }(TÜMÜ)  – Dahili çok kanallı dekoderi olan bir stereo alıcı 
bağlamak için kaydedici üzerindeki COAXIAL 
soketini kullandıysanız bu seçeneği seçin. 

{ LPCM } – Bağlı olan ses cihazında çoklu kanallı ses çözme 
özelliği bulunmuyorsa bu seçeneği seçin. Dolby 
Digital ve MPEG-2 çoklu kanal sinyalleri PCM 
(Pulse Code Modulation) formatına dönüştürülür.

  

New password

Confirm password

* * * *

New Password

OKCANCEL

OK
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On Screen Display 
Language
(Ekran Dili) 

 Kaydedicinin ekran görüntüleri için menü dilini seçin.

Default Disc Menu 
Language
(Varsayılan Disk Menü 
Dili) 

 DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçin.

Default Subtitle 
Language
(Varsayılan Altyazı Dili) 

 DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

Default Audio 
Language
(Varsayılan Audio Dili)

 DVD oynatma için tercih edilen audio dilini seçer.

Notlar: 
   – Eğer seçilen konuşma/altyazı dili diskte bulunmuyorsa, diskin varsayılan 

dil ayarları kullanılacaktır. 
   – Bazı DVD’lerde altyazı/ses dili sadece DVD disk menüsü kullanılarak 

değiştirilebilir.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)
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Channel Search 
(Kanal Arama)

 Tüm yerel analog TV kanallarını otomatik olarak tarar ve bu kanalları 
kaydedicide saklar. 

   Otomatik TV kanalı arama işlemini başlatmak ve daha önce kaydedilmiş 
tüm analog TV kanallarını yenilemek için uzaktan kumanda üzerindeki OK 
tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Modify Channel 
Information
(Kanal Bilgilerini Değiştirme) 

 Depolanan TV kanalını ayarlayın, ses ve sinyal alış kalitesini geliştirin. 

1)  tuşlarını kullanarak { Modify Channel Information }(Kanal 
Bilgilerini Değiştirme) seçeneğinin üzerine gelin ve OK tuşuna 
basarak kanal menüsünü görüntüleyin.

2)  Seçeneklerden birini seçmek için  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna 
basın. 

{ Name }(Ad) – Değiştirmek istediğiniz kanal ön ayar numarasını 
seçmek için 0-9 tuş takımını kullanabilirsiniz.

 – Kanalın adını değiştirmek için  tuşuna basın.
 – Klavye ekranında bir karakterin üzerine gelmek için 

  tuşlarını kullanın ve seçmek için OK 
tuşuna basın.

  Not: Maksimum giriş 5 (beş) karakterdir.
 – Klavyeden girişinizi onaylamak için OK ’i veya 

iptal etmek için EXIT ’i seçin, sonra OK tuşuna 
basarak çıkın. 

{ Scan Mode }(Tarama Modu) – Kanal dağılımı veya frekansa göre TV 
kanal arama modunu seçin (Frekans, Kanal, 
S-Kanalı) ve OK tuşuna basarak onaylayın.

{ Frequency }(Frekans) – Geçerli TV kanalının frekansını gösterir. 
Gerekirse otomatik frekans aramayı başlatmak için 

  tuşlarını kullanın ve onaylamak için OK 
tuşuna basın.

{ TV System }(TV Sistemi) –  tuşlarını kullanarak en az görüntü ve 
ses paraziti olan TV sistemini seçin, sonra OK 
tuşuna basarak onaylayın. (Daha fazla bilgi için bu 
kılavuzun arka kısmında yer alan “TV Sistemi 
Kılavuzu” bölümüne başvurun).

Kanal Ayarları 

Channel Search

Modify Channel Information

Sort Channels

Setup - Channel Setup

Search

Edit

Sort

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Channel

Frequency
TV System
NICAM
Audio

OK

Frequency

PAL B/G

Name

On

OK

DUAL A
Off

Skip
Fine-tune

585.26MHz

CANCEL

Decoder
No

Scan mode
P001/Ch003
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{ NICAM } – NICAM, bir dijital ses aktarım sistemidir. Bir stereo 
kanal ya da iki ayrı mono kanal aktarabilir.

{ On }(Açık) – TV kanalının ses aktarımını 
geliştirir.

