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Refer to the inside page for details.
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Register your product and get support 
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Premium Home Service

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste zakoupil DVD rekordér Philips.
Tento přístroj dostáváte se zárukou Philips ‘Premium Home Service’.

Pokud budete potřebovat pomoc při obsluze přístroje, Philips vám nabízí profesionální podporu prostřednictvím:

Internetové stránky Philips Support Center
www.philips.com/support

nebo

Helpline péče o zákazníky Philips *,
kde vás školená obsluha provede krok za krokem řešením vašich potíží.

Pokud vám nebudeme schopni takto pomoci, bude nám potěšením vyzvednout DVD rekordér u vás doma během 7 dnů a po jeho 
odborné prohlídce Vám poskytnout jiný přístroj. To je Philips ‘Premium Home Service’, náš závazek vůči vám. Tato služba je zdarma a 
vztahuje se na všechny DVD rekordéry Philips v záruční době Philips.

Více informací získáte od našich zástupců na lince Philips Consumer Care Helpline. 

* Telefonní číslo centra zákaznické péče společnosti Philips ve své zemi najdete na zadní straně tohoto manuálu.
 Před telefonátem na centrum zákaznické péče společnosti Philips si připravte číslo modelu, sériové číslo a datum nákupu produktu.

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a Philips DVD-felvevő készülékét választotta!
A készülékkel együtt jár a Philips ‘Premium Home Service’ garancia is.

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a készülék használata közben, a Philips magas színvonalú támogatást 
nyújt a 

Philips Support Center weboldalon keresztül:
www.philips.com/support

vagy

a Consumer Care Helpline Philips *
információs vonalon, ahol képzett ügyfélszolgálatos kollégáink segítenek a probléma lépésről lépésre történő 
megoldásában. 

Ha a probléma elhárítása nem sikerül, a Philips elmegy Önhöz a DVD-felvevő készülékért, és szerviz körülmények 
között megvizsgálja. Amennyiben a készülék hibásnak bizonyul, 7 napon belül egy új készüléket küldünk vissza Önnek. 
Ezt nyújtja a Philips ‘Premium Home Service’ szolgáltatás. A szolgáltatás ingyenes, és minden Philips felvevő készülékre 
vonatkozik a garanciális időtartam leteltéig.

További információkért kérjük, keresse fel képviselőnket a Philips Consumer Care Helpline szolgáltatáson keresztül.
* A kézikönyv hátoldalán megtalálhatja az Ön lakhelyéhez legközelebb eső Philips vevőszolgálat telefonszámát.
 Ha a Philips vevőszolgálathoz fordul, kérjük, készítse elő a készülék modellszámát, sorozatszámát, és szükség lesz a vásárlás időpontjára is.
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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)

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/HDD RECORDER 

 DVDR3575H, DVDR3577H,

 DVDR3595H, DVDR3597H

Serial No. _______________

SHOWVIEW® is a registered trademark of 

Gemstar Development Corporation. The 

SHOWVIEW® system is manufactured under 

license from Gemstar Development 

Corporation.

Manufactured under license from Dolby 

Laboratories.  “Dolby”, “Pro-Logic” and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories.

  

DivX Ultra Certifi ed products: “DivX, DivX 

Ultra Certifi ed, and associated logos are 

trademarks of DivX, Inc. and are used under 

license.

HDMI, and HDMI logo and High-Defi nition 

Multimedia Interface are trademarks or 

registered trademarks of HDMI licensing 

LLC.

CAUTION 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER 

RADIATION WHEN OPEN. AVOID 

EXPOSURE TO BEAM
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ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým 
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k 
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu 
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli 
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění 
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí 
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového 
paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu 
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte 
sit’ovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před 
kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat 
a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes rendelet 
értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a 
mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüleket - beleértve 
a hálózati csatlakozót is - csak szakember 
(szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket 
esőnek  vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap 
garanciát vállal.

Névleges 
feszültség.............................................................220-240 V
Elemes működéshez...................................................AAA
Névleges frekvencia..................................................50 Hz

Teljesítmény
 maximális.................................................................32 W
 névleges................................................................... 28 W
 készenléti állapotban.........................................< 3,7 W

Érintésvédelmi osztály ll.

Tömeg..........................................................................3,8 kg

Befoglaló méretek
 szélesség..............................................................435 mm
 magassá.................................................................43 mm
 mélység................................................................324 mm

Likvidace starého produktu (Czech)
Dit Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší 
kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít. 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, 
znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. 
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a 
elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného 
komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným 
nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Régi termékének eldobása (Hungarian)
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették. 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy 
a termékre vonatkozik a 2002/96/EK irányelv. 
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket 
a háztartási hulladékgyűjtőbe.  Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget 
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív 
következmények megelőzésében.

Kvůli neslučitelnosti formátů disků jednotlivých 
výrobců může systém/přehrávač/rekordér DVD 
požadovat vylepšení či aktualizaci hratelnosti. 
Jelikož se technologie DVD vyvíjí, bude toto 
vylepšení běžné a snadno dosažitelné. Přejděte na 
stránky www.philips.com/support, kde se nachází 
aktualizace softwaru.

A lemezgyártók által alkalmazott formátumok 
sokfélesége miatt lehetséges, hogy a 
DVD-rendszer/-lejátszó/-felvevő készüléken 
szükséges a lejátszásjavítást vagy a szoftverfrissí-
tést elvégezni. A DVD-technológia fejlődésével a 
lejátszásjavítás egyszerű rutinná válik. A szoftver-
frissítést a www.philips.com/support weblapon 
teheti meg.
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This product complies with the radio 

interference requirements of the 

European Community.

This product complies with 

the requirements of the 

following directives and 

guidelines: 2006/95/EC + 

2004/108/EC

‘CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH 
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY 
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE 
ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE.  IN 
CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE 
PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER 
SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD 
DEFINITION’ OUTPUT.  IF THERE ARE QUESTIONS 
REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS 
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE 
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.’

This product incorporates copyright protec-

tion technology that is protected by US 

patents. Use of this copyright protection 

technology must be authorised by Macrovi-

sion, 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
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POZOR!
Přístroj neobsahuje žádné díly, na 
kterých by mohl provádět servis 
uživatel. Přenechejte všechny úkony 
údržby kvalifikovaným osobám.

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

DİKKAT!
Bu ünite kullanıcı tarafından 
onarılabilecek hiçbir parça 
içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini 
lütfen yetkili personele yaptırın.
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Kezelési és biztonsági információk

FONTOS MEGJEGYZÉS!
KIZÁRÓLAG akkor húzza ki a felvevő 
vezetékét a fali aljzatból, ha hosszabb ideig nem 
használja a készüléket. A felvevőnek szüksége 
van áramra olyan alapvető feladatok 
elvégzéséhez, mint például az időzített 
felvételek, az Elektronikus programfüzet 
adatainak letöltése, illetve a rendszer 
dátumának és idejének automatikus frissítése.

A készülék elhelyezésére 
vonatkozó utasítások

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

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

10cm ) 10cm 

5cm

5cm 

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

A lemezek tisztítása

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

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

A merevlemez (HDD) kezelése

A merevlemez meghibásodásának és az adatok 
elvesztésének elkerülése érdekében ügyeljen a 
következőkre:
– Működés közben a felvevőt ne mozgassa, és 
ne tegye ki rázkódásnak.
– A tápkábelt csak akkor húzza ki a hálózati 
csatlakozóból, ha a felvevőt készenléti 
üzemmódba kapcsolta.

Ajánlatos archiválni a fontos felvételeket írható 
DVD-lemezre.

Energiatakarékossági üzenet

A készenléti energiafogyasztás minimálisra 
csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy 
engedélyezze az Eco módot a készüléken, és 
kapcsolja ki az előlap kijelzőjének világítását. 
Lásd: Lejátszási beállítások – { Kijelző } és 
Csatornabeállítás – { Eco mód }. 
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Termékadatok

Bevezetés

Ez a DVD- és merevlemezfelvevő új korszakot 
nyit az otthoni televíziózásban. Kedve szerint 
kezelheti a TV-műsorokat, mivel az 
időeltolásos puffer az összes olyan adást 
tárolja, amelyre a felvevő be van hangolva. A 
TV-műsorokat kimerevítheti a Pause Live TV 
funkció segítségével, vagy megismételheti 
bármelyik jelenetet az azonnali ismétlés funkció 
segítségével.

Minden eddiginél egyszerűbben készíthet 
felvételeket a beépített merevlemezre, amelyre 
akár 180~300 órányi műsort rögzíthet SEP 
(Super Extended Play) felvételi módban.

Modell Merevlemez-
meghajtó

Maximális 
felvételi idő 
(óra)

DVDR3575H
DVDR3577H

160 GB 180

DVDR3595H
DVDR3597H

250 GB 300

Ezen felül DivX filmeket, zenefájlokat és 
digitális fényképeket is tárolhat a HDD Media 
Jukebox segítségével.

DVDR3575H
DVDR3577H

DVDR3595H
DVDR3597H

DivX fájlok 150 270

Képek 10,000 10,000

Zenefájlok 4,500 7,000

Ha egy felvételt el szeretne menteni vagy meg 
szeretné osztani, egyszerűen másolja egy 
írható DVD-lemezre. Az i-Link csatlakozó 
segítségével videokameráról és kamkorderről 
is átmásolhatja a felvételeket.

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

1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai.
2. lépés: Opcionális csatlakozások egyéb  
     készülékekhez.
3. lépés: Installálás és beállítás.

A felvevő használatba vétele előtt figyelmesen 
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. A 
DVD-felvevővel kapcsolatos fontos 
tudnivalókat és útmutatásokat tartalmazza.

Hasznos tanács:
– A termék azonosításához és a névleges 
teljesítmény megtekintéséhez nézze meg a 
készülék hátoldalán vagy alján található 
típusazonosító lemezt.

Mellékelt tartozékok

– Gyors áttekintő útmutató
– RF antennakábel
– SCART-kábel
– Távvezérlő és elemek

Régiókódok

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

Országok DVD régiókód

Európa
ALL

  
2

 

Oroszország
ALL

  
5
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Különleges tulajdonságok

Live TV szünet
A TV-műsorok most már az Ön irányítása 
alatt állnak, így nyugodtan szusszanhat egyet 
anélkül, hogy bármiről is lemaradna. A PAUSE 
LIVE TV gomb megnyomásával bármikor 
szüneteltetheti az élő TV-műsort, a gomb 
ismételt lenyomásával pedig folytathatja a 
lejátszást. Ekkor megtekintheti a műsor 
további részét, vagy ha inkább vissza kíván 
térni az élő TV-adáshoz, csupán a LIVE TV 
gombot kell megnyomnia.

Azonnali ismétlés
Az élő TV-adások bármely jelenetét újra 
megtekintheti a REPLAY ( ) gomb 
megnyomásával, mégpedig annyiszor, 
ahányszor csak jól esik. Ha ismét az élő TV-
adást kívánja nézni, csak meg kell nyomnia a 
LIVE TV gombot. 

Az azonnali ismétlés funkcióhoz be kell 
kapcsolni a felvevőt, s a kívánt TV-adást a 
felvevőkészüléken keresztül kell néznie.

FlexTime
A FlexTime funkciónak köszönhetően most 
valóban kezébe veheti szabad idejét. A 
FlexTime segítségével már akkor elkezdheti a 
TV-műsor megtekintését, amikor azt a 
készülék még rögzíti, nem szükséges tehát 
megvárnia, míg a felvétel befejeződik. Ezen 
kívül egy korábban rögzített felvételt is 
megtekinthet, lejátszhat egy DVD-lemezt, 
DivX filmet vagy zenét hallgathat, amíg a 
készülék a TV-műsort rögzíti.

Időeltolásos puffer (TSB)
Mikor bekapcsolja a felvevőt, az időeltolásos 
puffer rögzíteni kezdi a behangolt TV-
csatornán futó adást. Nem más ez, mint egy 
ideiglenes tárolóhely a TV-műsorok számára, 
amely még nagyobb rugalmasságot nyújt. Akár 
6 (hat) órányi TV-adást is képes tárolni, az 
ennél régebbi felvételeket pedig automatikusan 
törli. Az időeltolásos pufferben tárolt anyagban 
a kívánt szakaszokat megjelölheti és 
átmásolhatja őket a többi felvétel közé, s 
később megtekintheti, vagy írható DVD-
lemezre másolhatja őket. Az időeltolásos 
puffer akkor aktív, ha a felvevő bekapcsolt 
állapotban van. Ha kikapcsolja a felvevőt, az 
időeltolásos puffer automatikusan törlődik.

ShowView
Ez egy egyszerű programozási rendszer 
felvevőkhöz. Használatához adja meg a TV-
műsorhoz hozzárendelt programozási számot. 
Ezt a számot a műsorújságban találja meg.
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SAT felvétel
Ezzel a funkcióval műholdvevő készülékről 
vagy egyéb hasonló eszközről vehet fel 
műsorokat. Győződjön meg róla, hogy a 
készülék csatlakoztatva van 
a felvevő EXT2-TO VCR/SAT aljzatához, és 
hogy az időzítőt beállította a csatlakoztatott 
készüléken.

Follow TV
Ezzel a funkcióval a TV-készüléken tárolt 
csatornák sorrendjét (csak analóg) 
összehangolhatja a felvevőn tároltakkal. Ez 
megnöveli a rendszer hatékonyságát a 
felvételkészítéshez. Győződjön meg róla, hogy a 
TV-t csatlakoztatta a felvevő EXT1 TO TV 
aljzatához.
* Előfordulhat, hogy a Follow TV funkció nem 
minden televíziónál működik megfelelően. 

i.LINK
A “FireWire” vagy “IEEE 1394” néven is 
ismert i.LINK egy olyan digitális kapcsolat, 
melynek segítségével csatlakoztatni lehet a 
videokamerát, így a videokamerával rögzített 
videoanyagról kiváló minőségű másolatok 
készíthetők. A csatlakozó az elülső lehajtható 
ajtólap mögött található. 
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A távvezérlő

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a 2
– A készülék bekapcsolása, illetve készenléti 

módba való átkapcsolása.

b CAM
– Váltás a DV IN CAM2 aljzatra csatlakoztatott 

videokamerára. 

c  USB
– Váltás USB-módra és az USB-eszköz 

tartalmának megjelenítése.

d Színkódos gombok
– Ezekkel a gombokkal kiválaszthatók a néhány 

menünél rendelkezésre álló színes opciók.

e OPTIONS
– Belépés/kilépés az Opciók menübe/menüből. 

Ez a menü különböző beállítási lehetőségeket 
biztosít.

f   : Kurzorgombok balra/jobbra lépéshez. A 
felvevő élő TV-adás módjában a jelenet 
ismétlése vagy átugrása a megadott időhosszal.

  : Kurzorgombok felfelé/lefelé lépéshez.

g OK
– Bevitel/kiválasztás jóváhagyása.

h HOME
– Belépés/kilépés a felvevő főmenüjébe/

főmenüjéből. 

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

műsorszámra.

j TIMER (SHOWVIEW)
– Belépés/kilépés az időzítő programozási 

módba/módból.

k P +-
– Élő TV-adás módban a következő vagy előző 

TV-csatorna, illetve a külső bemeneti forrás 
(EXT1, EXT2, CAM1) kiválasztása.

– Videokamera módban egyéb külső bemeneti 
forrás (EXT1, EXT2, CAM1) kiválasztása.

l AUDIO
– Kiválasztja a hang nyelvét/az audiocsatornát. 

m SCART
 (Kizárólag akkor használható, ha a TV-készülék 

SCART-kábellel csatlakoztatva van a felvevő EXT1 
bemenetéhez.)

– Váltás a felvevő EXT2 SCART-csatlakozójához 
csatlakoztatott eszközre. Ha nincs 
csatlakoztatva eszköz az EXT2 bemenetre, a 
gomb TV-üzemmódra vált. Felvevő módba 
történő visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét 
ezt a gombot.

n EDIT
– Belépés/kilépés a szerkesztés menübe/

menüből.
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A távvezérlő (folytatás)

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

16

17

23

24

25

18

19

20

21

15

22

o LIVE TV
– Váltás élő TV-adás módba. Aktiválja az 

időeltolásos puffert, mely segítségével a TV-
adás bármikor szüneteltethető vagy 
visszajátszható.

p HDD LIST
– A belső merevlemezen tárolt felvételek 

listájának megjelenítése.

q DISC
– A lemez tartalmának megjelenítése.

r BACK  
– Visszatérés az előző menübe.

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

t PAUSE LIVE TV u
– Élő TV-adás szüneteltetése vagy újraindítása.
– Rögzített felvétel vagy lemez lejátszásának 

indítása, illetve szüneteltetése.
 

STOP Ç
– Lejátszás/felvétel leállítása.
– A lemeztálca nyitásához, illetve zárásához 

tartsa lenyomva ezt a gombot.
 

REC z
– Az aktuálisan nézett TV-műsor felvételének 

indítása. Nyomja meg többször egymás után a 
felvétel hosszának 30 perces léptékben 
történő növeléséhez.

u TV VOL +-
– A TV hangerejének beállítása (kizárólag Philips 

TV, illetve kompatibilis márka esetén).

v Számbillentyűzet
–  Számok, illetve betűk bevitele (SMS-jellegű 

bevitel alkalmazásával).
– Lejátszandó fejezet/műsorszám/felvétel 

sorszámának kiválasztása.
–  A felvevőn előre beállított csatorna 

kiválasztása.

w SUBTITLE
– A DVD- vagy DivX-lemez feliratozási 

nyelvének kiválasztása.

x INFO
– Képernyőn látható információ megjelenítése.

y SELECT
– Több fájl kiválasztása másolásra vagy törlésre.
– Lemezlejátszás közben “T” (felvétel) és “C” 

(fejezet) közötti váltás, az előző vagy a 
következő felvétel/fejezet a í / ë 
gombokkal választható ki.