{ Off }(Kapalı) – Eğer alım zayıfsa ve ses bozuksa 
bu özelliği seçer.

{ Audio }(Ses)  – İki dilde yayınlanan TV programlarında stereo 
(orijinal) ve ek dil arasında geçiş yapabilirsiniz.

{ DUAL A } – Orijinal yayın dili.

{ DUAL B } – Ek ses dili

{ Decoder }(Dekoder) – Eğer TV kanalı, yalnızca EXT2 AUX-I/O girişine 
bağlanacak bir dekoderle düzgün şekilde 
görüntülenebilecek şifreli sinyallerle aktarılıyorsa, 
bağlı dekoderi etkinleştirmeniz gerekmektedir.

{ On }(Açık)  – Bağlı dekoderi bu TV kanalına 
tahsis etmek için bu seçeneği 
seçer.

{ Off }(Kapalı) –  Dekoder özelliğini kapatır.

{ Skip }(Atla)           –  Kanalı atlamak için bu seçeneği seçin.

{ No }(Hayır) – TV kanalına uzaktan kumandanın  
P +- tuşu kullanılarak 
erişilebilir.

{ Yes }(Evet) – TV kanalına sadece uzaktan 
kumanda üzerindeki ilgili kanal 
numarası girilerek erişilebilir.

{ Fine-Tune }(İnce Ayar) – Eğer alım zayıfsa, TV kanalını manuel olarak 
ince ayarlamak için bu seçeneği seçin. Frekansı 
ayarlamak için   tuşlarına basın ve onaylamak 
için OK tuşuna basın.

Sort Channels
(Kanalları Sırala)

 Kayıtlı TV kanallarını yeniden düzenleyin.

1)  tuşlarını kullanarak { Sort Channels }(Kanalları Sırala) 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basarak TV kanal programlarının 
listesini görüntüleyin.

2)  tuşlarını kullanarak kaydırmak istediğiniz kanalı seçin ve OK 
tuşuna basın.

3) TV kanalını istenilen konuma getirmek için  tuşlarını kullanın ve 
OK tuşuna tekrar basın. Seçilen kanal geçerli konumdan önceki 
konuma yerleştirilecektir.

   Not: Önceki menüye dönmek için uzaktan kumandanın BACK  tuşuna 
basın.

Channel

Frequency
TV System
NICAM
Audio

OK

Frequency

PAL B/G

Name

On

OK

DUAL A
Off

Skip
Fine-tune

585.26MHz

CANCEL

Decoder
No

Scan mode
P001/Ch003

Sort Channels

P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008

BC020
SW006
CH008
CH004
CH006
CH010
CH012
CH005

Skip
Unskip
Unskip
Unskip
Skip
Unskip
Unskip
Unskip

P003   CH008    Unskip

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)
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Saat ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Date (dd/mm/yy)
[Tarih (gg/aa/yy)] 

 Rakamı değiştirmek için  tuşlarını, farklı giriş alanlarını seçmek için  
  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak onaylayın.

Time (hh:mm:ss)
[Saat (ss:dd:ss)]

 Rakamı değiştirmek için  tuşlarını, farklı giriş alanlarını seçmek için  
  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak onaylayın.

Date-Time Setting
(Tarih-Saat Ayarı) 

 Otomatik tarih ve saat ayarını etkinleştirme/devre dışı bırakma Bu özellik 
yerel yayıncınıza bağlıdır.

{ Auto }(Otomatik) – Tarih ve saatin otomatik ayarlanmasını 
etkinleştirmek için seçin. Tarih ve saat ayarı,  
{ Date-Time Preset }(Tarih-Saat Hazır Ayarı) 
ayarındaki seçili ön kayıtlı Program Numarasının 
kanal bilgilerine göre güncellenir.

{ Manual }(Manuel)– Tarih ve saati manuel ayarlamanızı sağlar.

Date-Time Preset
(Tarih-Saat Hazır Ayarı) 

 Bu seçenek sadece { Date-Time Setting }(Tarih-Saat Ayarı) için 
{ Auto }(Otomatik) seçeneğini seçtiyseniz kullanılabilir.

   Seçenekleri görüntülemek için  tuşlarına basın. Otomatik tarih/saat 
ayarları için önceden ayarlanmış program numarasını seçmek için  
tuşlarını kullanın. Onaylamak için OK tuşuna basın.

Show DivX 
Registration code
(DivX® Kayıt kodunu 
göster)

 DivX® VOD (İstek Üzerine Video) hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya 
satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD kayıt kodunu görüntülemenizi 
sağlar. Daha fazla bilgi için “www.divx.com/vod” adresimizi ziyaret edin.

1) Kayıt kodunu görüntülemek için  tuşuna basın.
2) www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD hizmetinden video 

kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Talimatları 
uygulayın ve kaydedicide oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir 
CD-R/RW veya kaydedilebilir DVD’ye kaydedin.

  

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)
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Yazılım Güncelleme

En güncel yazılımı yükleme

Kaydedicinizde kurulu olan dahili yazılım, 
özellik ve uyumluluk açısından geliştirilmesi için 
sürekli yenilenmektedir. CD’ye kopyalayıp 
kaydediciye kuracağınız dahili yazılımlar için 
Philips periyodik olarak yükseltme dosyası 
yayınlayacaktır. 

Dikkat! Güç kaynağı güncelleme sırasında 
kesilmemelidir!

A Kaydedici ile ilgili sürüm bilgilerini almak için 
uzaktan kumanda üzerindeki sayısal tuş 
takımını kullanarak ‘0009’ girin ve OK tuşuna 
basın. 

 Geçerli yazılım sürümünüzle ilgili bilgiyi not 
alın.

B Philips’in ‘www.philips.com/support’ Internet 
sitesini ziyaret ederek en son yazılım 
güncellemelerinin bulunup bulunmadığını 
kontrol edin. Yazılımı CD-R diskine yükleyin.

Not: En yeni dahili yazılım güncellemelerini 
kontrol ederken yazılımın kurulumu hakkındaki 
bilgileri de okuyun.
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Sorun Giderme

 Sorun (Genel) Çözüm

UYARI
Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın. 
Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları 
denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips’i 
arayın.

Güç yok.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Görüntü yok.

– Sistemi açmak için kaydedicinin ön tarafındaki STANDBY-ON 
düğmesine basın.

–  AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.

– Uzaktan kumandayı doğrudan DVD kaydedici önündeki sensöre 
yöneltin (TV’ye doğru değil). 

– DVD kaydedici ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri 
kaldırın. Uzaktan kumandayı farklı açılardan ve/veya 
mesafelerden sete doğrultun.

– Piller zayıf olabilir, değiştirin.
– Bir giriş kaynağı seçmek için uzaktan kumanda üzerinde 

SOURCE (Kaynak) düğmesine basın.

– TV’yi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. DVD ekranını 
görene kadar TV kanalını değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. 
“Adım 3 - Kurulum ve Ayarlar – Doğru izleme kanalının 
bulunması”.

– Kaydedici ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
– TV’niz Aşamalı Taramayı desteklemediği halde kaydediciniz 

Aşamalı Tarama moduna ayarlanmış olabilir. Ekran panelinde 
‘Aşamalı Tarama’ mesajı görüntülenebilir. Aşağıdaki adımları 
uygulayın:
1) Kaydedici üzerindeki EXT2 AUX I/O yuvasından TV 

üzerindeki SCART giriş yuvasına bir SCART kablo bağlayın.
2) TV’yi açın ve TV üzerindeki uygun video girişi kanalını seçmek 

için TV’nin uzaktan kumandasını kullanın. (örneğin, AV, 
EXT1).

3) DVD kaydediciyi açın ve TV’da kaydedici ekranının 
görüntülenmesini bekleyin. 

4) Disk tepsisindeki diski çıkarın. Ekran panelinde ‘NO DISC’ 
(Disk yok) mesajı görüntülenecektir.  “116811” kodunu girin  
ve birkaç saniye içinde ekranın tazelenmesini bekleyin. Ekran 
panelindeki ‘Aşamalı Tarama’ simgesi kaybolacaktır. Ayarlar 
Menüsünü kullanarak Aşamalı Taramayı kapatın. Bkz. “Ayarlar 
Menüsü Seçenekleri – Genel Ayarlar – Video Output Selection 
(Video Çıkış Seçimi)”. 
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 Sorun (Genel) Çözüm

Sorun Giderme (devamı)

Ses yok.

Kaydediciden TV sinyali 
alınamıyor.

TV kanalı bulanık ya da 
bozuk.