– A számbillentyűzet nagy- és kisbetűk írásmódja 
közötti váltás.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i109   1092_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i109   109 2007-09-06   3:50:08 PM2007-09-06   3:50:08 PM



110

M
ag

ya
r

A távvezérlő (folytatás)

A távvezérlő használata 

A Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

B Helyezzen be két R03 vagy AAA típusú 
elemet. Ügyeljen az elemtartó rekeszben 
látható jelekre (+-).

C Zárja vissza a fedelet.

D Célozzon a távvezérlővel közvetlenül az 
előlapon található távvezérlő-érzékelőre, és 
válasza ki a kívánt funkciót.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

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

Karakterek bevitele a 
számbillentyűzet segítségével

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

– Nyomja meg a számgombot többször 
egymás után, amíg a kívánt karakter vagy a 
szám meg nem jelenik.
– Speciális szimbólumok beviteléhez nyomja 
meg többször egymás után az  gombot.
– Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja 
meg a SELECT gombot.
– Szóközbevitelhez nyomja meg a  
gombot.
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Főegység

a STANDBY-ON 
– A készülék bekapcsolása, illetve készenléti 

módba való átkapcsolása.

b Lemeztálca

c OPEN CLOSE ç
– Lemeztálca nyitása/zárása.

d Kijelzőpanel
– Információk megjelenítése a felvevő aktuális 

állapotáról.

e HDD ACTIVE
– Világít, amikor a készülék a merevlemezről 

olvas. 

f u

– Élő TV-adás szüneteltetése vagy újraindítása.
– Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

 . >

– Ugrás az előző vagy következő fejezetre/
műsorszámra. Előre/hátra kereséshez tartsa 
lenyomva a gombot.

 Ç
– Lejátszás/felvétel leállítása.

g z

– Az aktuálisan nézett TV-műsor felvételének 
indítása. Nyomja meg többször egymás után a 
felvétel hosszának 30 perces léptékben 
történő növeléséhez.

– Folyamatban lévő felvétel esetén világít.

Az ajtó mögötti csatlakozóaljzatok

Nyissa le az ajtót a jobb oldali sarokban lévő 
OPEN  felirat által mutatott módon.

h DV IN-CAM2 aljzat
– Bemenet digitális videokamerák részére 

(másnéven FireWire vagy IEEE1394).

i VIDEO-AUDIO-CAM1 aljzat 
– Kompozit video- és audiobemenetek 

videokamera/DVD-lejátszó/VCR vagy hasonló 
készülék részére.

j USB-aljzat
– Bemenet az USB flash meghajtó/ USB 

memóriakártya-olvasó vagy digitális kamera 
részére.

  *  A készülék kizárólag a PTP-szabványnak 
megfelelő digitális fényképezőgép márkákat és 
típusokat támogatja.
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai

Az antennakábelek 
csatlakoztatása

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

 Ha videomagnóhoz és/vagy önálló 
kábeldekóderhez/műholdvevőhöz 
kívánja csatlakoztatni a készüléket,
a részletekhez lapozza fel a “2. lépés: 
Opcionális csatlakozások” című fejezetet.

Hasznos tanács:
– Attól függően, hogy hogyan csatlakoztatja a TV-
csatornát (közvetlenül antennáról vagy 
kábeldekóderből vagy videomagnóból), az 
antennacsatlakoztatás végrehajtása előtt meg kell 
szüntetnie néhány kábel csatlakozását.
 

A Csatlakoztassa a meglévő antennakábelt (külső 
fali aljzatból vagy kábeldekóderből) a felvevő 
ANTENNA-IN  csatlakozóaljzatába.

B Az RF-antennakábellel (tartozék) 
csatlakoztassa a felvevő TV-OUT  aljzatát 
a TV antennabemenetéhez (amely általában az 
ANT, ANTENNA IN, RF IN felirattal van 
ellátva). 

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i112   1122_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i112   112 2007-09-06   3:50:09 PM2007-09-06   3:50:09 PM



M
ag

ya
r

113

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

AUDIO O
AUDI

L

TV

TO VCR/SATXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TV

1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

1. Opció

A video-/audiokábelek 
csatlakoztatása

Ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy 
megtekinthesse a felvevőben lejátszott lemezt. 
A videokapcsolat kialakításához elegendő az 
alábbi opciók egyikét kiválasztania.
– Hagyományos TV-készülék estén kövesse az 
1., 2. vagy 3. opciót.
– HDMI TV esetén kövesse az 4. opciót.

Hasznos tanács:
– Az audio-csatlakozás csak akkor szükséges, ha 
a felvevő és a TV-készülék csatlakoztatásához az 
S-VIDEO vagy CVBS aljzatok valamelyikét 
használja. 

1. Opció:  A SCART-aljzat használatával 

 A SCART-kábel (tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő 
SCART bemeneti csatlakozóaljzatát.

Hasznos tanács:
– Ha egyéb készülékhez kívánja csatlakoztatni a 
felvevőt, használja az EXT2-TO VCR/SAT aljzatot.

2. Opció:  Az S-Video csatlakozóaljzat 
segítségével 

A S-video kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevő S-VIDEO OUT 
csatlakozóaljzatát és a TV S-Video bemeneti 
csatlakozóaljzatát (amely általában az Y/C vagy 
S-VHS felirattal van ellátva).

B Audiokábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő  AUDIO OUT 
csatlakozóaljzatokat a TV audiobemeneti 
aljzataihoz.

3. Opció:  A CVBS csatlakozóaljzat 
segítségével

A Kompozit videokábel (sárga - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő 
CVBS OUT csatlakozóaljzatát és a TV 
videobemeneti csatlakozóaljzatát (amely 
általában A/V In, Video In, Composite vagy 
Baseband felirattal van ellátva).

B Audiokábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő  AUDIO OUT 
csatlakozóaljzatokat a TV audiobemeneti 
aljzataihoz.

VAGY2. Opció

3. Opció
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MA

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TV

1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

4. opció: Csatlakoztatás HDMI-
kompatibilis TV-hez

A HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
olyan digitális interfész, amely lehetővé teszi a 
tisztán digitális videoátvitelt képminőség-
veszteség nélkül. 

 Csatlakoztassa HDMI-HDMI-kábel (nem 
tartozék) segítségével a főegység HDMI OUT 
csatlakozóaljzatát egy HDMI-kompatibilis 
eszköz (pl. HDMI TV, HDCP-kompatibilis DVI 
TV) HDMI IN aljzatához.

Hasznos tanácsok:
– A különféle gyártóktól származó HDMI TV-k/ 
monitorok közül néhány eltérő szabványoknak 
felel meg, amely nem megbízható jelátvitelt 
eredményez. 
– A HDMI-csatlakozó kizárólag HDMI-
kompatibilis eszközökkel és DVI-TV készülékekkel 
használható.
– A teletextadatok nem érhetők el a felvevő Live 
TV üzemmódjában.

Megjegyzés:
HDMI csatlakozás engedélyezéséhez 
megfelelően be kell állítania a felvevő 
videokimenetét. 

A Scart, S-Video vagy Video (CVBS) kábel 
segítségével hozzon létre egy további 
videocsatlakozást a felvevő és a TV-készülék 
között.   

B Kapcsolja be a TV-készüléket, és a fenti 
videokapcsolathoz állítsa a megfelelő 
megtekintési csatornára.

C Mikor elvégezte az installálást és beállítást, a 
felvevőhöz módosítsa a videokimeneti 
beállítást a következőképp:.
1) Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2) Lépjen a { Beállítások } >   

{ Videokimenet } > { Aktív 
videokimenet } > { HDMI-kimenet } 
opciót, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az 
OK gombot.

D Kapcsolja át a TV-készüléket a HDMI 
csatlakozásnak megfelelő megtekintési 
csatornára (olvassa el a TV kézikönyvében).

4. Opció
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TV

B

C

2. lépés: Opcionális csatlakozások

Kábeldekóder / 
Műholdvevő

Csatlakoztatás kábeldekóderhez 
vagy műholdvevőhöz

1. Opció
Ha a kábeldekóder/műholdvevő csak 
antennakimeneti csatlakozóaljzattal (RF 
OUT vagy TO TV) rendelkezik,
a részletekhez lapozza fel “A felvevő alapvető 
csatlakozásai – Az antennakábelek 
csatlakoztatása” című részt.

2. Opció (a fenti illusztráción látható módon)
Ha a kábeldekóder/műholdvevő Scart 
kimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik

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

B A SCART-kábel (mellékelve) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő 
SCART csatlakozóaljzatát.

C Egy másik Scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn levő 
EXT2-TO VCR/SAT csatlakozóaljzatot a 
kábeldekóder/műholdvevő Scart 
csatlakozóaljzatával (amely általában a 
TV OUT vagy a TO VCR felirattal van ellátva).

Hasznos tanács:
– Ha a TV-készülék a COMPONENT VIDEO (Y 
Pb Pr) csatlakozóaljzatok segítségével van 
csatlakoztatva a felvevőhöz, csatlakoztassa a 
külső kábeldekódert/műholdvevőt az EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzathoz.
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TV

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

B

C

D

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

VCR (példa)

Csatlakoztatás videomagnóhoz 
vagy egyéb hasonló készülékhez

Ez a csatlakoztatás lehetővé teszi, hogy 
videokazettáról vegyen fel műsort 
merevlemezre, valamint lehetővé teszi a 
videomagnó használatát a lejátszáshoz, ha a 
felvevő ki van kapcsolva.

Megjegyzés:
Az új felvevő teljes mértékben helyettesíti a 
VCR-t. Húzzon ki minden csatlakozást VCR 
készülékéből.

A Csatlakoztassa a meglévő antennakábelt (külső 
fali aljzatból vagy kábeldekóderből) a felvevő 
ANTENNA-IN  csatlakozóaljzatába.

B Az RF-antennakábellel (mellékelve) 
csatlakoztassa a felvevő TV-OUT  aljzatát 
a TV antennabemenetéhez (amely általában az 
ANT, ANTENNA IN, RF IN felirattal van 
ellátva). 

C A SCART-kábel (mellékelve) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő 
SCART csatlakozóaljzatát.

D Egy másik SCART-kábel segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT2 TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzatot és a videomagnó 
megfelelő SCART csatlakozóaljzatát (amely 
általában a TV OUT vagy a TO TV felirattal 
van ellátva).

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

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

B

C

D

E

A

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Műholdvevő 
hátoldala (példa)

Videomagnó 
hátoldala (példa)

Csatlakoztatás videomagnóhoz 
és kábeldekóderhez/
műholdvevőhöz

A Csatlakoztassa a meglévő antennakábel 
segítségével a kábeldekóderen vagy a 
műholdvevőn lévő antennakimenetet a felvevő 
ANTENNA-IN  aljzatához.

B Az RF-antennakábellel (mellékelve) 
csatlakoztassa a felvevő TV-OUT  aljzatát 
a TV antennabemenetéhez (amely általában az 
ANT, ANTENNA IN, RF IN felirattal van 
ellátva). 

C A SCART-kábel (mellékelve) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV-készülék megfelelő 
SCART csatlakozóaljzatát.

D Egy másik SCART-kábel segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT2 TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzatot és a videomagnó 
megfelelő SCART csatlakozóaljzatát (amely 
általában a TV OUT vagy a TO TV felirattal 
van ellátva).

E Egy másik SCART-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a videomagnón lévő 
SCART csatlakozóaljzatot (amely általában a 
TV IN vagy a TO DECODER felirattal van 
ellátva) a kábeldekóder/műholdvevő SCART 
kimeneti csatlakozóaljzatával (amely általában a 
TV OUT vagy a TO VCR felirattal van ellátva).
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ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

MAINS

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

Csatlakoztatás AV erősítőhöz/
vevőkészülékhez

Többcsatornás surround hangzás elérése 
érdekében csatlakoztathatja a felvevőt AV 
erősítőhöz/vevőkészülékhez.

 Koaxiális kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevő COAXIAL 
DIGITAL OUT csatlakozóaljzatát a 
csatlakoztatott készüléken lévő digitális 
koaxiális bemeneti aljzathoz (vagy COAXIAL 
IN vagy DIGITAL IN jelű).

Hasznos tanács:
– A megfelelő digitális audiokimeneti beállítást kell 
kiválasztania. Ellenkező esetben interferencia 
fordulhat elő, vagy nem lesz hangátvitel. A 
részletekhez lásd a „Rendszermenü beállítások - 
Audiobeállítások” c. fejezetet.

AV erősítő / receiver

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)
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2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Csatlakoztatás videokamerához

Az elülső csatlakozóaljzatok segítségével 
átmásolhatja a kamkorderrel készített 
felvételeket. Ezek a csatlakozóaljzatok a jobb 
oldalon lévő lehajtható ajtólap mögött 
találhatók, amely kényelmes csatlakoztatást 
biztosít.

1. Opció:  A DV IN csatlakozóaljzat 
használatával

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

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

B A távvezérlőn lévő CAM gomb 
megnyomásával válassza ki a “CAM2” opciót.

Hasznos tanács:
– A felvevőn lévő DV csatlakozóaljzaton keresztül 
nem lehet felvételt készíteni a felvevőről a 
videokamerára.

 

2. Opció:  A VIDEO In csatlakozóaljzat 
használatával

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

A Csatlakoztassa a felvevő előlapján található 
VIDEO csatlakozóaljzatot a videokamera 
megfelelő S-VHS vagy videokimeneti aljzatához.

B Audiokábel (vörös/fehér - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő előlapján 
található AUDIO L/R csatlakozóaljzatokat a 
videokamera audiokimeneti 
csatlakozóaljzatához.

C A “CAM1” kiválasztásához nyomja meg a 
távvezérlő CAM gombját, majd többször 
egymás után a P +/- gombot .

Hasznos tanács:
– Ha a videokamerát a felvevő hátoldalán lévő 
SCART-aljzathoz csatlakoztatja, bemeneti 
forrásként válassza ki az { EXT1 } vagy az  
{ EXT2 } opciót.

1. Opció
2. Opció
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3. lépés: Installálás és beállítás

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

Mielőtt hozzáfogna...
Hajtsa végre az installálási beállításokat mielőtt 
lejátszásra vagy felvételre lemezt helyezne a 
felvevőbe. 

A Kapcsolja be a TV-t.

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

installálási képernyőjének kell megjelennie -  
{ Menü nyelve } képernyő. 
 Ha nem így van, válassza ki a TV-készülék 

megfelelő bemenetét. A TV-készülék megfelelő 
kimenetének kiválasztásával kapcsolatban a TV-
készülék felhasználói kézikönyvében talál 
bővebb információkat.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Menü nyelve

EnglishVálassza ki a nyelvet. 

A beállítással az összes 

képernyőmenü nyelvét 

adja meg.

Követk.

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

D A TV-készüléken megjelenik az ország 
kiválasztása képernyő. A menüben lépjen az 
Ön országát jelző sávra, és jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.
 Ez a beállítás a TV-csatornák adott 

területnek megfelelő automatikus beállításához 
fontos.

Ország kiválasztása

A  AustriaAz ország kiválasztásának 

a TV-csatornák keresésénél 

van jelentősége.

Követk.

B   Belgium

F   France

D  Germa

FIN  Finland

GR  Greece

IRL Ireland 

DK  Denmark

Előző

  

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

E A TV-készüléken megjelenik a TV-típus 
képernyő. Válassza ki azt a TV-típust, amellyel 
a szélesképernyős filmeket a TV-n meg 
szeretné jeleníteni, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

Előző Következő

Válassza ki azt a TV-formát,

amellyel a teljes képernyős 

filmeket a TV-n meg 

szeretné jeleníteni.

TV-forma

4:3 postaláda

4:3 Panscan

16:9 Széles képernyő

F A TV-készüléken megjelenik a csatornakeresés 
képernyő. Az automatikus csatornakeresés 
indításához nyomja meg az OK gombot.
 A felvevő megkezdi az analóg csatornák 

keresését.

4:3 Panscan

4:3 Postaláda

16:9 Széles képernyő
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3. lépés: Installálás és beállítás (folytatás)

Előző Átugrás

Az auto. csatornakereséssel 

analóg és digitális csatornák 

telepíthetők. Csatlakoztassa 

az antennát.

Csatornakeresés

Auto. keresés ind.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy 
minden szükséges csatlakoztatást elvégzett a 
felvevő, a TV-készülék és a műholdvevő/
kábeldekóder (ha van) között, és bekapcsolta 
ezeket a készülékeket. A csatornakeresés 
funkció észleli a jeleket, és elmenti az összes 
rendelkezésre álló csatornát.

G Miután a csatornakeresés befejeződött, és 
megjelenik a megtalált és eltárolt csatornák 
száma; a folytatáshoz nyomja meg a Zöld 
gombot.

Cancel

 

Követk. Újraindítás

Csatornák keresése.

Ez eltarthat pár percig. Kérem, várjon.

Talált analóg TV-csatornák száma:  3

Analóg csatornák keresése

Talált analóg TV-csatornák száma:  9

Az analóg csatornák keresése befejeződött.