Disk tepsisi çıkarılamıyor.

Kaydedici saat ayarları 
geçerli saatten farklı.

–  Ses bağlantılarını, kırmızı ve beyaz soketleri kontrol edin. Daha 
fazla bilgi için bkz. “Başlarken - Ses kablolarının bağlanması”.

–  DVD kaydediciye bağlamış olduğunuz cihazlara göre Dijital çıkışı 
doğru şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. “Ayarlar 
Menüsü Seçenekleri – Oynatma ayarları – Digital Audio Output 
(Dijital Ses Çıkışı)”.

–  Anten ya da kablo TV sinyalinizi kontrol ettirin. 
–  TV kanalını yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. “Adım 3: Kurulum 

ve Ayarlar - TV kanal programlarının ayarlanması”.

– DVD kaydedici ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
– TV kanal sinyalinin ince ayarını yapın. Bkz. “Ayarlar Menüsü 

Seçenekleri – Kanal Ayarları – Kanal Bilgilerinin Değiştirilmesi”.
– Aynı TV kanalını daha net bir görüntüyle aramak için P +/- 

tuşuna basın. 

– Ekranda Philips duvar kağıdını görene kadar, tüm sistem ve kayıt 
kurulum menülerinden çıkın.

– Tüm oynatım ve kayıtları durdurmak için STOP tuşuna basın. 
Sonra, disk tepsisini çıkarmak için OPEN/CLOSE ’a basın.

– Kaydedicinin güç kaynağı bağlantısı kesilmiş olabilir. Güç 
kaynağını tekrar bağlayın

– Sistem saatini doğru şekilde ayarlayın. Bkz. “Ayarlar Menüsü 
Seçenekleri - Saat Ayarları”.

– İstenilen zamanlayıcı kaydının doğr u olduğundan emin olun. 
Bkz. “Kayıt - Zamanlayıcı Kaydı”.
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 Sorun (Oynatma) Çözüm

Sorun Giderme (devamı)

Disk oynatılmıyor.

Bağlı bulunan bir hi-fi 
sisteminden ya da 
amplifikatörden gelen  
bozuk ses.

DivX filmler oynatılamıyor.

Oynatma sırasında resim 
bozuk veya siyah beyaz 
görüntüleniyor.

TV alımında görüntü ya da 
ses paraziti var.

‘UNKNOWN DISC’ mesajı 
görüntüleniyor.

– Etiketi yukarı dönük olacak şekilde diski takın.
– Yanlış bölge kodu. Bu DVD kaydedicide oynatılabilmesi için 

DVD, TÜM bölgeler için veya Bölge 2 olarak kodlanmış 
olmalıdır.

– Disk üzerinde kayıt yok veya disk tipi yanlış. Daha fazla bilgi için, 
bkz. “DVD Oynatma - Oynatılabilir diskler”.

– Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş 
olduğundan emin olun. Diski temizleyin veya başka bir disk 
deneyin.

– Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol 
edin.

–  Kaydediciden, amplifikatör üzerindeki ‘Phono’ girişine hiçbir 
kablo bağlamayın. 

–  DTS CD oynatıyorsanız, bu kaydedicinin COAXIAL yuvasını bir 
Hi-Fi sistemi veya amplifikatöre bağlamanız gerekmektedir.

– DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile ‘Ev Sineması Profili’’ne uygun 
şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.

– Karşıdan yüklenen DivX filminin bütün bir dosya olup olmadığını 
kontrol edin.

–  Disk, kirli, diski temizleyin.
–  Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir.
–  VCR için, video kafalarını temizleyin. Eğer sorun devam ederse, 

video kafalarının değiştirilmesi gerekebilir. 
–  Başka VHS kasetler oynatarak VHS kasetin arızalı olup 

olmadığını kontrol edin. 
  
–  Anten ya da kablo TV sinyalinizi kontrol ettirin. 
–  Bağlanan ekipmanların kablolarını birbirine bağlamayın. 
–  TV kanalınızın ince ayarını yapın. Daha fazla bilgi için, bkz. “Adım 

3: Kurulum ve Ayarlar - TV kanal programlarının ayarlanması”.

– Bu mesaj, aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşmış bir diski 
takmanız nedeniyle görüntülenir:
–  Kayıt sırasında hata: Başlık eksik olabilir.
–  Başlık/dizin resmini değiştirirken hata: Orijinal başlık/dizin 

resmi görüntülenebilir.
– Sonlandırma sırasında hata veya disk sonlandırılamadı.
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 Sorun (Kayıt) Çözüm

Sorun Giderme (devamı)

SHOWVIEW® sistemini 
kullanarak bir kayıt 
planlandıktan sonra, yanlış TV 
kanalı kaydedilmiş.

DVD Video diskleri veya 
önceden kaydedilmiş video 
kasetleri kopyalandığında 
görüntü bulanık ve parlaklık 
değişiyor.

Kayıtlar planlandığı gibi 
gerçekleşmiyor. Yeni kayıt 
yapılamıyor.

Bu DVD kaydedicide 
kaydedilen DVD±R/±RW disk 
DVD oynatıcıda çalışmıyor.

Dekoderimdeki görüntü kayıt 
sırasında bozulmuş 
görünüyor.

REC düğmesine bastığınızda 
VHS kaset çıkarılır.

1) Uzaktan kumandanın SHOWVIEW tuşuna basarak istenilen 
TV kanalının SHOWVIEW® programlama numarasını girin.

2) Onaylamak için OK tuşuna basın.
3) {Program #} giriş alanındaki kanal numarasını kontrol edin. Eğer 

bu, istenen TV kanalına karşılık gelmiyorsa, aşağıdaki giriş alanını 
seçin ve kanal numarasını değiştirin.

4) Onaylamak için OK tuşuna basın.

– Bu durum, kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya video 
kasetleri kopyalamayı denediğinizde karşınıza çıkar. TV’deki 
görüntü iyi olduğu halde, kaydedilebilir DVD diskteki kayıt 
hatalı. Bu durum kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya 
video kasetlerde kaçınılmazdır.

– Kaydedilebilir DVD diskin sınırlı bir kayıt ömrü vardır, lütfen 
kayıt için yeni disk takın.

–  Kayıt etmek istediğiniz TV kanalı kayıtlı değil veya yanlış 
program numarasını seçtiniz. Kayıtlı TV kanallarını kontrol edin.

–  Bir zamanlayıcı kaydı ayarladıktan sonra saati ayarlayacak 
olursanız, zamanlayıcı kaydını sıfırlamanız gerekir.

– Kaydedicinin diski okuyamaması durumunda kayıt işlemini 
gerçekleştiremezsiniz.

– Telif hakkı ile korunan materyalleri (DVD’ler veya video 
kasetler) DVD±R/±RW diske çoğaltmak için kaydediciyi 
kullanamazsınız.

– Sonlandırılmış DVD±R takıldı. Diski değiştirin

–  Kayıt çok kısaysa DVD oynatıcı bunu algılamıyor olabilir. 
– DVD±R diskini sonlandırmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi 

için, bkz. “Kayıtlarınızı (DVD±R) başka DVD oynatıcılarda 
oynatma”.

–  Dekoder kutunuzdan bir program kaydediyorsanız kaydedicinin 
uzaktan kumandası üzerindeki SCART tuşuna basarak bu 
programı görüntüleyebilirsiniz. 

– Eğer güvenlik tırnağı çıkarılmamışsa, tırnağın bulunduğu deliği 
şeffaf bir bantla kapatın. 

– VHS kasetin bitmiş olmadığından emin olun.
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kayıt?
Sadece DVD±R, DVD±RW veya DVD+R DL 
disklere kayıt yapabilirsiniz. Bunlar, 
bilgisayarlarda bulunan birçok DVD-Video 
oynatıcılar ve DVD-ROM sürücülerle 
uyumludur.

Bir DVD±R/+RW diskin kapasitesi nedir?
4,7 GB veya altı CD’ye eşit. Tek bir diske en 
yüksek kalitede (DVD standardı) en fazla bir 
saat ve en düşük kalitede (VHS standardı) 
yaklaşık olarak 6 saat kayıt yapma olanağınız 
bulunmaktadır. Kayıt modu, tek bir diske sığan 
saat sayısını gösterir.
 