H Megjelenik az időbeállítási képernyő. A 
számbillentyűzet (0-9) vagy a  gombok 
használatával adja meg a pontos időt, majd 
először jóváhagyáshoz az OK gombot vagy 
folytatáshoz pedig a Zöld gombot nyomja 
meg.

Előző Következő

Felvételek készítéséhez 

be kell állítani az időt. 

Az időformátum 

24 órás(óó:pp)

Idő

00 00:

I Megjelenik a dátumbeállítási képernyő. 
A számbillentyűzet (0-9) vagy a  
gombok használatával adja meg a pontos időt, 
majd először jóváhagyáshoz az OK gombot 
vagy folytatáshoz pedig a Zöld gombot nyomja 
meg.

Előző Következő

Felvételek készítéséhez be 

kell állítani a dátumot. 

Győződjön meg róla, hogy 

helyesen van beállítva.

Dátum

31 01 2007

J A telepítés ezzel befejeződött. A képernyő 
bezárásához nyomja meg a távvezérlőn lévő 
Zöld gombot.

Sikeresen befejeződött a felvevő 

telepítése.

A rendszer használatra kész.

Előző Kész

A telepítés befejeződött. 

A DVD-felvevő használatra kész.
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A TV-adások kezelése

Élő TV-adás megtekintése

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Kapcsolja be a TV-t. Ha szükséges, a felvevő 
által lejátszott műsor megtekintéséhez 
kapcsolja át a TV-készüléket a megfelelő 
bemeneti csatornára.

B A felvevő bekapcsolásához nyomja meg a 
STANDBY-ON 2 gombot.
 Megjelenik a TV-adás a képernyőn. Ha 

mégsem, nyomja meg a LIVE TV gombot.

C A P +/- gomb megnyomásával válassza ki a 
kívánt csatornát.
 Az aktuálisan beállított TV-adón futó 

műsort automatikusan tárolja az időeltolásos 
puffer. Ezáltal lehetővé válik, hogy az élő TV-
adást szüneteltesse, majd a kívánt időpontban 
újraindítsa.

 Ha a felvevőn egy másik csatornára vált, új 
felvétel jön létre, és egy függőleges vonal 
jelenik meg az időeltolásos videosávon.

ÉLŐ

 Az időeltolásos videosávot a távvezérlőn lévő 
INFO gomb megnyomásával jelenítheti meg, 
illetve rejtheti el.

Az időeltolásos pufferről 
- ideiglenes tárolás a 
merevlemezen

A felvevő bekapcsolásával az aktuális TV-
műsor a merevlemez ún. “TSB” (Time Shift 
Buffer - időeltolásos puffer) ideiglenes 
tárolóhelyén tárolódik. Maximálisan 6 (hat) 
órányi TV-adás folyamatos tárolására képes.

Az időeltolásos videosáv a tárolt TV-műsorok 
állapotát és időpontját jelzi. 

Így

22:04:30

1 2 4 53

Az időeltolásos videosáv a következő 
információkat jeleníti meg:

a A TV-műsor kezdési időpontja. Miután túllépte 
a 6 (hat) órás időtartamot, a kezdési időpont 
ennek megfelelően módosul.

b A merevlemezes tárolásra kiválasztott 
szakaszok (piros színnel jelölve).

c Felvételjelölők (ha egy másik TV-csatornára 
vált, és 2 percnél tovább ott marad, új 
felvételjelölő jön létre).

d A TV-műsor aktuális pozíciója és ideje.

e Aktuális idő

Hasznos tanács:
– Ha a felvevő be van kapcsolva, az időeltolásos 
puffer 6 (hat) órányi TV-adást rögzít. Ha a 
felvevőt készenléti üzemmódra kapcsolja át, az 
összes tartalom törlődik.
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A TV-adások kezelése (folytatás)

Tartalom kijelölése felvételre

Tartalom kijelölése felvételre
Ki kell jelölni az időeltolásos pufferben a 
rögzíteni kívánt tartalmat, mielőtt azt a 
merevlemezre másolhatná.

23:30

22:13

21:00

Felv.megsz   Prog. info

Jelenet keresése az időeltolásos 
pufferen belül:

 A m / M vagy a  /  gombok 
segítségével.

Felvétel kezdőpontjának kijelölése:
 Nyomja le egyszer a REC z gombot. 

A felvétel végének kijelölése:
 Keresse meg a jelenet végét, majd nyomja 

meg a STOP Ç gombot.

A felvétel kijelölésének törléséhez
 Nyomja meg a Vörös gombot.

Hasznos tanács:
– Az átugrás intervallumának a hosszúsága 
megadható, további részletek a „Rendszermenü 
beállítások – Lejátszási beállítások – { Ismétlési 
intervallum } / { Átugrás intervalluma } fejezetben 
találhatók.

Az időeltolásos puffer törlése

Ha a felvevőt készenléti üzemmódba kapcsolja, 
a kijelölt szakaszok kivételével az időeltolásos 
puffer tartalma törlődik. A puffer tartalmának 
törlése a következő lépésekkel is elvégezhető, 
ha a felvevő bekapcsolt állapotban van. 

A Nyomja meg a távvezérlőn lévő OPTIONS 
gombot.
 Megjelenik az eszközök menü.

Kiegészítők

Beállítások.

Hang nyelve

TSB alaphelyzetbe

Időp. szerinti keresés

B Lépjen a { TSB alaphelyzetbe } menüpontra, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik az időeltolásos puffer törléséről 

tájékoztató üzenet.

Ez a művelet törli az időeltolásos puffert.

Biztosan folytatja?

Igen Nincs

Figyelmeztetés

C A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot a 
távvezérlőn, ha a menüben az { Igen } 
lehetőséget kívánja kiválasztani.

 Egyéb esetben jelölje ki a menüben a { Nincs } 
lehetőséget, majd a művelet megszakításához 
nyomja meg az OK gombot a távvezérlőn.

Megjegyzés:
A fentieken kívül a következő műveletek 
végrehajtásával is törölhető az időeltolásos 
puffer tartalma:
– Nyomja meg a távvezérlőn lévő CAM 
gombot.
– Lépjen a { Tuner } pontra a 
rendszerbeállítások menüben.
– Módosítsa a { Felvételi mód } vagy az  
{ Óra } beállítást. 
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A TV-adások kezelése (folytatás)

Élő TV-adás szüneteltetése

Mielőtt hozzáfogna...
Kedvenc TV-műsorának megtekintéséhez 
kapcsolja a felvevőt élő TV-adás módba.

A A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a 
távvezérlőn a PAUSE LIVE TV u gombot. 

B A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét 
ugyanezt a gombot. 

 Ha vissza kíván térni az élő TV-adáshoz, 
nyomja meg a LIVE TV gombot.

Azonnali ismétlés funkció

Mielőtt hozzáfogna...
Kedvenc TV-műsorának megtekintéséhez 
kapcsolja a felvevőt élő TV-adás módba.

 Az élő TV-adás ismétléséhez nyomja meg a  
gombot a távvezérlőn.
 Minden egyes gombnyomás hatására a 

jelenet fél perccel ugrik vissza (alapértelmezett 
beállítás).

 Ha vissza kíván térni az élő TV-adáshoz, 
nyomja meg a LIVE TV gombot.

FlexTime funkció

 Miközben a készülék felvételt készít, a felvétel 
elejére történő visszatéréshez és a lejátszás 
indításához nyomja meg a  gombot. 

VAGY

 Tartsa lenyomva a REW m vagy a PREV í 
gombot, amíg a lejátszani kívánt jelenetet meg 
nem találja.
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A főmenü használata

A főmenü bemutatása

A főmenüből érhetők el a merevlemezre 
felvett tartalmak, a merevlemezen található 
médiafájlok, valamint a lemezen és USB-
adattárolón található tartalmak. Ugyancsak 
innen lehet tartalmakat áttölteni a különböző 
fajtájú adathordozók között.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Nyomja meg a távvezérlő HOME gombját.
 Megjelenik a főmenü.

Lemeztálca

USB

Felvételek

Videofájlok

Zene

Fénykép

Forrás Tartalom

Merevlemez

B Állítsa a kijelölősávot a kívánt adathordozóra 
vagy funkcióra, majd a kiválasztáshoz nyomja 
meg az  vagy az OK gombot.

{ Merevlemez }  
Hozzáférés a merevlemezen tárolt 
tartalomhoz, például felvételekhez, 
fényképekhez, zene- vagy videofájlokhoz.

{ Lemeztálca } 
Hozzáférés a lemez tartalmához. Ha a 
lemeztálca üres, nem jelenik meg semmi a 
képernyőn.

{ USB } 
Hozzáférés a csatlakoztatott USB flash 
meghajtó vagy fényképezőgép tartalmához. Ha 
nincs csatlakoztatva eszköz, illetve a felvevő 
nem észleli az eszközt, nem jelenik meg semmi 
a képernyőn.  

C A   gombok segítségével felvételeket, 
audio-/videofájlokat, illetve fényképeket 
választhat ki.

D A lejátszás indításához nyomja meg a u 
gombot.
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A főmenü használata (folytatás)

Adathordozó adatainak 
megtekintése

A kiválasztott adathordozóval kapcsolatos 
általános információk, például méret, szabad 
terület, típus stb. megtekintése.

A Nyomja meg a HOME gombot.
 Megjelenik a főmenü.

B Állítsa a kijelölősávot a kívánt forrásra.
 Ha rendelkezésre állnak az adatok, ezt jelzi 

a készülék a kék funkciógombnál.

C Az információ megjelenítéséhez nyomja meg a 
távvezérlőn lévő Kék gombot.

{ HDD adatai } 
Információk a felvevő merevlemezéről. 
– Fennmaradó hely a merevlemezen a video 

partíció számára (TV-felvételek és DivX 
filmek).

– A védett/nem védett felvételek által foglalt 
terület.

– Rendelkezésre álló felvételi idő az aktuális 
felvételi mód alapján.

– Fennmaradó hely a merevlemezen az 
adatpartíció számára (zene- és képfájlok) és 
a felvételhez rendelkezésre álló szabad 
terület.

{ DVDR adatai }
Információk a DVD±R vagy a DVD±RW 
lemezről.
– Lemez neve, típusa és állapota
– Teljes méret.
– Foglalt terület.
– Szabad terület.
– A védett felvételek által foglalt terület.

{ USB adatai }
Az USB-meghajtó adatai.
– Név.
– Memória teljes mérete.
– Szabad terület.

D Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja 
meg a Kék gombot.
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A felvétel megkezdése előtt

Rögzítő adathordozó

A készülék rögzítő adathordozóként a belső 
merevlemezt és a DVD±R/±RW/+R DL típusú 
lemezeket használja.

– A merevlemez nagy sűrűségű tárolást biztosít, 
ami lehetővé teszi a hosszú felvételi időt és a 
felvételek gyors elérését. 

 

DVD±RW (DVD Rewritable - Újraírható DVD)
– Az újraírható lemezek több felvételre is 

alkalmasak, ha a meglévő adatokat törlik róluk.

      
  

DVD±R (DVD Recordable - Írható DVD)
– A lemezekre csak egyszer lehet felvenni. 

Minden egyes új felvétel a korábbi felvételek 
után kezdődik, mivel a meglévő felvételek nem 
írhatók felül.

– Bármely DVD±R lemez szerkeszthető 
mindaddig, amíg nincsen véglegesítve. 

– Törölheti is azokat a felvételeket, amelyekre 
már nincs szüksége. A törölt felvételek által 
foglalt lemezterületre azonban többé már nem 
rögzíthetők további felvételek.

– Ahhoz, hogy egy másik DVD-lejátszón le 
tudjon játszani egy DVD±R lemezt, először 
véglegesítenie kell azt. Ez követően nem 
adhatók újabb adatok a lemezhez. A 
részeletekhez lásd a “Felvételek szerkesztése - 
írható DVD - A DVD±R lemez véglegesítése 
lejátszáshoz” című fejezetet.

DVD+R DL (DVD+R kétrétegű)
– A DVD+R lemezzel azonos módon 

használható, az egyetlen különbség a 8,5 GB-os 
kapacitásban rejlik. 
Két írható réteget kínál egyetlen DVD-
lemezen. Mindkét réteg hozzáférhető 
ugyanarról az oldalról, így a felvétel teljesen 
megszakításmentesen történhet.

Támogatott lemeztípusok és 
adathordozó-sebességek

Lemez Adathordozó-sebességek

DVD+R  1x - 16x

DVD+RW  2.4x - 8x

DVD-R   1x - 16x

DVD-RW  2.4x - 4x

DVD+R DL  2.4x

Hasznos tanácsok:
– Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem 
rögzíthető új felvétel olyan írható DVD-lemezre, 
amely egy másik DVD-felvevővel készített felvételt 
tartalmaz.
– Ha nem érhető el a merevlemezre újonnan 
rögzített felvétel, a felvétel helyreállításához 
kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.
– Ha a merevlemezen lévő felvétel nem fér fel az 
írható DVD-lemezre, ossza fel a felvételt több részre, 
hogy el tudja távolítani a nem kívánt szakaszokat. A 
részletekhez lásd a „Felvételek szerkesztése - 
Merevlemez - Videoszerkesztés” c. fejezetet.
– Károsodhat a lemez, ha a felvételek másolása 
közben áramszünet fordul elő.
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A felvétel megkezdése előtt (folytatás)

Alapértelmezett felvételi 
beállítások

A felvétel-beállítás menüben előzetesen 
megadhatja a felvétel beállításait.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Nyomja meg a távvezérlőn lévő OPTIONS 
gombot.
 Megjelenik az eszközök menü.

Kiegészítők

Beállítások

Hang nyelve

TSB alaphelyzetbe

Időp. szerinti keresés

B Lépjen a { Beállítások } opcióra, majd nyomja 
meg az OK gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítások menü.

 

Preferences

Nyelv

Felvétel

Lejátszás

Videokimenet

Audio

Analóg tuner

Telepítés

Felvételi mód

Automatikus védelem

SAT Felvétel

Fejezetek

C Lépjen a { Felvétel } opcióra, majd nyomja 
meg a  gombot.

D A  gombok segítségével válassza ki a 
módosítani kívánt beállítást, majd a  gomb 
megnyomásával nyissa meg a vonatkozó 
opciókat.
 Az opciókkal kapcsolatos utasításokat és 

magyarázatokat az elkövetkező oldalakon 
találja.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 

jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

E Az új beállítások jóváhagyásához nyomja meg 
az OK gombot.

 Az előző menü képernyőjére történő 
visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

F Kilépéshez nyomja meg az OPTIONS 
gombot.

Hasznos tanácsok:
– A felvételi mód módosítása törli az időeltolásos 
puffer tartalmát, és csak a megjelölt tartalom 
(piros sáv) kerül rögzítésre a készülék 
merevlemezére.
– A felvétel képminősége a kiválasztott felvételi 
mód szerint változik, ide értve a felvevőn keresztül 
nézett élő TV-adást is.
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A felvétel megkezdése előtt (folytatás)

Felvételi beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

A felvételi mód meghatározza a felvételek képminőségét és a maximális 
felvételi időt. 

DVDR3575H / DVDR3577H

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

DVDR3595H / DVDR3597H

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

Megjegyzés: Ha a merevlemezről másol írható DVD-lemezre, a 
merevlemezen lévő felvétel esetén beállított felvételi mód is 
automatikusan átmásolásra kerül. Másik felvételi mód nem választható ki. 
Az alapértelmezett gyári beállítás a következő: SPP.

A funkció letiltja a védett felvételek törlésének és szerkesztésének 
lehetőségét. 
{ Be } – Az újonnan rögzített felvételek automatikusan 

védelem alá kerülnek.
{ Ki } – Ezzel a beállítással kikapcsolja a funkciót. 

Megjegyzés: Ha védett felvételt kíván törölni, a védelmi funkció 
kikapcsolásához nyomja meg a Kék gombot a távvezérlőn, majd a 
törléshez nyomja meg a Vörös gombot.

Ez a funkció csak akkor használható, ha a felvevő EXT2-TO VCR/SAT 
Scart-aljzatához műholdvevőt vagy egyéb készüléket csatlakoztatott. A 
részletekhez lásd a “Felvételkészítés a merevlemezre - Automatikus 
felvétel műholdvevő készülékről” című fejezetet.
{ Be } – Ha a csatlakoztatott készülékből jel érkezik, a 

felvevő elindíthatja vagy leállíthatja a rögzítést. 
{ Ki } – Ezzel a beállítással kikapcsolja a funkciót.

Felvételi mód

Automatikus
védelem

SAT felvétel
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A felvétel megkezdése előtt (folytatás)

Meghatározott időközönként fejezetjelölők beszúrásával automatikusan 
fejezetekre osztja a felvételt. Ez a funkció lehetővé teszi a felvétel egy 
meghatározott pontjának gyors hozzáférését.
{ Intelligens }  – Ez a beállítás kizárólag DV videokamerával történő 

felvételnél áll rendelkezésre. A rendszer fejezetjelölőt 
szúr be minden alkalommal, amikor a DV szalagon 
megszakad az időkód.

{ Ki }  – A felvételbe nem lesznek beszúrva fejezetjelölők.
{ Normál } – A felvétel során 5 (öt) percenként automatikusan 

fejezetjelölők lesznek beszúrva a felvételbe.