DVD±R ve DVD±RW arasındaki fark 
nedir?
DVD±R is “kaydedilebilir” ve DVD±RW 
“silinebilir” ve “tekrar kaydedilebilir” disktir. 
DVD±R ile aynı disk üzerinde birden fazla 
oturum kaydedebilirsiniz ancak disk dolu 
olduğunda diske daha fazla kayıt yapılamaz. 
DVD±RW, aynı disk üzerine defalarca kayıt 
yapmanızı sağlar.

Kaydedilebilir DVD disk üzerinde kalan 
kayıt alanını nasıl kontrol edebilirim?
Disk menüsü modünde, farklı kayıt modlarında 
kalan kayıt süresini görüntülemek için uzaktan 
kumandada REC MODE düğmesine arka 
arkaya basın.

DV nedir?
i.LINK olarak da bilinen DV’yi kullanarak, DV 
uyumlu bir kamerayı ses, görüntü, veri ve 
kontrol sinyallerinin giriş çıkışı için tek bir DV 
kablo üzerinden bu kaydediciye 
bağlayabilirsiniz.
– Bu kaydedici yalnızca DV formatındaki 
(DVC-SD) video kameralarla uyumludur. 
Dijital uydu aygıtları ve Dijital VHS video 
kaydedicilerle uyumlu değildir.
– Bu kaydediciye aynı anda birden fazla DV 
kamera bağlamayın.
– Bu kaydediciyi, DV IN yuvası üzerinden 
bağlanmış harici aygıtlar ile kumanda etmeyin.

Harici bir oynatıcıdan bir VHS kaset 
veya bir DVD kopyalayabilir miyim?
Evet, fakat sadece VHS kaset veya DVD kopya 
korumalı değilse.

Başlıklar ve Bölümler nelerdir?
Bir DVD disk içinde  bir kitaptakine benzer 
şekilde Başlıklar ve Bölümler yer almaktadır. 
Başlık, genelde filmin tamamıdır ve Bölümlere 
veya farklı filmlerden ayrı sahnelere ayrılmıştır.

Başlık

Bölüm

Başlık

Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm

Bölüm işaretlerini

Programlar tek bir başlık olarak kaydedilir, 
kayıt ayarlarına bağlı olarak bir veya birden 
fazla bölümden oluşabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular
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Sıkça Sorulan Sorular (devamı)

Başlıklar ve Bölümleri nasıl 
ayarlamalıyım?
Kaydedici, yeni bir kayda başladığınız her 
seferde otomatik olarak yeni bir Başlık 
oluşturur. Daha sonra manuel olarak bu 
kayıtlara Bölümler ekleyebilir veya 5 dakikalık 
aralıklarla otomatik olarak oluşturulmasını 
sağlayabilirsiniz.

Bir diski “sonlandırmak” ne anlama 
gelmektedir?
Bir diski sonlandırmak diski kilitler böylece 
diske daha fazla kayıt yapılamaz, bu sadece 
DVD±R için gerekmektedir. Böylelikle tüm 
DVD oynatıcılarla uyumlu olacaktır. 
Sonlandırmadan bir diski kapatmak için sadece 
kayıt işlemini durdurun ve diski çıkartın. Yer 
olduğu sürece disk üzerine yazma olanağınız 
olacaktır.

Kayıt kalitesi ne kadar iyi?
 “1 saatlik moddan” (Yüksek Kalite) “6 saatlik 
moda” (Süper Uzun Çalar) kadar birkaç kalite 
düzeyi arasından seçim yapılabilir. Amacınıza ve 
malzemenin uzunluğun en uygun olan kalite 
seviyesini seçmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki REC MODE düğmesine basın.

1

2

2.5

3

4

6

Yüksek Kalite 

Standard Play

Standard Play Plus

Long Play

Extended Play

Süper Uzun Çalar

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

Kayýt Modu Görüntü Kalitesi Disk baþýna maksimum 
kayýt süresi (saat)

VHS kaset için ‘dizin’ nedir?
VHS kasede kayıt gerçekleştirilirken, kayıt 
işlemi başladığında kaset üzerinde otomatik 
olarak bir dizin işaretlenir. Bu dizin işaretleri 
sayesinde belirli bir kayda hızlı ve kolay bir 
biçimde ulaşılabilir. 
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 Görüntü/Ekran
• En/boy oranı: 4:3, 16:9
• D/A dönüştürücü: 10 bit, 54 MHz
• A/D Dönüştürücü: 10 bit, 27 MHz
• Görüntü Geliştirme: Aşamalı Tarama