Fejezetek

Felvételi beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)
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TV-műsorok felvétele

VIGYÁZAT!
– Másolásvédelemmel ellátott tartalom nem 
rögzíthető ezzel a felvevővel.
– Ha a merevlemez megtelt, és új felvételt 
készít, akkor a készülék helyfelszabadítás 
céljából automatikusan törli a merevlemezen 
lévő legrégebbi nem védett felvételt. 

Aktuálisan nézett TV-műsor 
felvétele

Az alábbi utasításokat követve TV-műsorokat 
rögzíthet a készülék merevlemezére, így 
később megnézheti azokat, vagy szükség 
esetén DVD-lemezre másolhatja őket.

A Ha az időeltolásos puffer “ÉLŐ” pozícióban van, 
nyomja meg a távvezérlő REC z gombját.
 Megkezdődik a felvétel az aktuális pozíciótól, 

amely maximálisan 6 (hat) óráig tart.

23:30

ÉLŐ

21:00

Felv.megsz   Prog. info

 A REC z gomb ismételt megnyomásával a 
felvétel hosszúságát 30 perces léptékben 
növelheti egészen a maximális 6 (hat) órás 
hosszig.

B A felvétel alatt a TV-készüléket kikapcsolhatja, 
a felvevőt pedig készenléti üzemmódba 
kapcsolhatja.
 A készülék folytatja a felvételt, amelyet a 

megadott befejezési időpontban leállít.

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

A TV-műsor egy részének 
felvétele 

Ez a funkció csak azon TV-műsorok esetén 
használható, amelyek megtalálhatók az 
időeltolásos pufferben.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A A   gombok segítségével keresse meg 
annak a jelenetnek az elejét, ahonnan a 
felvételt indítani kívánja.

23:30

22:13

21:00

Felv.megsz   Prog. info

B Nyomja meg a távvezérlő REC z gombját.

C A  gomb segítségével keresse meg azt a 
pontot, ahol a felvételt be kívánja fejezni, majd 
nyomja meg a távvezérlőn a STOP Ç 
gombot.
 A videosáv piros színnel jelzi a megjelölt 

felvételt.

 Ha a felvételt meg kívánja szakítani, nyomja 
meg a Vörös gombot a { Felv.megsz } 
opcióhoz.
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

Párhuzamos felvétel és lejátszás 
funkció

Míg a készülék a merevlemezre egy TV-műsort 
rögzít, megtekintheti a merevlemezen vagy DVD-
videolemezen korábban rögzített felvételeket, 
valamint lejátszhatja a merevlemezen, optikai 
lemezen vagy USB-eszközön tárolt zenét, 
diabemutatókat vagy DivX videókat. Lehetőség 
van egyéb csatlakoztatott készülékről történő 
lejátszásra is.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Lejátszás a merevlemezről

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

Lemeztálca

USB

Felvételek

Videofájlok

Zene

Fénykép

Forrás Tartalom

Merevlemez

Előző  HDD adatai 

B A  gombok segítségével lépjen a lejátszani 
kívánt felvételre.

C A lejátszás elindításához nyomja meg a u 
gombot.

Lejátszás DVD-lemezről

A Nyomja meg az OPEN CLOSE ç gombot a 
felvevő elülső panelén.

B A lejátszás indításához helyezzen be a lemezt.

Lejátszás USB-eszközről

A Helyezze be az USB flash meghajtót az USB-
aljzatba.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő USB gombot. 

C Jelölje ki a kívánt fájlt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot.

Lejátszás másik készülékről

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

 A felvevő EXT2 AUX-I/O csatlakozóaljzatához 
csatlakozó készülék által lejátszott kép 
megtekintéséhez nyomja meg a SCART 
gombot.

 Ha semmilyen készülék nincs az EXT2-TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzatra csatlakoztatva, a 
SCART gomb lenyomásával a készülék TV-
üzemmódra vált.

Egyéb TV-műsor megtekintése

 A TV csatornaválasztó gombjával válasszon ki 
egy másik TV-csatornát.

Hasznos tanács:
– Ne feledje visszakapcsolni a TV-készüléket a 
videobemeneti csatornára, ha a TV-készüléket a 
felvevőn kívánja nézni, vagy ha le kívánja játszani 
a felvett lemezt.
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

Automatikus felvétel 
műholdvevő készülékről

A funkció csak azzal a műholdvevő készülékkel 
(vagy ehhez hasonló készülékkel) használható, 
amelyet a felvevő EXT2-TO VCR/SAT Scart-
aljzatához csatlakoztatott. A műholdvevő 
készüléknek továbbá olyan időzítő funkcióval 
kell rendelkeznie, amely képes vezérelni a 
felvevő rögzítő funkcióját.

Mielőtt hozzáfogna...
Győződjön meg róla, hogy a felvételi 
beállításokban { SAT felvétel } mód { Be } 
állapotra van állítva.

A A műholdvevő készülék időzítő funkciójának 
segítségével programozza be a felvételkészítést 
(olvassa el a műholdvevő használati utasítását).
 Egyenként legfeljebb 6 (hat) órás felvételek 

programozására van mód.

B Kapcsolja készenléti üzemmódba a 
műholdvevőt.

C Kapcsolja készenléti üzemmódba a felvevőt.
 A felvételhez hagyja készenléti módban a 

felvevőt és a műholdvevőt.
 A felvevő megkezdi a rögzítést, mihelyt jelt 

érzékel a műholdvevő készülékből.

Hasznos tanács:
– A felvevő időzített felvételei elsőbbséget 
élveznek az automatikus műholdas felvétellel 
szemben. Az automatikus műholdas felvétel leáll a 
felvevőn beállított időzített felvétel kezdő 
időpontjában.
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

Az időzített felvételről

Az időzített felvétel funkció segítségével 
automatikusan elindíthat és leállíthat 
felvételeket egy későbbi napon/időpontban. A 
felvevő ráhangolódik a megfelelő csatornára, 
és a megadott időpontban megkezdi a felvételt.

A felvevő segítségével egyszerre maximálisan 
40 felvételt ütemezhet be, a felvételek hossza 
max. 6 (hat) óra lehet. Időzített felvétel 
közben nem lehet módosítani a felvevő 
csatornáját.

Megjegyzés: Ha a beállított időzített felvétel 
hossza túllépi a 6 (hat) órát, a készülék azt 
kettő vagy több felvételre osztja.

Időzített felvételt két módon 
programozhat be
– A ShowView rendszer segítségével
– Kézi időzítés segítségével.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

TIMER
(SHOWVIEW)

OK

Tudnivalók a “VPS/PDC” funkcióról
A “VPS” (videoprogramozási rendszer) vagy 
“PDC” (programvezérlés) funkció a TV-
csatornákról felvett műsorok esetén a felvétel 
kezdetének időpontját és a felvétel időtartamát 
szabályozza. Ha a TV-műsor a tervezettnél 
korábban kezdődik vagy később ér véget, a 
felvevő a megfelelő időben kapcsol be és ki.

Időzített felvétel (ShowView 
rendszer)

Ez egy egyszerű időzítő programozási 
rendszer. Használatához adja meg a TV-
műsorhoz hozzárendelt ShowView 
programozási számot. Ezt a számot a televíziós 
műsorújságban találja meg.

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

B Nyomja meg a távvezérlőn levő TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
 Megjelenik az időzítés menü.

    

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

Vps/Pdc

A felvétel célhelye

Új időzítő ShowView

Időzítő adataiIdőzített felv. listája

C Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot a  
{ ShowView } opcióhoz.
 Megjelenik a ShowView beviteli menü.

ShowView rendszer

Adja meg a ShowView programozási számot:

Ürít Tárolás Mégse

D A számbillentyűzet (0-9) segítségével adja 
meg a ShowView programozási számot (pl. 5-
312-4 vagy 5,312 4 esetén írja be: “53124”).

 A programozási szám törléséhez nyomja meg a 
Vörös gombot az { Ürít } opcióhoz.

 A programozás megszakításához és a menüből 
való kilépéshez nyomja meg a Sárga gombot a  
{ Mégse } opcióhoz.
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

E A bejegyzés megerősítéséhez nyomja meg a 
Zöld gombot a { Tárolás } opcióhoz.
 A csatornalista megadását kérő üzenet 

jelenik meg.

F A folytatáshoz válassza ki az { OK } 
lehetőséget a menüből, majd jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.
 Megjelennek a programozási adatok.

  

20:30 

21:30 

P05

ABC

Egyszer

 

Be

DVD

16/01/07

Műsor kezdeteÚj időzítő

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

VPS/PDC

A felvétel célhelye

Mégse Tárolás

20    30 

G A felvételi beállítások módosításához lépjen a 
megfelelő mezőre, és nyomja meg a  
gombot.

{ Ismétlés } - Egyszer
- Hetente
- Hétfőtől 

péntekig

{ VPS/PDC } - Ki
- Be    

{ A felvétel célhelye } - HDD
- DVD

H Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg 
az OK gombot.

I Ha elkészült, a beállítást a Zöld gomb 
megnyomásával aktiválható { Tárolás } 
opcióval mentheti el.

J A kilépéshez nyomja meg a TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
 Ha időzített felvétel van beállítva, a 

kijelzőpanelen az “TIMER” időzítő ikon látható.

Hasznos tanács:
– Ha a felvevő nem készenléti üzemmódban van, 
az időzített felvétel indulása előtt figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. Ha nem veszi figyelembe az 
üzenetet, a felvevő automatikusan a megfelelő 
csatornára kapcsol, és megkezdi az adás 
rögzítését.

Időzített felvétel (manuális)

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

B Nyomja meg a távvezérlőn levő TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
 Megjelenik az időzítés menü.

    

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

Vps/Pdc

A felvétel célhelye

Új időzítő ShowView

Időzítő adataiIdőzített felv. listája

C Nyomja meg a távvezérlőn a Zöld gombot az  
{ Új időzítő } opcióhoz.
 Megjelenik az új időzítési bejegyzés menü.

    Mind törl. Tárolás Mégse

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

VPS/PDC

A felvétel célhelye

Műsor kezdeteÚj időzítő
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

{ Műsor 
kezdete }

Adja meg a 
felvételkészítés 
indításának időpontját 
(óra : perc).

{ Befejezési 
idő }

Adja meg a 
felvételkészítés 
befejezésének 
időpontját (óra : perc).

{ Dátum } Adja meg a 
felvételkészítés dátumát 
(nap/hónap/év).

{ Csatorna } Válasza ki a TV-
csatornát vagy külső 
bemeneti csatornát a 
felvételhez.

{ Felvétel címe } Írja be a felvett műsor 
címét.

{ Ismétlés } Válassza ki a 
felvételismétlési 
beállítást (egy 
alkalommal, hetente, 
hétfőtől péntekig).

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

{ A felvétel 
célhelye }

Válassza ki a felvétel 
célhelyét (HDD vagy 
DVD).

D Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg 
a  gombot. 

E A  gombok vagy a számbillentyűzet (0-9) 
segítségével válassza ki, vagy adja meg a felvétellel 
kapcsolatos adatokat, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

F Ha elkészült, mentse a beállítást a Zöld gomb 
megnyomásával aktiválható { Tárolás } 
opcióval. 

G A kilépéshez nyomja meg a TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
 Ha időzített felvétel van beállítva, a 

kijelzőpanelen az “időzítő” ikon látható.

Hasznos tanács:
– Ha a felvevő nem készenléti üzemmódban van, 
az időzített felvétel indulása előtt figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. Ha nem veszi figyelembe az 
üzenetet, a felvevő automatikusan a megfelelő 
csatornára kapcsol, és megkezdi az adás 
rögzítését.
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TV-műsorok felvétele (folytatás)

Beütemezett felvétel 
módosítása/törlése

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

B Nyomja meg a távvezérlőn levő TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
 Megjelenik az időzítés menü.

    

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

Vps/Pdc

A felvétel célhelye

Törlés Új időzítő Módosítás ShowView

20:30 - P05 TELE-Egyszer

09:00 - P03 TELE-Egyszer

11:30 - P04 TELE-Egyszer

20:30 

21:30 

ABC

Egyszer

Be

DVD

16/01/07

Időzítő adataiIdőzített felv. listája

P05

C Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt 
beütemezett felvételt.

D A beütemezett felvétel törléséhez nyomja meg 
a távvezérlőn a Vörös gombot a { Törlés } 
opcióhoz.

E A beütemezett felvétel módosításához nyomja 
meg a távvezérlőn a Sárga gombot a   
{ Módosítás } opcióhoz.
 Megjelenik az időzítési bejegyzés menü.

  

20:30 

21:30 

P05

ABC

Egyszer

 

Be

DVD

16/01/07

Műsor kezdeteÚj időzítő

Műsor kezdete

Befejezési idő
Dátum

Csatorna

Felvétel címe

Ismétlés

VPS/PDC

A felvétel célhelye

Mégse Tárolás

20    30 

F Végezze el a kívánt módosításokat a megfelelő 
beviteli mezőben.

G Ha elkészült, mentse a beállítást a Zöld gomb 
megnyomásával aktiválható { Tárolás } 
opcióval. 

H A kilépéshez nyomja meg a TIMER 
(SHOWVIEW) gombot.
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Felvétel külső készülékről

Felvétel külső készülékről 
(Videokamera/Videomagnó/
DVD-lejátszó)

Ha egy külső készüléket csatlakoztat a 
felvevőhöz, a készüléken tárolt anyagot a 
merevlemezre vagy írható DVD-lemezre 
másolhatja. Másolásvédelemmel ellátott 
tartalom nem rögzíthető ezzel a felvevővel.

Mielőtt használatba venné a 
készüléket...
Jelölje ki az időeltolásos pufferben azokat a 
szakaszokat, amelyeket a merevlemezre kíván 
rögzíteni. Egyéb esetben a teljes tartalom 
törlődik, amikor a videokameráról történő 
felvételt elindítja.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

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

B Csatlakoztassa a felvevőhöz a külső készüléket 
(pl. videokamera, videomagnó, DVD-lejátszó).

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő CAM 
gombot.
 Figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az 

időeltolásos puffer teljes tartalma törlődik, a 
készülék csak a “kijelölt” tartalmat rögzíti a 
merevlemezre. 

A kamera módra történő váltás törli 

az időeltolásos puffert.

Válassza ki rögzítéshez az adathordozót.

Merevlemez Opt. lemez Mégse

D Válassza ki a felvétel célhelyét, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

E A P +/- gomb többszöri megnyomásával 
válassza ki a készülék csatlakoztatott aljzatának 
megfelelő bemeneti csatornát.
 { CAM 1 } : S-VIDEO vagy VIDEO-aljzat az 

előlapon.
 { EXT 1 } : EXT1 TO TV SCART-aljzat a 

hátoldalon.
 { EXT 2 } : EXT2 TO VCR/SAT SCART-

aljzat a hátoldalon.

F Kapcsolja be a külső készüléket, keresse meg 
azt a pontot, ahonnan indítani kívánja a 
felvételt, majd állítsa a külső készüléket szünet 
módba.

G A REC z gomb megnyomásával indítsa el a 
felvételt, és a külső készüléken indítsa el a 
lejátszást.

 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a u 
gombot. A felvétel folytatásához ismét nyomja 
meg a u gombot.
 A felvétel újraindításakor új fejezetjelölőt 

hoz létre a rendszer (csak írható DVD esetén).

H A felvétel leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.
 Egy másik felvétel indítása esetén a készülék 

új felvételt hoz létre.

I Kilépéshez nyomja meg a LIVE TV gombot.

Hasznos tanács:
– Külső készülékről a merevlemezre vagy írható 
DVD-lemezre történő felvételkészítés közben az 
OK gombot megnyomva fejezetjelölő hozható 
létre.
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Felvétel külső készülékről (folytatás)

Felvétel DV videokameráról

Ha DV videokamerát csatlakoztat a felvevő DV 
IN aljzatához, a felvevő távvezérlőjét egyaránt 
használhatja a videokamerához és a felvevőhöz. 
Ezen kívül az intelligens fejezetjelölés funkció 
gondoskodik arról, hogy a képsorozat minden 
egyes szüneténél fejezetjelölők legyenek 
beszúrva.

Mielőtt használatba venné a készüléket...
Jelölje ki az időeltolásos pufferben azokat a 
szakaszokat, amelyeket a merevlemezre kíván 
rögzíteni. Egyéb esetben a teljes tartalom 
törlődik, amikor a videokameráról történő 
felvételt elindítja.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

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

B Csatlakoztassa a Digital Video vagy Digital 8 
videokamerát a felvevő DV IN aljzatához.

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő CAM gombot.
 Figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az 

időeltolásos puffer teljes tartalma törlődik, a 
készülék csak a “kijelölt” tartalmat rögzíti a 
merevlemezre.

A kamera módra történő váltás törli 

az időeltolásos puffert.

Válassza ki rögzítéshez az adathordozót.

Merevlemez Opt. lemez Mégse

D Válassza ki a felvétel célhelyét, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

E Kapcsolja be a DV videokamerát, és indítsa el 
a lejátszást.

F A felvétel indításához nyomja meg a REC z 
gombot.

 DV-vezérl.

G Ahhoz, hogy a felvétel során használhassa a 
felvevő távvezérlőjét a videokamerán 
végrehajtandó műveletekhez, nyomja meg a 
távvezérlőn lévő Zöld gombot a { DV-vezérl. } 
opcióhoz.
 A DV-kezelőgombok megjelennek a 

képernyőn.

Mégse HIDECHAPTER DIVIDE

Felvétel 1 Lejátszás

00:11:25
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Felvétel külső készülékről (folytatás)

H A képernyőn kikeresheti a megfelelő 
vezérlőgombokat, amelyekkel kezelheti a DV 
videokamera lejátszását.

I A felvétel leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.
 A felvevő és a videokamera leáll.

J Kilépéshez nyomja meg a LIVE TV gombot.

Hasznos tanácsok:
– Néhány videokamerát nem lehet a képernyőn 
megjelenő DV kezelőgombok segítségével 
vezérelni. 
– Nem lehet ugyanarra az írható DVD-lemezre 
PAL és NTSC videoformátumot váltogatva 
rögzíteni.
– Ha a szalag egy része üres, szünetel a felvétel. 
Ha a készülék rögzíthető jelet észlel, a felvétel 
automatikusan újraindul. Mindazonáltal, ha a 
szalagon 5 (öt) percnél hosszabb ideig nincs 
rögzíthető jel, a felvétel automatikusan 
befejeződik.
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TV-műsorok másolása a merevlemezről

A másolásról

Új

Mind

Felvételek

Videofájlok
Zene

Fénykép

Tartalom Rendezés

Műfaj

Védett

Sorrend törlése

Utoljára játszott

A merevlemezre rögzített TV-műsorokat a 
készülék “Felvételek”-ként kezeli. Ezáltal 
lehetővé válik a felvételek egyszerű 
szerkesztése és írható DVD-lemezre történő 
másolása biztonsági mentés vagy későbbi 
megtekintés céljából.

A másoláshoz szükséges időtartam a 
merevlemezen tárolt felvételek esetén használt 
felvételi módtól függ. A másoláshoz nem 
módosítható a felvételi mód. Fontos ezért, 
hogy a megfelelő felvételi módot válassza ki, 
mikor a felvételt a merevlemezre rögzíti.

A másolás nagyobb sebességgel történik, mint 
a felvételkészítés. A maximális másolási 
sebesség: 4x. A felvételkészítéshez szükséges 
idő nem csökkenthető le, még nagy sebességű 
lemezek segítségével sem.

      Merevlemez  Írható DVD

 

HQ

SP

SPP

LP

EP

SLP

SEP

1 

2

2,5

3

4

6

8

HDD 
felvételi 
mód

A rögzíthető felvétel órákban 
egy üres 4,7 GB írható 
DVD-lemezre

1 órás felvétel 
másolásához szükséges 
idő.

15,0 perc

8,0 perc

7,0 perc

6,0 perc

4,5 perc

3,5 perc

2,5 perc

Hasznos tanács:
– Ha a merevlemezen lévő felvétel nem fér fel az 
írható DVD-lemezre, a nem kívánt szakaszokat 
ossza fel több kisebb felvételre. A részletekhez 
lásd a “Felvételek szerkesztése - Merevlemez - 
Videoszerkesztés” c. fejezetet.

Felvételek másolása írható 
DVD-lemezre

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

B Helyezzen a felvevőbe egy írható DVD-lemezt.

C Nyomja meg a távvezérlő HDD LIST 
gombját.

D A  gombok segítségével keresse meg a 
kívánt felvételt, majd nyomja meg távvezérlőn 
lévő Zöld gombot a { Másolás } opcióhoz.
 Megjelennek a lemezkészítéssel kapcsolatos 

adatok.

  

Felvétel   CH8 15-Jul-2007 13:54

Hosszúság      52 min

Szabad terület  2 hr 03 min

Másolás ideje     19 min

Lemez törlése Kezdés Mégse

Lemez ellenőrzése

E A másolás indításához nyomja meg a Zöld 
gombot.

 Egyéb esetben nyomja meg a Sárga gombot a 
művelet megszakításához.

 Ha DVD±RW lemezt használ a felvételhez, a 
í / ë gombok segítségével kiválaszthatja a 
lemezen azt az üres szakaszt, ahol tárolni 
kívánja a felvételt (pl. törölt felvétel helyét).
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TV-műsorok másolása a merevlemezről (folytatás)

Képernyőkijelzés módosítása 
írható DVD-lemezhez

Ha az írható DVD-lemezt a számítógép 
meghajtójában vagy egy másik felvevőben 
használta, előfordulhat, hogy a képernyőmenü 
nem megfelelően jelenik meg. 

Ahhoz, hogy a felvevővel felvételt készíthessen 
a lemezre, a képernyőkijelzést “Philips” típusra 
kell beállítani.

A Helyezze be az írható DVD-lemezt.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő HOME gombot.

C Lépjen a { Lemeztálca } pontra.

Merevlemez

USB 

Felvétel 01

Felvétel 02

Felvétel 03

Felvétel 04 

Felvétel 05

Felvétel 06

Felvétel 07

Felvétel n

Lemeztálca

Menü át.   

Forrás Felvételek

D Ha megjelenik a { Menü átalakítása } opció, a 
lemez eltérő menüformátummal rendelkezik. 
Nyomja meg a távvezérlőn lévő Vörös gombot.
 A műveletet megerősítő üzenet jelenik meg 

a TV-képernyőn.

E A menü átalakítását erősítse meg az OK gomb 
lenyomásával.
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Fájlok másolása a merevlemez, USB-eszköz és DVD között

A felvevőkészülék merevlemezének egy része 
Media Jukebox-ként használható, amely 
segítségével videókat, zenét és képeket 
tárolhat és tekinthet meg. Átmásolhatja a 
fájlokat USB-eszközről vagy DVD-lemezről a 
merevlemezre, merevlemezről USB-eszközre 
és írható DVD-lemezre, sőt közvetlenül az 
USB-eszköz és az írható DVD-lemez között is 
végezhető másolás.

Megjegyzés:
Video- és televíziófelvétel nem 
másolható a merevlemezről USB-
eszközre.
A Media Jukebox a következő fájltípusokat 
támogatja:
– MP3 és Windows Media zenefájlok (.mp3 és 
.wma)
– JPEG digitális fényképek (.jpg)
– DivX filmek (.avi és .divx)

Fájlok másolása a 
merevlemezről USB-eszközre 
vagy írható DVD-lemezre

A fájlokat átmásolhatja a felvevő 
merevlemezéről USB-meghajtóra vagy írható 
DVD-lemezre. USB-eszközre csak adatfájlok 
(MP3, WMA, DivX és JPEG) másolhatók.

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

B Helyezzen be egy írható DVD-lemezt a 
készülékbe vagy egy USB-meghajtót az USB-
nyílásba.

C Nyomja meg a HOME gombot.

D Válassza ki az adathordozót, ahol a fájlok 
tárolva vannak, majd nyomja meg a  gombot.

E A   gombok segítségével keresse meg 
a kívánt felvételt. Egyszerre többet a SELECT 
gomb lenyomásával jelölhet ki. 

F Nyomja meg a Zöld gombot a { Másolás } 
opcióhoz.
 Megjelenik egy képernyő, ahol az 

adathordozó típusa választható ki.

Másol. célhelye

Válassza ki a másolás célhelyét.

USB-eszközre

Lemezre

G Válassza ki a másolás célhelyét, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Egyéb esetben nyomja meg a BACK  
gombot az előző menübe történő 
visszatéréshez.

H A másolás indításához nyomja meg ismét az 
OK gombot.

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, majd 
nyomja meg az OK gombot.
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Fájlok másolása a merevlemez, USB-eszköz és DVD között

Fájlok másolása USB-eszközről 
a merevlemezre vagy írható 
DVD-lemezre

Az USB-meghajtón tárolt adatfájlok (MP3, 
WMA, DivX és JPEG) átmásolhatók a 
felvevőkészülék merevlemezére vagy írható 
DVD-lemezre.

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

B Csatlakoztassa az USB flash meghajtót/
memóriakártya-olvasót vagy a digitális kamerát 
a felvevő előlapján található USB-nyíláshoz.

C A fájlok megtekintéséhez nyomja meg a 
távvezérlő USB gombját.

D A menüben navigálva jelölje ki a másolandó 
fájlokat. Egyszerre többet a SELECT gomb 
lenyomásával jelölhet ki.

E Nyomja meg a Zöld gombot a { Másolás } 
opcióhoz.
 Megjelenik egy képernyő, ahol az 

adathordozó típusa választható ki.

Másol. célhelye

Válassza ki a másolás célhelyét.

Lemezre

Merevlemezre

F Válassza ki a másolás célhelyét, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Egyéb esetben nyomja meg a BACK  
gombot az előző menübe történő 
visszatéréshez.

G Mikor megjelenik a megerősítést kérő 
párbeszédablak, nyomja meg az OK gombot a 
másolás indításához.

1 tétel másolásra kiválasztva.

Másolás Mégse

Másolás

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot.

Fájlok másolása CD/DVD 
lemezről a merevlemezre vagy 
USB-eszközre

A lemezről csak adatfájlok (MP3, WMA, DivX 
és JPEG) másolhatók át a felvevőkészülék 
merevlemezére vagy az USB-eszközre.

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

B Helyezzen a felvevőbe egy CD/DVD-lemezt.

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő DISC 
gombot.
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

D A   gombok segítségével keresse meg 
a kívánt felvételt. Egyszerre többet a SELECT 
gomb lenyomásával jelölhet ki.

E Nyomja meg a Zöld gombot a { Másolás } 
opcióhoz.
 Megjelenik egy képernyő, ahol az 

adathordozó típusa választható ki.

Másol. célhelye

Válassza ki a másolás célhelyét.

USB-eszközre

Merevlemezre

F Válassza ki a másolás célhelyét, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Egyéb esetben nyomja meg a BACK  
gombot az előző menübe történő 
visszatéréshez.

G Mikor megjelenik a megerősítést kérő 
párbeszédablak, nyomja meg az OK gombot a 
másolás indításához.

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot.

Hasznos tanács:
– A készülék az összes DivX (.avi vagy .divx) fájlt 
a merevlemez video partíciójára, a zenei (.mp3 
vagy .wma) és a digitális fényképeket (.jpg) pedig 
az adatpartícióra másolja.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun3.indd   1442_dvdr357xh-359xh_58_hun3.indd   144 12/18/2008   4:06:14 PM12/18/2008   4:06:14 PM



M
ag

ya
r

145

Lejátszás a merevlemezről

Navigálás a merevlemezen

A merevlemez Media Jukebox-ként funkcionál, 
amelyre bármilyen típusú felvételt rögzíthet 
(TV-felvételek, videók, zene és fényképek). A 
készülék a merevlemezre rögzített vagy 
átmásolt felvételeket a jellemzőik alapján 
automatikusan a megfelelő típusú felvételek 
közé menti el.

Merevlemez

Tartalom

Rendezés

Felvétel

A Nyomja meg a HOME gombot.
 Megjelenik a főmenü.

Lemeztálca

USB

Felvételek

Videofájlok

Zene

Fénykép

Forrás Tartalom

Merevlemez

Előző  HDD adatai 

{ Felvételek }
Az időeltolásos puffer felvételeit tartalmazza 
(TV-műsorok).

{ Videofájlok }
Csak DivX és kompatibilis videofájlokat 
tartalmaz (.avi vagy .divx).

{ Zene }
Csak audiofájlokat tartalmaz (.mp3 vagy .wma).

{ Fénykép }
Csak képfájlokat tartalmaz (.jpg vagy .jpeg). 

B Válassza ki a kívánt típust, majd a rendezési 
opciók megjelenítéséhez nyomja meg a  
gombot.

Új

Mind

Felvételek

Videofájlok
Zene

Fénykép

Tartalom Rendezés

Műfaj

Védett

Sorrend törlése

Utoljára játszott

 A rendezési lehetőségek a kiválasztott típustól 
függnek.

C Válassza ki kívánt rendezési módot, majd a 
felvételek megtekintéséhez nyomja meg a  
gombot.

D A menüből a HOME gomb megnyomásával 
léphet ki.
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Lejátszás a merevlemezről (folytatás)

Alapműveletek

A merevlemezen tárolt összes felvétel a 
merevlemez-listában jelenik meg indexképpel 
együtt.

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

Felvételek Info

Törlés Védelem Másolás Gyermekzár

Idő     00:37:34  SP

Dátum      15.07.2006

Műfaj        Egyebek

Felvétel 1

Felvétel  2

Felvétel  3

Felvétel  4

Felvétel  5

B A  gombok segítségével keresse meg a 
lejátszani kívánt felvételt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot.

 A felvevő rendelkezik a lejátszás folytatása 
funkcióval. A lejátszás mindig attól a ponttól 
folytatódik, ahol legutóbb leállították. Ha 
felvétel elejéről kívánja indítani a lejátszást, 
nyomja meg az OK gombot.

 Az { Info } képernyőn megjelenő szimbólumok 
jelentése:

  – a felvétel még az “időeltolásos puffer” 
által tárolt anyag részét képezi.

  – a felvétel zárolva van.

P  – a felvétel védett.

 – a felvételt már megtekintették.

 – a felvételt már szerkesztették.

C Lejátszás közben a távvezérlő következő 
gombjaival érheti el a további lejátszó 
funkciókat.

 

PREV í / NEXT ë 
– Lépés az elejére vagy az előző/következő 
fejezetre.

REW m / FFW M  
– Gyors keresés visszafelé/előre. A keresési 
sebesség a gomb ismételt megnyomásával 
növelheti (4x, 16x, 64x, 256x).
– Szünet módban lassított lejátszás indítása.

 (REPLAY) (Ismétlés) /  (SKIP) (Átugrás)
– Vissza- és előre ugrás az időeltolásos 
pufferben.

INFO
– A felvétel adatainak, a videosáv, illetve a 
színkódos gombok segítségével elérhető 
további funkciók megjelenítése vagy elrejtése. 

PAUSE LIVE TV u
– Állókép megjelenítése vagy a lejátszás 
újraindítása.

STOP Ç
– Lejátszás leállítása.

D A menüből a HOME gomb megnyomásával 
léphet ki.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV
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Lejátszás a merevlemezről (folytatás)

A merevlemezen lévő felvétel 
törlése/zárolása/védelme

Ezek az opciók a merevlemez 
tartalommenüjének alsó részén jelennek meg. 

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

B A  gombok segítségével keresse meg a 
kívánt felvételt.

C A menü alsó részén megjelenő opciókhoz a 
távvezérlő megfelelő színkódos gombjának 
megnyomásával férhet hozzá.

Törlés   Másolás Gyermekzár Védelem

    Gy.zár ki Védelem ki

{ Törlés }
Vörös gomb – A kiválasztott felvétel törlése a 
merevlemezről.

{ Másolás }
Zöld gomb – A kiválasztott felvétel másolása 
írható DVD-re. USB-eszközre csak adatfájlok 
másolhatók.

{ Gyerekzár } / { Gy.zár ki }
Sárga gomb – A kiválasztott felvétel zárolása 
vagy zárolásának feloldása. A felvétel 
zárolásához, illetve a zárolás feloldásához 
négyjegyű PIN-kód szükséges.
Megjegyzés:  Ez az opció csak akkor jelenik 
meg, ha a { Gyerekzár} beállítás engedélyezve 
van. Lásd a “Rendszermenü beállítások - 
Lejátszási beállítások - { Hozzáférés }” c. részt.

{ Védelem } / { Védelem ki }
Kék gomb – A felvétel védelme szerkesztés 
vagy véletlen törlés ellen, illetve a védelem 
feloldása.

D A menüből a HOME gomb megnyomásával 
léphet ki.

Merevlemez lejátszásának 
ismétlése

Miközben a merevlemezről egy felvétel játszik 
le, beállíthatja a teljes felvétel ismétlését vagy a 
felvétel egy bizonyos szakaszának ismétlését.  

 Ismétlés A-B ism.

 Nyomja meg a távvezérlőn a Sárga gombot az 
{ Ismétlés } opcióhoz. 
 A készülék a felvétel lejátszását addig 

ismétli, míg újra meg nem nyomja a Sárga 
gombot.

 Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot az  
{ A-B ism. } opcióhoz. 
 Az első gombnyomással az ismétlés 

kezdőpontja, a másodikkal a végpontja 
jelölhető ki. 
 A készülék a kijelölt felvétel lejátszását 

addig ismétli, míg újra meg nem nyomja a Kék 
gombot.
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Lejátszás USB-eszközről
A felvevő segítségével megtekintheti, 
másolhatja vagy törölheti az USB flash 
meghajtón/memóriakártya-olvasón vagy 
digitális fényképezőgépen tárolt anyagokat. 
Bővebb információkért lásd a megfelelő 
fejezetet.

A Csatlakoztassa az USB flash meghajtót/
memóriakártya-olvasót vagy a digitális 
fényképezőgépet közvetlenül az elülső panelen 
lévő USB-portba (a fenti ábrán látható 
módon).

B A fájlok megtekintéséhez nyomja meg a 
távvezérlő USB gombját.
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

Mappa 01

Mappa 02

  

Főmenü

Video

Fénykép

Zene

Tartalom

C Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot. 

 A lejátszás során a rendelkezésre álló lejátszási 
beállítások a képernyő alsó részén jelennek 
meg.
 A lejátszással kapcsolatos további 

információk az “Audió CD-lemez lejátszása 
(MP3/WMA)”, a “JPEG-képfájlok lejátszása 
(diabemutató)” és a “DivX-lemez lejátszása” 
című fejezetekben találhatók.