Ses
• D/A Dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
• A/D dönüştürücü: 24 bit, 48 kHz

Video Kaydı
• Kayıt sistemi: PAL, SECAM
• Sıkıştırma formatları: MPEG2
• Kayıt modları: 
  Yüksek Kalite   : HQ 
  Standard Play   : SP
  Standard Play Plus : SPP
  Long Play    : LP
  Extended Play   : EP
  Süper Uzun Çalar  : SLP
• Ses sıkıştırma: Dolby Digital

Video Oynatma
• Disk oynatma ortamı: CD, CD-R/-RW, DVD, 

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

• Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1,   
DivX 3/4/5/6

• Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL 
• Video kaset oynatma sistemi: PAL, SECAM, 

ME-SECAM, NTSC

Ses Çalma
• Disk oynatma ortamı: CD, CD-R/-RW,   

MP3-CD, MP3-DVD, WMA
• Sıkıştırma formatları: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• MP3 bit oranları: 32~256 kbps ve VBR

Sabit Görüntü Oynatma
• Disk formatları: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Resim sıkıştırma formatları: JPEG
• Görüntü geliştirme: Döndürme, Zoom, müzikli 

Slayt Gösterisi

Depolama Ortamı
• Kayıt Ortamı: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW, DVD+R DL, VHS kaset

Tuner/Alma/Verme
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Anten Girişi: 75 Ohm koaksiyal  (IEC75)

Bağlanabilirlik
 Arka Bağlantılar:
• EXT 1 Scart
• EXT 2 Scart
• S- Video Çıkışı
• Kompozit video (CVBS) Çıkışı
• Sol/sağ ses çıkışı 
• Komponent video (Y Pb Pr) Çıkışı
• Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
• RF anten girişi
• RF TV çıkışı
• Şebeke elektriği
 Ön Bağlantılar:
• i.LINK DV girişi (IEEE 1394 4 pimli)
• Kompozit video (CVBS) Girişi (CAM1)
• USB Girişi
• Sol/sağ ses girişi 

Kolaylık
• Programlama/Zamanlayıcı Geliştirmeleri: 

Günlük/Haftalık, Program Tekrarlama, Manuel 
Zamanlayıcı, Tek Dokunuşta Kayıt, SHOWVIEW®

• Programlanabilir olay sayısı: 8

Güç
• Güç kaynağı: 220–240V; ~50 Hz
• Tüketim: 32 W (tipik)
• Beklemede güç tüketimi: < 5W

Kasa
• Boyutlar (gxyxd): 435 x 100 x 344 mm
• Net Ağırlık: 5,2 kg

Özellikler
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Ekran paneli simgeleri/mesajları

Kaydedicinizin ekranında aşağıdaki simgeler/
mesajlar görüntülenebilir: 

 00:00:00
Çok fonksiyonlu ekran/metin satırı
– Başlık/parça numarası
– Toplam/geçmiş/kalan başlık/parça zamanı
– Disk/başlık adı
– Diskle ilgili ek bilgi
– TV kanalı numarası ya da görüntü kaynağı
– Saat (Bekleme modunda görünür).
– TV program ismi

 BLANK
Tepsideki diskte kayıt bulunmuyor.

 FULL
Disk dolu. Yeni kayıtlar için daha fazla saklama 
alanı yok.

 LOADING
Disk, kaydedici tarafından algılanıyor.

 MENU
Sistem ayarlar menüsü, disk menüsü, başlık 
menüsü veya zamanlayıcı menüsü ekranı açık.

 NO DISC
Disk takılmamış. Eğer disk takılmışsa, disk 
okunamıyor olabilir.

 OPEN
Disk tepsisi açılıyor veya açık.

 PHOTO
Bir fotoğraf diski takılmış.

 STARTUP
Kaydedici açıldı.

 REGION
Yerleştirilen DVD’nin bölge kodu, kaydedicinin 
kodundan farklı.

 STOP
Oynatma / kaydetme işlemi durduruldu.

 X TIMER (Zamanlayici)
Bir zamanlayıcı kaydı programlanmış ya da aktif.

 UPDATE
Kaydedici, disk üzerine yazıyor.

 UNKNOWN
Kaydedici, yerleştirilen diske ilişkin bir sorunla 
karşılaştı.
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Analog: Sayılara dönüşmeyen ses. Dijital sesin 
belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu 
yuvalar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan 
gönderir.