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

Hasznos tanácsok:
– Az USB-port kizárólag a JPEG/MP3/WMA/DivX 
fájlok lejátszását és másolását támogatja.
– Az USB-port az USB flash meghajtó/
memóriakártya-olvasó és a digitális fényképezőgép 
kivételével nem támogatja egyéb USB-eszközök 
csatlakoztatását.
– Ha az USB-eszköz nem illeszkedik az USB-
porthoz, USB-hosszabbítókábel alkalmazása 
szükséges.
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Lejátszható lemezek

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

Felvétel és lejátszás

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

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

DVD+R DL 
(DVD+R Double Layer - DVD+R 
kétrétegű); a DVD±R lemezzel 
azonos tulajdonságokkal 
rendelkezik.

Csak lejátszás:

DVD Video (Digital Versatile Disc)

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

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

Audio CD 
(Compact Disc Digital Audio)

MP3/WMA-Disc

Video CD
(Formátumok: 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX, DivX Ultra

Lejátszás lemezről

ReWritable

Recordable

FIGYELEM!
– Ha egy gomb megnyomása esetén az 
“X” vagy a  tiltó ikon jelenik meg a 
TV-képernyőn, a funkció az adott 
lemezen, illetve az adott időpontban 
nem elérhető.
– A DVD-lemezek és -lejátszók 
regionális korlátozásokkal kerülnek 
forgalomba. A lemez lejátszása előtt 
ellenőrizze, hogy a lemez ugyanolyan 
régiókóddal rendelkezik-e mint a 
lejátszó.

Lemezlejátszás indítása

A A felvevő bekapcsolásához nyomja meg a 
STANDBY-ON 2 gombot.

B Nyomja meg a felvevő előlapján található 
OPEN/CLOSE ç gombot.

 A lemeztálca a távvezérlőn lévő STOP Ç 
gomb nyomva tartásával is nyitható, illetve 
zárható.

C Helyezze a lemezt a tálcára címkével felfelé, 
majd nyomja meg az OPEN/CLOSE ç 
gombot.
 Kétoldalas lemez esetén a lejátszani kívánt 

oldalával felfelé helyezze be a lemezt.

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

E Előfordulhat, hogy automatikusan elindul a 
lejátszás.

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot. 
Navigáljon a lejátszani kívánt műsorszámhoz/
felvételhez, és nyomja meg a u gombot.

Hasznos tanácsok:
– A felvevő rendelkezik a lejátszás folytatása 
funkcióval (bizonyos típusú lemezek esetén). A 
PLAY (lejátszás) gombbal folytathatja, az OK 
gombbal pedig az elejéről indíthatja el a lejátszást.
– Ha a TV-képernyőn megjelenik a PIN-kód 
párbeszédpanel, az azt jelenti, hogy az adott 
lemezre aktiválták a gyermekzár funkciót. Meg 
kell adnia négyjegyű PIN-kódját. 
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Lejátszás lemezről (folytatás)

DVD Video lemez lejátszása

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

A Helyezzen be egy DVD-lemezt.

 Amikor megjelenik a lemezmenü, a  
gombokkal válasszon egy lejátszási lehetőséget, 
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK 
gombot, vagy a számbillentyűzet (0-9) 
segítségével írja be a választott lehetőséget.

A lemezmenü elérése
 Nyomja meg a távvezérlőn lévő DISC 

gombot. 

Az előző vagy a következő fejezet/
felvétel kiválasztása:

 Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő 
SELECT gombját a “TITLE” (Felvétel) és a 
“CHAPTER” (Fejezet) közötti váltáshoz, majd 
nyomja meg a í / ë gombot.

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

(Super) Video CD-lemezek lejátszása

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

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

 Amikor megjelenik a lemez indexmenüje, a 
 gombokkal válasszon egy lejátszási 

lehetőséget, vagy írja be a számbillentyűzet 
(0-9) segítségével, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

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

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Írható DVD-lemez lejátszása

A Helyezzen be egy írható DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő.

VédelemTörlés Gyermekzár

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Felvétel

Felvétel 1

Felvétel 2

Felvétel 3

Felvétel 4

Felvétel 5

Üres felvétel

B A  gombok segítségével válassza ki a 
lejátszani kívánt felvételt, majd nyomja meg a 
u gombot.

C A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Hasznos tanács:
– Ha a kijelzőpanelen az “EMPTY DISC” (ÜRES 
LEMEZ) üzenet jelenik meg, a lemez nem 
tartalmaz felvételeket.
Audio-CD (MP3/WMA) lejátszása
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Lejátszás lemezről (folytatás)

Audio-CD (MP3/WMA) lejátszása

Az MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) fájlok 
tömörített zenefájlok. Az MP3 formátum 
segítségével egy normál CD kapacitásához 
képest körülbelül tízszer annyi adatot (zene, 
képek) tárolhat egyetlen CD-ROM lemezen.

A Helyezzen be egy audió CD-lemezt.
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

FőmenüTartalom

MP3

Képet

Zene

Video

Fénykép

B Válassza ki a lejátszani kívánt audió albumot 
vagy műsorszámot, majd nyomja meg a u 
gombot.

Album

Műsorszám sorszáma 06/14

Műsorszám időtartama 04:12:10

Műsorszám 01

Műsorszám 02

Műsorszám 03

Műsorszám 04

Műsorszám 05

Műsorszám 06

Műsorszám 07

C A lejátszás során a í / ë gombok segítségével 
választhatja a következő/előző műsorszámot.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Hasznos tanácsok:
– Ha egy lemezen JPEG-képek és MP3/WMA-
fájlok is vannak, kiválaszthatja csak a JPEG-képek, 
illetve csak az MP3/WMA-fájlok lejátszását a 
menü { Photo } (Fénykép), illetve { Music } (Zene) 
opciójának kijelölésével.
– Többmenetes CD-lemezek esetében csak az 
első menetet lehet lejátszani.
– A felvevő nem támogatja az MP3PRO 
audioformátumot.
– Ha az MP3-műsorszám címe (ID3) vagy az 
album neve különleges karaktert tartalmaz, 
előfordulhat, hogy ezek nem megfelelően jelennek 
meg a kijelzőn, mivel a felvevő nem támogatja 
különleges karaktereket.

DivX fájlok lejátszása

Filmeknek a DivX® VOD szolgáltatás 
segítségével történő kölcsönzéséről vagy 
megvásárlásáról a „Rendszermenü beállítások – 
Telepítési beállítások – { DivX VOD }” című 
részben olvashat bővebben. A felvevővel csak 4 
GB-nál kisebb méretű DivX filmek játszhatók le.

A Nyomja meg a HOME gombot.

B Válassza ki az adathordozót, ahol a DivX fájl 
található, majd nyomja meg a  gombot.

C A tartalommenüben válassza a { Video } 
lehetőséget.

D A   gombok segítségével keresse meg 
a lejátszani kívánt felvételt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot.

Lejátszás során a következő műveleteket 
hajthatja végre:

 Ha a DivX lemezen rendelkezésre áll a 
többnyelvű feliratozás funkció, a távvezérlő 
SUBTITLE gombjának megnyomásával 
megváltoztathatja a felirat nyelvét.

 Ha a DivX felvétel különböző zeneszámokat 
biztosít, a távvezérlő AUDIO gombjának 
megnyomásával megváltoztathatja az audió-
adatfolyamot.

 A rögzített DivX-feliratot támogató 
karakterkészlet kiválasztása:
1) Nyomja meg az OPTIONS gombot.
2) Lépjen a { Karakterkészlet } menüpontra, 

majd nyomja meg a  gombot. 
3) Végezze el a kijelölést, majd nyomja meg az 

OK gombot.

E A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Hasznos tanácsok:
– A következő kiterjesztéssel rendelkező 
feliratfájlokat (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) a rendszer 
támogatja, de ezek nem jelennek meg a 
fájlnavigációs menüben.
– A feliratfájl nevének meg kell egyeznie a film 
fájlnevével.
– A felirat átlagosan csak 45 karakter 
terjedelemben jeleníthető meg.
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Egyéb lejátszási funkciók

JPEG-képfájlok lejátszása 
(diabemutató)

A Nyomja meg a HOME gombot.

Lemeztálca

USB

Forrás

Merevlemez

B Válassza ki az adathordozót, ahol a JPEG-képek 
tárolva vannak, majd nyomja meg a  gombot.

Tartalom

Zene

Video

Fénykép

C Válassza ki a { Fénykép } menüpontot, majd 
nyomja meg a  gombot. 

 A merevlemez esetén megjelenik a   
{ Fényképjegyzékek } és a { Fényképalbumok } 
opció. A  gomb ismételt megnyomásával 
válassza ki azt az opciót, amely szerint a 
képfájlokat meg kívánja jeleníteni.

Megjegyzés: A { Fényképalbumok } opció 
nem áll rendelkezésre optikai lemez és USB-
eszköz esetén.

D Nyomja meg többször egymás után a  
gombot addig, míg a képfájlok listája meg nem 
jelenik. 
 Az aktuálisan kiválasztott jegyzékben 

található első 4 kép megjelenik a képernyő 
jobb oldali részén.

Fényképjegyzékek Info

07.07.2007

100 Fénykép(s)

Másolás Albumba

roll 2

roll 1

roll 3

E Jelölje ki a kívánt fájlt, majd a diabemutató 
indításához nyomja meg a u gombot, vagy a 
kicsinyített képek megjelenítéséhez nyomja 
meg az OK gombot. 

 A lejátszás során a rendelkezésre álló lejátszási 
beállítások a képernyő alsó részén jelennek 
meg.

Nagyítás Seb. csökk. Seb. növ.Ismétlés

{ Nagyítás }
Vörös gomb – zoom üzemmód aktiválása. A 
felvevő szünetelteti a diabemutató lejátszását.

{ Nagyítás } Kék gomb: kép nagyítása.

{ Kicsinyítés } Sárga gomb: visszaállítás a 
tényleges méretre.

{ Befejezés } Vörös gomb: kilépés a 
zoom üzemmódból és a 
diabemutató lejátszásának 
folytatása.

{ Ismétlés }
Zöld gomb – Ismétlés be- és kikapcsolása.

{ Seb. csökk. } / { Seb. növ. }
Sárga és kék gomb – A diabemutató lejátszási 
sebességének módosítása.

{ Lassú } 10 (tíz) másodperces 
időközönként történő 
váltás.

{ Közepes } 5 (öt) másodperces 
időközönként történő 
váltás.

{ Gyors } 3 (három) másodperces 
időközönként történő 
váltás.  

F A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP Ç 
gombot.
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Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Hasznos tanácsok:
– Ha egy lemezen JPEG-képek és MP3-fájlok is 
vannak, kiválaszthatja csak a JPEG-képek, illetve 
csak az MP3-fájlok lejátszását a menü { Fénykép }, 
illetve { Zene } opciójának kiválasztásával.
– Ha a JPEG-képet nem “exif” típusú fájllal 
rögzítették, a tényleges indexkép nem jelenik meg 
a képernyőn. A rendszer “kék hegy” indexképpel 
helyettesíti.
– Néhány típusú JPEG-fájl nem játszható le a 
felvevőn.
– Az olvashatatlan vagy névtelen lemezt a 
rendszer „Unknown Data” (Ismeretlen adat) 
felirattal jeleníti meg.
– A névtelen lemezt a rendszer “Unknown Data” 
(Ismeretlen adat) felirattal jeleníti meg.
– A JPEG-képek lejátszása közben az OPTIONS 
gomb megnyomásával átválthat élő TV-adásra.

Támogatott JPEG-képformátumok 
Fájlformátum:
– A fájl kiterjesztése a következő kell, hogy 
legyen: “*.JPG”, illetve “*.JPEG”.
– A felvevő a digitális fényképezőgéppel 
készített képeket kizárólag a JPEG-EXIF 
formátumnak megfelelően képes megjeleníteni; 
tipikusan ezt a formátumot használja majdnem 
az összes digitális fényképezőgép. A felvevő 
nem tud mozgó, progresszív, illetve egyéb 
JPEG-formátumú képeket, nem JPEG-
formátumban lévő képeket, vagy hanggal 
kombinált képeket megjeleníteni.
– A 13 megapixelnél nagyobb felbontású 
JPEG-képek nem jeleníthetők meg.

Zenés diabemutató lejátszása

Csak abban az esetben van rá mód, ha a JPEG-
képfájlok és a zenefájlok ugyanazon az 
adathordozón találhatók.

A Nyomja meg a HOME gombot.

B Válassza ki az adathordozót, ahol a zenefájlok 
tárolva vannak, majd nyomja meg a  gombot.

FőmenüTartalom

MP3

Képet

Zene

Video

Fénykép

C A menüben válassza a { Zene } pontot, majd 
nyomja meg a  gombot.

D A   gombok segítségével keresse meg 
a lejátszani kívánt mappát/fájlt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot.

Diavetítés

Előadó

Műsorszám címe

Album

Műsorszám sorszáma  06/14

Műsorszám időtartama  04:12:10

Műsorszám 01.mp3

Műsorszám 02.mp3

Műsorszám 03.mp3

Műsorszám 04.mp3

Műsorszám 05.mp3

Műsorszám 06.mp3

Műsorszám 07.mp3

IsmétlésVéletlen

E Nyomja meg a távvezérlőn a Vörös gombot a 
{ Diavetítés } opcióhoz.
 Megjelenik a { Fényképek } menü.

F Jelölje ki a kívánt képfájlt, majd diabemutató 
indításához nyomja meg a u gombot.
 A zenelejátszás folyamatos, és ismétlődik, 

ha a rendszer a lejátszási lista vagy műsorszám 
végére ér.

G A diabemutatót a STOP Ç gombbal állíthatja 
le.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i153   1532_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i153   153 2007-09-06   3:50:22 PM2007-09-06   3:50:22 PM



154

M
ag

ya
r

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Lejátszási lista létrehozása 
képekből (album)

A JPEG-képekből álló diabemutatót 
testreszabhatja, ha a kiválasztott képeket egy 
albumban tárolja el.

A felvevő maximálisan 100 albumot tud 
kezelni. Az egyes albumok maximálisan 100 
képet tartalmazhatnak. 

Megjegyzés:
Ez a funkció csak a merevlemezen tárolt 
fényképek esetén használható.

A Nyomja meg a HOME gombot.

B Válassza ki a { Merevlemez } menüpontot, 

majd nyomja meg a  gombot.

C Lépjen a menü { Fénykép } >   
{ Fényképjegyzékek } pontjára, majd nyomja 
meg a  gombot.

Másolás AlbumbaTörlés

FényképjegyzékekRendezés

roll 2

roll 3

roll 1

Dátum szerinti rend.
Címek rendezése

 

D Ha a kiválasztott jegyzékben az összes képet ki 
szeretné választani, nyomja meg a távvezérlőn 
a SELECT gombot.

E Ha a jegyzékből csak néhány képet szeretne 
kiválasztani, a kicsinyített képek 
megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot.

Törlés Másolás Albumba Forgatás

F A   gombokkal navigáljon a megfelel 
helyre, majd a kívánt kép kijelöléséhez nyomja 
meg a SELECT gombot.
 A kijelölt kép(ek) jobb felső sarkában egy 

jelzés jelenik meg.

 Egy kép vagy kijelölt kép(ek) törléséhez 
nyomja meg a Vörös gombot a { Törlés } 
opcióhoz.

G Nyomja meg a távvezérlőn a Sárga gombot az 
{ Albumba } opcióhoz.
 Megjelenik a { Fénykép hozzáad. albumhoz } 

menü.

H Hozzon létre egy új albumot, vagy jelöljön ki 
egy meglévőt, majd a kép(ek) felvételéhez 
nyomja meg az OK gombot.
 A kijelölt képek ekkor albumban 

tárolódnak.

I A menüből a HOME gomb megnyomásával 
léphet ki.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i154   1542_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i154   154 2007-09-06   3:50:23 PM2007-09-06   3:50:23 PM



M
ag

ya
r

155

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Az album szerkesztése

Átrendezheti az albumban található képek 
sorrendjét, hogy így a diabemutató a kívánt 
sorrendben jelenítse meg a őket, vagy törölheti 
a képe(ke)t az albumból. A “Fényképjegyzékek” 
mappában található képek azonban nem 
módosíthatók.

Megjegyzés:
Ez a funkció csak a merevlemezen tárolt 
fényképek esetén használható.

A Nyomja meg a HOME gombot.

B Válassza ki a { Merevlemez } menüpontot, majd 

nyomja meg a  gombot.

C Lépjen a { Fénykép } > { Fényképjegyzékek } 
menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.
 Megjelenik a fényképalbumok listája.

Fényképjegyzékek Info

07.07.2007

100 Fénykép(s)

MásolásTörlés

Alb0002

Alb0001

Alb0003

D A  gombokkal válassza ki a kívánt albumot, 
majd a kicsinyített képek megtekintéséhez 
nyomja meg az OK gombot.

Eltávolítás Másolás ForgatásÁthelyezés

E A   gombokkal navigáljon a megfelel 
helyre, majd a kép kijelöléséhez nyomja meg a 
SELECT gombot.
 A kijelölt kép(ek) jobb felső sarkában egy 

jelzés jelenik meg.

Kép(ek) pozíciójának módosítása az 
albumban

F Nyomja meg a távvezérlőn a Sárga gombot az 
{ Áthelyezés } opcióhoz.
 Egy kurzor jelenik meg a menüben, amely 

segítségével kiválaszthatja a képek sorrendjét.

G A   gombokkal helyezze a menüben a 
kívánt helyre a kurzort, majd a OK gomb 
megnyomásával hagyja jóvá a pozíciót, ahová a 
kép(ek)et be szeretné szúrni.

A kijelölt kép(ek) elforgatása
H Nyomja meg a Kék gombot a { Forgatás } 

opcióhoz.
 A kép gombnyomásonként 90 fokot fordul 

el az órajárással megegyező irányba.

Kép(ek) törlése az albumból
 Nyomja meg a Vörös gombot az   

{ Eltávolítás } opcióhoz.

I A menüből a HOME gomb megnyomásával 
léphet ki.

Album törlése

A Jelöljön ki egy albumot a { Fényképalbumok } 
listából.

B Nyomja meg a Vörös gombot a { Törlés } 
opcióhoz.

Album adatainak módosítása

A Jelöljön ki egy albumot a { Fényképalbumok } 
listából.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.

C Hajtsa végre a kívánt módosításokat a 
megfelelő mezőkben (név és dátum), majd a 
menü elhagyásához nyomja meg az OK és az 
EDIT gombot.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i155   1552_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i155   155 2007-09-06   3:50:23 PM2007-09-06   3:50:23 PM



156

M
ag

ya
r

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Másik felvétel/fejezet/
műsorszám kiválasztása

Ha a lemezen egynél több felvétel, fejezet vagy 
műsorszám található, a következő módon 
válthat egy másik felvételre, fejezetre vagy 
műsorszámra:

Lejátszás közben,

 A következő felvételre/fejezetre/műsorszámra 
történő ugráshoz nyomja meg a ë gombot.

 Az aktuális felvétel/fejezet/műsorszám elejére 
történő visszatéréshez nyomja meg a í 
gombot. 

 A í gomb kétszeri megnyomásával az előző 
felvétel/fejezet/műsorszám elejére ugorhat.

VAGY

 A számbillentyűzet (0-9) segítségével adja 
meg a felvétel/fejezet/műsorszám sorszámát.

VAGY

 A távvezérlőn lévő SELECT gombbal válassza 
ki a “Felvétel” vagy a “Fejezet” lehetőséget, 
majd a í / ë gombokkal válassza ki az előző 
vagy a következő felvételt/fejezetet.

Keresés előre-/visszafelé

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

A Lejátszás során nyomja meg a m (visszafelé) 
vagy a M (előrefelé) gombot, amíg a keresési 
sebesség állapotjelzője (4X) meg nem jelenik a 
TV-képernyőn.
 A hang el van némítva.

B Nyomja meg többször egymás után a m 
(visszafelé) vagy a M (előrefelé) gombot a 
különféle keresési sebességek (4X, 8X, 32X) 
végiglapozásához.

C A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot.

Lejátszás szüneteltetése / 
lassított lejátszás

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

B Nyomja meg a m (visszafelé) vagy a M 
(előrefelé) gombot, amíg a TV-képernyőn meg 
nem jelenik a lassított lejátszás állapotjelzője 
(1/8X).
 A hang el van némítva.

C Nyomja meg többször egymás után a m 
(visszafelé) vagy a M (előrefelé) gombot a 
különféle lassított felvétel sebességek (1/8X, 
1/4X, 1/2X) végiglapozásához.

D A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot.
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Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Lemez lejátszása során a távvezérlő INFO 
gombjának megnyomásával megjelenítheti a 
rendelkezésre álló lejátszási opciókat. Ezek az 
opciók a lemez típusától függően változnak, és 
a távirányító megfelelő színkódos gombjának 
megnyomásával választhatók ki.

Letapogatás  Ismétlés A-B ism. Véletlen

Lemez beolvasása

(kizárólag CD, VCD, DVD±R/±RW 
lemezeknél)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy előnézetként 
10 másodperces részt játszhasson le a lemezen 
található minden egyes műsorszámból.

A Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn 
lévő Vörös gombot.
 A felvevő 10 másodperces lejátszás után 

továbblép a következő műsorszámra.

B A normál lejátszás folytatásához nyomja meg 
ismét a Vörös gombot.

Véletlen sorrendű lejátszás

(kizárólag CD-, MP3-lemez esetén)
A véletlen sorrendű lejátszás üzemmód 
kiválasztásával lehetővé teszi, hogy lejátszáshoz 
a felvevő véletlen sorrendben válasszon ki 
műsorszámokat a lemezről.

A Nyomja meg a távvezérlőn lévő Zöld gombot.
 A felvevő elindítja a mappán belüli összes 

műsorszám  véletlenszerű sorrendben történő 
lejátszását.

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

Lejátszás ismétlése

A lejátszás ismétlése opciók a lemez típusától 
függően változnak.

A Lejátszás során az egyik ismétlési opció 
kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn lévő 
Sárga gombot.
 Fejezet ismétlése (kizárólag DVD, 

DVD±R/±RW esetén)
 Műsorszám/felvétel ismétlése
 Mappa/lejátszási lista ismétlése (ha létezik)
 Teljes lemez ismétlése (kizárólag video-

CD, audio-CD, DVD±R/±RW esetén)

B A lejátszás ismétlése üzemmód törléséhez 
nyomja meg többször egymás után a Sárga 
gombot, amíg a lejátszás ismétlése üzemmód ki 
nem kapcsol, vagy nyomja meg a STOP Ç 
gombot.

Meghatározott szakasz 
ismétlése (A-B)

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

A Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn 
lévő Kék gombot.
 Ez a szakasz kezdőpontjának megjelölését 

jelzi.

B A Kék gomb ismételt megnyomásával jelölje 
meg a szakasz végét.
 A rendszer látható jelzéssel emeli ki a 

szakaszt az állapotsorban.
 A lejátszás a kijelölt szakasz elejétől 

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

C A lejátszás ismétlése üzemmód törléséhez 
nyomja meg újra a Kék gombot.
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Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Az eszközsor opcióinak 
használata

PAUSE LIVE TV

A Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn 
lévő OPTIONS gombot.
 A rendelkezésre álló opciók a lejátszás 

állapotától, illetve az adathordozó típusától 
függően eltérőek lehetnek.

      HDD lejátszás közben:

Kiegészítők

1. nyelvHang nyelve

Felirat nyelve

Időp. szerinti keresés

TSB alaphelyz.

Beállítások

      Lemezlejátszás közben:

1 hu

Kiegészítők

Szög

Felirat nyelve

Hang nyelve

Beállítások

Időp. szerinti keresés

Nagyítás

B A  gombok segítségével válassza ki a 
beállítást.

C A  gomb megnyomásával nyissa meg a hozzá 
tartozó opciókat.
 A beállításokkal kapcsolatos utasításokat és 

magyarázatokat a következő oldalakon találja.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 

jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

D Kilépéshez nyomja meg az OPTIONS 
gombot.

Megjegyzés:
A rendszerbeállító menüt a { Beállítások } 
pont kiválasztásával nyithatja meg. A 
részletekhez lásd a “Rendszermenü 
beállítások” című fejezetet. 

Az időeltolásos puffer törlése

Ez a funkció csak élő TV-adás módban áll 
rendelkezésre.

A Lépjen a { TSB alaphelyzetbe } menüpontra, 
majd nyomja meg a  gombot.

B Nyomja meg az OK gombot.
 Figyelmeztető üzenet jelenik meg.

C A folytatáshoz válassza ki az { Igen } 
menüpontot, majd a távvezérlőn nyomja meg 
az OK gombot.
 Ekkor törlődik az időeltolásos puffer (TSB) 

tartalma.

A hangsáv nyelvének módosítása

Ez a művelet csak több különböző nyelvű 
hangsávval rendelkező DVD-lemezek, több 
audiocsatornával rendelkező VCD-lemezek, 
illetve 5.1 többcsatornás hanghatással rögzített 
DVD±R/±RW lemezek esetében hajtható 
végre.

A  Lépjen az { Hang nyelve } menüelemre, és a 
hozzá tartozó opciók megnyitásához nyomja 
meg a  gombot.

B  Nyomja meg többször egymás után a  
gombot, amíg ki nem választotta a hang vagy a 
hangsáv kívánt nyelvét.
 A nyelvek számozva vagy rövidítve 

lehetnek, mint például “en” az “English” (angol) 
helyett.
 Az { 1. nyelv } az adás eredeti nyelvét, a  

{ 2. nyelv } opció pedig az adáshoz 
rendelkezésre álló további nyelvet jelöli. 

C Jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Hasznos tanács:
– Lemezlejátszási módban a távvezérlő AUDIO 
gombjának többszöri megnyomásával is választhat 
a különböző nyelvek közül.
Felirat nyelvének módosítása
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Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Felirat nyelvének módosítása

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

A  Lépjen a { Felirat nyelve } menüelemre, majd 
a hozzá tartozó opciók megnyitásához nyomja 
meg a  gombot.
 A nyelvek számozva vagy rövidítve 

lehetnek, mint például “en” az “English” (angol) 
helyett.

B  Nyomja meg többször egymás után a  
gombot, amíg ki nem választotta a kívánt 
nyelvet.

C Jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Hasznos tanács:
– Lemezlejátszási módban a távvezérlő 
SUBTITLE gombjának többszöri megnyomásával is 
választhat a különböző feliratnyelvek közül.
Váltás kameraállások között

 
Váltás kameraállások között

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

A  Lépjen a { Szög } menüelemre, majd a hozzá 
tartozó opciók megnyitásához nyomja meg a 

 gombot.
 Megjelennek a kiválasztható kameraállások.

B Válassza ki a kívánt kameraállást, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg  gombot.

Nagyítás/kicsinyítés

Ez az opció kizárólag DVD-lemezek, illetve 
írható DVD-lemezek lejátszása esetén áll 
rendelkezésre. A nagyítás funkció segítségével 
a kép kinagyítható, a kinagyított kép pedig 
tetszőlegesen csúsztatható a TV-képernyőn.

A Válassza ki a { Nagyítás } opciót, majd az OK 
gomb megnyomásával váltson nagyítás 
üzemmódra.
 Megjelenik a zoom állapotjelzője, amely 

jelzi a zoom arányát.

Befejezés NagyításKicsinyítés

Nagyítás 200%

B Nagyításhoz nyomja meg a távvezérlőn lévő 
Kék gombot, kicsinyítéshez pedig a Sárga 
gombot.

C A   gombok segítségével tetszőlegesen 
csúsztathatja a nagyított képet.

D Zoom üzemmódból történő kilépéshez 
nyomja meg a Vörös gombot.

Keresés időpont szerint

A funkció segítségével az aktuális lemez vagy 
az időeltolásos puffer tetszőleges pontjára 
léphet.

A Lépjen az { Időp. szerinti keresés } pontra, 
majd nyomja meg a  gombot az idő 
megadásához (óra : perc : másodperc).

B A számbillentyűzet (0-9) segítségével adja 
meg a lejátszás indításának időpontját.

C Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 A lejátszás a megadott időponttól 

folytatódik.
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Felvételek szerkesztése - merevlemez

A felvétel címének módosítása

Néhány TV-csatorna a műsor címét is 
sugározza. Ilyen esetben a műsor címe 
automatikusan tárolódik, amikor felvételt 
készít a merevlemezre. Egyéb esetben csak a 
műsor száma és a felvételkészítés dátuma/
időpontja tárolódik a felvétel címeként.

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

Felvételek Info

Idő     00:37:34  SP

Dátum      15.07.2006

Felvétel 1

Felvétel  2

Felvétel  3

Felvétel  4

Felvétel  5

B A  gombok segítségével keresse meg a 
kívánt felvételt.

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.
 Megjelenik a merevlemez-szerkesztő 

menü.

Szerk. Felvétel címe

Photo Rolls

Műfaj
Videoszerkesztés

The WallFelvétel címe

D Lépjen a { Felvétel címe } menüpontra, majd 
nyomja meg a  gombot.

E A  gombokkal módosítsa a betűket/ 
számokat, vagy a számbillentyűzet (0-9) 
segítségével írja be a kívánt címet.
 Az előző vagy a következő mezőre a   

gombokkal léphet.

 Ha váltani szeretne a nagy- és a kisbetűs 
írásmód között, nyomja meg a SELECT 
gombot.

 Ha a felvétel címét törölni szeretné, nyomja 
meg a Vörös gombot az { Ürít } opcióhoz.

F A módosítások jóváhagyásához nyomja meg az 
OK gombot.

A műfaj kiválasztása

A rögzített felvételek közötti egyszerű és gyors 
keresés érdekében a listában felsorolt műfajok 
közül kiválaszthatja a megfelelőt.

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

B A  gombok segítségével keresse meg a 
kívánt felvételt.

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT gombot.
 Megjelenik a merevlemez-szerkesztő menü.

  

Szerk. Műfaj
Film

Sport

Hírek

Zene

Játékok és show-k

Gyerekműsor

Egyebek

Kulturális

Felvétel címe

Videoszerkesztés

Műfaj

D Lépjen a { Műfaj } menüpontra, majd nyomja 
meg a  gombot.

E Válassza ki a kívánt műfajt, majd a 
jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
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NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Felvétel 1 Lejátszás

00:11:25

Nincs fejez. Fejezet Megosztás Elrejtés

Videosáv:
A videosávban látható számsor a lejátszott 
felvétel aktuális pozícióját jelöli.

E A menü alsó részén megjelenő opciókhoz a 
távvezérlő megfelelő színkódos gombjainak 
megnyomásával férhet hozzá.

{ Nincs fejez. }
Vörös gomb – Az aktuális felvétel valamennyi 
fejezetjelölőjének törlése.

{ Fejezet }
Zöld gomb – A fejezetszerkesztő menü 
megnyitása.

{ Megosztás }
Sárga gomb – A felvétel felosztása két külön 
felvételre. 

{ Elrejtés } / { Rejtés ki }
Kék és zöld gomb – Az elrejteni kívánt jelenet 
beállítása.

{ Megjelen. } / { Megj. ki }
Kék és zöld gomb – A rejtett jelenet 
megjelenítése.

F A kilépéshez nyomja meg az EDIT gombot.

Hasznos tanács:
– A szerkesztett felvételek mellett a menüben a 

 szimbólum jelenik meg.

Felvételek szerkesztése - merevlemez (folytatás)

Videoszerkesztés

A felvevő lehetővé teszi a videotartalom 
szerkesztését a rögzítést követően. 
Fejezetjelölőket szúrhat be/törölhet, illetve 
elrejtheti a nem kívánt jeleneteket.

Ha egy felvételt videoszerkesztő módban 
játszik le, a felvevő annak teljes tartalmát 
lejátssza, beleértve a rejtett jeleneteket is.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD LIST 
gombot.

B A  gombok segítségével keresse meg a 
kívánt felvételt.

C Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT gombot.
 Megjelenik a merevlemez-szerkesztő menü.

Szerk. Videoszerkesztés

Műfaj
Felvétel címe

Videoszerkesztés

D Lépjen a { Videoszerkesztés } menüpontra, 
majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás 
videoszerkesztő módban történő indításához. 
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Felvételek szerkesztése - merevlemez (folytatás)

Felvételen belüli fejezet összefűzése/
felosztása

Fejezeteket fejezetjelölők beszúrásával (a 
FELOSZTÁS funkcióval) vagy fejezetjelölők 
törlésével hozhat létre (ÖSSZEFŰZÉS 
funkcióval).

A A merevlemezről történő lejátszás közben 
nyomja meg a u gombot a szerkeszteni 
kívánt jelenet kimerevítéséhez.

 Gyors visszafelé vagy előrefelé történő 
kereséshez használja a távvezérlő m / M 
vagy  /  gombjait.

B Nyomja meg a távvezérlőn a Zöld gombot a  
{ Fejezet } opcióhoz.
 Megjelenik a fejezetszerkesztő menü.

Nincs fejez.   Fejezet Megosztás Elrejtés

Összefűzés   Vissza Felosztás

C A menü alsó részén megjelenő opciókhoz a 
távvezérlő megfelelő színkódos gombjainak 
megnyomásával férhet hozzá.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

{ Összefűzés }
Az aktuális fejezet összefűzése az előző 
fejezettel.
Megjegyzés: Ha az előző fejezet rejtettként 
volt kijelölve, az összefűzés végeredményeként 
létrejött fejezet szintén rejtett lesz.

Felvétel

Fejezet 1 Fejezet 2 Fejezet 3 Fejezet 4

Fejezet 1 Fejezet 3 Fejezet 4

     (példa: a 2. fejezet van kijelölve)

{ Vissza }
Visszatérés az előző képernyőre.

{ Felosztás }
Új fejezetjelölő beszúrása lejátszás közben. A 
funkcióval egyszerűen hozzáférhetővé teheti a 
felvétel meghatározott pontjait, illetve tetszés 
szerint elrejthet fejezeteket (például 
reklámok).

Fejezet 
2a

Fejezet 
2b

Felvétel

Fejezet 1 Fejezet 2 Fejezet 3 Fejezet 4

Fejezet 1 Fejezet 3 Fejezet 4

     (példa: a 2. fejezet van kijelölve)

Hasznos tanács:
– A felvételeken belül és a merevlemezen 
tárolható fejezetjelölők száma korlátozott.
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Felvételek szerkesztése - merevlemez (folytatás)

Felvételek felosztása

Egy-egy felvételt feloszthat kettő vagy még 
több felvételre. A funkció segítségével 
kivághatja és törölheti a felvételek nem kívánt 
részeit, például a reklámokat.

VIGYÁZAT!
A felvétel megosztása nem 
visszafordítható művelet.

A A merevlemezről történő lejátszás közben 
nyomja meg a u gombot a szerkeszteni 
kívánt jelenet kimerevítéséhez.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Felvétel 1 Lejátszás

00:11:25

Nincs fejez. Fejezet Megosztás Elrejtés

 Gyors visszafelé vagy előrefelé történő 
kereséshez használja a távvezérlő  m / M 
vagy  /  gombjait.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.