En boy oranı: Görüntülenen resmin dikey ve yatay 
boyut oranı. Geleneksel TV yatay - dikey oranı 4:3 
değerindeyken, geniş ekran oranı 16:9 değerindedir.

AUDIO OUT Yuvaları: Sesi başka bir sisteme 
(TV, Stereo, vb.) gönderen, sisteminin arkasındaki 
kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bölüm: Bir DVD’de başlıklardan daha küçük olarak 
bulunan görüntü ya da müzik parçasıdır. Bir başlık 
birden fazla bölümden oluşur. Her bölüme, 
aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm 
numarası verilir. 

Dijital: Sayısal değerlere dönüştürülmüş ses. Dijital 
ses, COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT kullanılırken 
elde edilir. Bu yuvalar sesi, analogta olduğu gibi iki 
kanal yerine, birden fazla kanal üzerinden gönderir.

Disk menüsü: DVD’de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, 
çoklu açı vb. arasından seçim yapmak için 
hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür. 

DivX: DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek 
görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden 
gönderilebilmesini sağlayan ve DivX, Inc. şirketi 
tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, 
MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından 
geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, 
surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan 
surround ses sistemi.

Dizin Görüntü Ekranı: Bir DVD±RW veya 
DVD±R diskin içeriğine göz atmanıza olanak 
sağlayan bir ekrandır. Bir Dizin Görüntü Ekranı her 
bir kaydı temsil eder.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü biçimidir. 
Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya 
çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü 
kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz 
görüntü veri sıkıştırma sistemi. 

MP3: Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya 
biçimi. “MP3”, Motion Picture Experts Group 1 
(veya MPEG-1) Audio Layer 3 kısaltmasıdır. Bir CD-
R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal 
bir CD’ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Dijital ses 
ve görüntü için bir dizi sıkıştırma sistemi.

Çok kanallı: DVD’ler, her ses parçası bir ses alanı 
oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Çok kanallı, üç 
veya daha çok kanalın olduğu ses parçalarının 
yapısını anlatır.

PBC: Oynatım Kontrolü. Video CD veya SVCD’de 
oynatmayı kontrol etmek için kayıtlı sinyaldir. PBC’yi 
destekleyen Video CD veya SVCD’de kayıtlı menü 
ekranlarını kullanarak etkileşimli oynatma ve 
aramanın keyfine varırsınız.

PCM: Darbe Kodu Modülasyonu. Bir dijital ses 
kodlama sistemi.

Sözlük
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Ebeveyn denetimi: Disk oynatımı kullanıcı yaşına 
veya ülkelerdeki sınırlandırma düzeyine göre 
sınırlandırır. Sınırlamalar, diskten diske değişebilir; 
etkinleştirildiğinde, yazılım düzeyi kullanıcı ayar 
düzeyinden yüksekse oynatmaya izin verilmez.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca atanan bölgelerde 
yürütülmesini sağlayan sistem. Bu cihaz, yalnızca 
bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın 
bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. 
Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler 
ile) uyumludur.

S-Video: Parlaklık ve renk için ayrı sinyaller 
göndererek net görüntü sağlar. S-Video’yu yalnızca 
TV’nizin S-Video Girişi varsa kullanabilirsiniz.

Surround: Tam bir gerçeklik duygusu vermek için, 
dinleyenin çevresine birden çok hoparlör 
yerleştirerek üç boyutlu ses alanları oluşturan 
sistemdir.

Başlık: DVD’deki film veya müzik bölümlerinden en 
uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı 
sağlayan bir başlık numarası verilir. 

VIDEO OUT yuvası: DVD görüntülerini TV’ye 
gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.

WMA: WMA, Windows Media Audio ifadesinin 
kısaltmasıdır ve Microsoft Corporation tarafından 
geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. 
WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya 
da Windows Media Player for Windows XP 
kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları 
”.wma” ya da “.WMA” dosya uzantısından 
tanınabilir.

Sözlük (devamı)
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G

TV Sistem Kılavuzu
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2

TV Sistem Kılavuzu (devamı)
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CLASS 1

LASER PRODUCT

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome

3139 245 28921

SGP-0732/12-1

DVDR3510V
DVDR3512V
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