C Nyomja meg a távvezérlőn a Sárga gombot a  
{ Megosztás } opcióhoz.
 A felvétel aktuális pozíciójától egy új 

felvétel és egy új indexkép jön létre.

Felvétel1 Felvétel 2

Felvétel 3Felvétel1 Felvétel2

     (példa: az 1. felvétel van kijelölve)

A nem kívánt jelenetek elrejtése

Lehetősége van meghatározott jelenetek 
elrejtésére (pl. reklámok átugrására), illetve 
ismét láthatóvá tételére.

A A merevlemezről történő lejátszás közben 
nyomja meg a u gombot a szerkeszteni 
kívánt jelenet kimerevítéséhez.

 Gyors visszafelé vagy előrefelé történő 
kereséshez használja a távvezérlő m / M 
vagy  /  gombjait.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT gombot.

C Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot az  
{ Elrejtés } opcióhoz. 
 A készülék megjelöli az elrejteni kívánt 

jelenet kezdőpontját.

Nincs fejez.   Fejezet Megosztás Elrejtés

Rejtés ki Mégse

D Keresse meg az elrejteni kívánt jelenet végét a 
távvezérlő M gombjával.

E Nyomja meg a Zöld gombot az { Rejtés ki } 
opcióhoz.
 A készülék megjelöli az elrejteni kívánt 

jelenet végpontját.
 Az elrejtett szakaszt kék szín jelöli.

 A műveletet a távvezérlő Kék gombjának 
megnyomásával aktiválható { Mégse } 
funkcióval szakíthatja meg. 

F Kilépéshez nyomja meg az EDIT gombot.
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Az elrejtett jelenet ismételt 
megjelenítése

A A merevlemezről történő lejátszás közben 
nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT gombot.
 A felvevő a rejtett fejezetet 

videoszerkesztő módban játssza le.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Felvétel 1 Lejátszás

00:11:25

Nincs fejez. Fejezet Megosztás Megjelenítés

B Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot a  
{ Megjelen. } opcióhoz.
 A készülék megjelöli a megjeleníteni kívánt 

jelenet kezdőpontját.

D Keresse meg a megjeleníteni kívánt jelenet 
végét a távvezérlő M gombjával.

D Nyomja meg a Zöld gombot a { Megj. ki } 
opcióhoz.

 A műveletet a távvezérlő Kék gombjának 
megnyomásával aktiválható { Mégse } 
funkcióval szakíthatja meg. 

Hasznos tanácsok:
– Videoszerkesztő módban, a felvevő valamennyi 
rejtett fejezetet lejátssza.
– Az elrejteni, illetve megjeleníteni kívánt 
jelenetek csak egy felvételen belül választhatók ki.

Felvételek szerkesztése - merevlemez (folytatás)

Rejtett 
jelenetek

Összes fejezetjelölő törlése

Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a 
készülék a fejezetjelölőket automatikusan 
elhelyezi bizonyos időközönként. A felvétel 
befejeztével törölhető az összes fejezetjelölő.

A A merevlemezről történő lejátszás közben 
nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT gombot.

NO CHAPTER HIDECHAPTER DIVIDE

Felvétel 1 Lejátszás

00:11:25

Nincs fejez. Fejezet Megosztás Elrejtés

B Nyomja meg a távvezérlőn a Vörös gombot a 
{ Nincs fejez. } opcióhoz.
 Az összes fejezetjelölő törlődik az aktuális 

felvételben.
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Felvételek szerkesztése - írható DVD

Írható DVD-lemezek 
szerkesztése

A felvevő többféle lemezszerkesztési opciót 
kínál. A szerkesztő menüben módosíthatja a 
rögzített DVD lemez tartalmát és beállításait. 
Véglegesített DVD±R lemez nem 
szerkeszthető. Előfordulhat, hogy a 
szerkesztett tartalom nem elérhető, ha a 
lemezt egy másik DVD-lejátszón játssza le.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A szerkesztő menüben megjelenő opciók az 
adott helyzettől és a lemeztípustól függően 
eltérőek.
– Lemez nevének módosítása
– DVD-kompatibilissé tétel (csak DVD±RW 

lemeznél)
– Lemez véglegesítése (csak DVD±R 

lemeznél)
– Felvétel címének módosítása
– Az összes felvétel törlése
– Videoszerkesztés

Ürít   

Szerk. Lemez neve

Photo Rolls

Kompatibilis

Véglegesítés

The WallLemez neve

Mind törlése

Felvétel címe

Videoszerkesztés

Indexképes képernyő

Az indexképes képernyő az írható DVD-
lemezen található felvételeket jeleníti meg. Ez a 
képernyő jelenik meg a TV-képernyőn, ha 
írható DVD-lemezt helyez be, illetve ha leállítja 
a lejátszást.

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Felvétel

Felvétel 1

Felvétel 2

Felvétel 3

Felvétel 4

Felvétel 5

Üres felvétel

Az indexképes képernyőn a felvétellel 
kapcsolatos minden egyes adat megtalálható:

A A felvétel indexképe.

B A felvétellel kapcsolatos adatok (felvétel 
hossza, felvételi mód és dátum).

C A rögzítéshez rendelkezésre álló üres hely.

Hasznos tanács:
– Ha a lemezre nem ezzel a felvevővel 
rögzítettek, az indexképes képernyő formátuma 
eltérő lehet. A szerkesztés megkezdése előtt a 
lemezmenü formátumát át kell alakítani a felvevő 
által használt formátumra. A részletekhez lásd “A 
főmenüről - A lemezformátum módosítása írható 
DVD-hez” c. fejezetet.
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Felvételek szerkesztése - írható DVD (folytatás)

A lemez/felvétel nevének 
módosítása

A felvevő automatikusan eredeti nevet generál 
a lemezhez/felvételhez. A következő lépések 
végrehajtásával megváltoztathatja a lemez/
felvétel nevét.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C A menüben válassza ki a { Lemez neve } vagy  
{ Felvétel címe } opciót, majd nyomja meg a  
gombot.

D A  gombokkal módosítsa a betűket/
számokat, vagy a számbillentyűzet (0-9) 
segítségével írja be a kívánt nevet.
 Az előző vagy a következő mezőre a   

gombokkal léphet.

 Ha váltani szeretne a nagy- és a kisbetűs 
írásmód között, nyomja meg a SELECT 
gombot a távvezérlőn.

E A módosítások jóváhagyásához nyomja meg az 
OK gombot.

A szerkesztett DVD±RW lemez 
kompatibilissé tétele

Előfordulhat, hogy a szerkesztett DVD±RW 
lemezen még mindig láthatók az eredeti 
felvételcímek vagy rejtett jelenetek, ha egy 
másik DVD lejátszón játssza azt le. Ezzel a 
funkcióval a szerkesztett DVD±RW lemez 
kompatibilissé tehető egyéb lejátszókkal.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD±RW lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C Lépjen a { Kompatibilis } menüpontra, majd 
nyomja meg a OK gombot.
 Amennyiben ez a lehetőség nem 

választható, a lemez már kompatibilis.

D A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

Az összes felvétel törlése

Ezzel a funkcióval törölheti az összes felvételt 
az aktuálisan behelyezett írható DVD-
lemezről. 

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C Lépjen a { Mind törlése } menüpontra, majd 
nyomja meg a OK gombot.
 Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

D A folytatáshoz válassza ki az { Törlés } 
menüpontot, majd a távvezérlőn nyomja meg 
az OK gombot.

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot.
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Felvételek szerkesztése - írható DVD (folytatás)

A DVD±R lemez véglegesítése 
lejátszáshoz

Ahhoz, hogy egy másik DVD-lejátszón le 
tudjon játszani egy DVD±R vagy DVD±R (DL) 
lemezt, először véglegesítenie kell. A művelet 
végrehajtása nélkül a DVD±R lemez csak ezen 
a készüléken játszható le.

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

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD±R lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő EDIT 
gombot.
 Megjelenik a szerkesztő menü.

C Lépjen a { Véglegesítés } menüpontra, majd 
nyomja meg a OK gombot.
 Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

D A folytatáshoz válassza ki az { Véglegesítés } 
menüpontot, majd a távvezérlőn nyomja meg 
az OK gombot.
 A felvétel hosszától függően a véglegesítés 

30 percet is igénybe vehet.
 Ne nyissa ki a lemeztálcát, illetve ne 

kapcsolja ki a készüléket, mert ez károsíthatja 
a lemezt.

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, és nyomja 
meg az OK gombot.

Felvétel törlése

A funkcióval törölheti a lemez egy 
meghatározott felvételét. DVD±R lemezeknél 
azonban a törölt hely nem használható fel 
újabb felvétel rögzítésére.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

B A   gombok segítségével keresse meg 
a kívánt felvételt.

VédelemTörlés Gyermekzár

00:05:12

HQ

15.07.06

02:00:24

SP

28.07.06

00:35:12

SP

Felvétel

Felvétel 1

Felvétel 2

Felvétel 3

Felvétel 4

Felvétel 5

Üres felvétel

C Nyomja meg a távvezérlőn a Vörös gombot a 
{ Törlés } opcióhoz.
 Figyelmeztető üzenet jelenik meg.

D A folytatáshoz válassza ki az { Törlés } 
menüpontot, majd a távvezérlőn nyomja meg 
az OK gombot.
 DVD±RW lemezek esetén az indexképes 

képernyőn az “Üres felvétel” felirat jelenik 
meg a törölt felvétel helyén. Az üres hely 
felhasználható új felvételek rögzítéséhez.
 DVD±R lemezek esetén az indexképes 

képernyőn a “Törölt felvétel” felirat jelenik 
meg a törölt felvétel helyén. Lejátszás során a 
törölt felvétel helyén továbblép a rendszer.

 Ha a műveletet meg kívánja szakítani, válassza 
ki a menüben a { Mégse } opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i167   1672_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i167   167 2007-09-06   3:50:28 PM2007-09-06   3:50:28 PM



168

M
ag

ya
r

Felvételek szerkesztése - írható DVD (folytatás)

Lemez lezárása/lezárás 
megszüntetése lejátszáshoz

Tetszés szerint lezárhatja a rögzített lemezt, 
így azt nem lehet megtekinteni.

Mielőtt hozzáfogna...
Kapcsolja be a gyermekzár funkciót. A 
részletekhez lásd a “Rendszermenü beállítások 
- Lejátszási beállítások - Hozzáférés - 
Gyermekzár” című fejezetet.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

B Nyomja meg a távvezérlőn a Sárga gombot a  
{ Gyerekzár } opcióhoz.

Megjegyzés:
A lemez lezárását követően négyjegyű PIN-
kód szükséges a lemez lejátszásához, illetve a 
lemez lezárásának megszüntetéséhez.

A rögzített felvételek védelme 
(DVD±RW)

A DVD±RW lemezekre rögzített felvételeket 
védelemmel láthatja el, ha meg szeretné óvni 
őket a véletlen törléstől vagy a nem kívánt 
szerkesztéstől.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD±RW lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

B A   gombok segítségével keresse meg 
a kívánt felvételt.

C Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot a  
{ Védelem } opcióhoz.

Megjegyzés:
Ha a felvételhez már aktiválta a védelem 
funkciót, a Kék gomb megnyomásával a   
{ Védelem ki } opciót aktiválhatja. Válassza ki 
ezt az opciót, ha vissza kívánja vonni a védelmi 
beállítást.

  Védelem Védelem ki
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Felvételek szerkesztése - írható DVD (folytatás)

Videoszerkesztés

A felvevő lehetővé teszi a videotartalom 
szerkesztését a rögzítést követően. 
Fejezetjelölőt szúrhat be/törölhet, illetve 
elrejtheti a nem kívánt jeleneteket.

Felvétel

Fejezet Fejezet Fejezet Fejezet

 fejezetjelölő 

Ha egy felvételt videoszerkesztő módban 
játszik le, a felvevő annak teljes tartalmát 
lejátssza, beleértve a rejtett jeleneteket is.

A Helyezzen a felvevőbe egy felvételt tartalmazó 
DVD-lemezt.
 Megjelenik az indexképes képernyő. 

 Egyéb esetben nyomja meg a DISC gombot.

B A   gombok segítségével keresse meg 
a kívánt felvételt, majd a lejátszás indításához 
nyomja meg a u gombot.

C A távvezérlőn lévő m / M vagy  /  
gombok segítségével keresse meg a 
szerkeszteni kívánt jelenetet, majd a lejátszás 
szüneteltetéséhez nyomja meg a u gombot.

D Nyomja meg a távvezérlőn levő EDIT gombot.
 Megjelenik a videoszerkesztő menü.

Nincs fejez. ElrejtésFejezet Felvétel

Felvétel Lejátszás

00:11:25

E A menü alsó részén megjelenő opciókhoz a 
távvezérlő megfelelő színkódos gombjainak 
megnyomásával férhet hozzá.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

{ Nincs fejez. }
Vörös gomb – Az aktuális felvétel valamennyi 
fejezetjelölőjének törlése.

{ Fejezet }
Zöld gomb – A fejezetszerkesztő menü 
megnyitása.

Nincs fejez.   Fejezet Felvétel Elrejtés

Összefűzés   Vissza Felosztás Elrejtés

{ Összefűzés }
Az aktuális fejezet összefűzése az előző 
fejezettel.

Megjegyzés: Ha a két fejezett rejtett, az 
összefűzés végeredményeként létrejött 
fejezet szintén rejtett lesz.

{ Vissza }
Visszatérés az előző képernyőre.

{ Megosztás }
Új fejezetjelölő beszúrása lejátszás közben. 
Ezzel egyszerűen hozzáférhetővé teszi a 
felvétel meghatározott pontjainak elérését, 
illetve fejezetet elrejthet el.

{ Elrejtés } / { Megjelen. }
Az aktuális fejezet elrejtése, illetve 
megjelenítése. Lejátszás során a rejtett 
fejezet helyén továbblép a rendszer.
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{ Felvétel }
Sárga gomb – A felvételszerkesztő menü 
megnyitása.

  Fejezet Felvétel Elrejtés

Megosztás   Vissza Indexkép

Nincs fejez.

{ Megosztás } csak DVD±RW lemezek 
esetén
Új felvétel létrehozása a lejátszás jelenlegi 
pontjától kezdve. A már meglévő felvételt a 
rendszer két felvételre osztja.

Vigyázat! A felvétel megosztása nem 
visszafordítható művelet.

{ Vissza }
Visszatérés az előző képernyőre.

{ Indexkép }
Az aktuális jelenet használata indexképként.

Megjegyzés: Az indexképes képernyőn 
általában a felvétel első képkockája jelenik 
meg a felvétel indexképeként.

{ Elrejtés } / { Megjelen. } 
Kék gomb – Az aktuális fejezet elrejtése, 
illetve megjelenítése.

Hasznos tanácsok:
– Videoszerkesztő módban, a felvevő valamennyi 
rejtett fejezetet lejátssza.
– Az elrejteni, illetve megjeleníteni kívánt 
jelenetek csak egy felvételen belül választhatók ki.
– A felvételeken belül és a merevlemezen 
tárolható fejezetjelölők száma korlátozott.
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Rendszermenü beállítások

Navigálás a rendszermenüben

A rendszermenü különböző beállítási 
lehetőségeket biztosít a felvevőhöz. 

Mielőtt hozzáfogna...
Jelölje ki az időeltolásos pufferben azokat a 
szakaszokat, amelyeket a merevlemezre kíván 
rögzíteni. Egyéb esetben a teljes tartalom 
törlődik, ha a { Tuner } vagy a { Telepítés } 
menüpontot megnyitja.

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

A Nyomja meg a távvezérlőn lévő OPTIONS 
gombot.
 Megjelenik az eszközök menü.

Kiegészítők

Beállítások

Hang nyelve

TSB alaphelyzetbe

Időp. szerinti keresés

B Lépjen a { Beállítások } opcióra, majd nyomja 
meg az OK gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítások menü.

Nyelv

Felvétel

Lejátszás

Videokimenet

Audio

Analóg tuner

Telepítés

C A menüben található opciók átlapozásához a 
  gombok segítségével mozgassa a 

kijelölősávot felfelé/lefelé/balra/jobbra.
 Az opciókkal kapcsolatos utasításokat és 

magyarázatokat az elkövetkező oldalakon 
találja.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 

jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

D A kiválasztás vagy az új beállítás 
jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

 Az előző menü képernyőjére történő 
visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

E Kilépéshez nyomja meg az OPTIONS 
gombot.

Megjegyzés:
A { Felvétel } beállításokkal kapcsolatos 
részletes információk a “Felvételkészítés 
előtt - Alapértelmezett felvételi 
beállítások” c. fejezetben találhatók.
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Nyelvi beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)

A hang kívánt nyelvének kiválasztása a különböző nyelvű hangsávval 
rendelkező DVD-lemezekhez, a több audiocsatornával rendelkező VCD-
lemezekhez, illetve az 5.1 többcsatornás hanghatással rögzített DVD±R/
±RW lemezekhez.

Preferált feliratnyelv beállítása a DVD lejátszáshoz.

Megjegyzések:  
–  Amennyiben a kiválasztott hang/felirat nyelv nem elérhető, a felvevő 
automatikusan a lemez alapértelmezett nyelvét használja.
–  Néhány DVD-lemeznél a felirat/hang nyelvét csak a DVD 
lemezmenüjében módosíthatja.

Válassza ki a felvétel nyelvét olyan TV-műsorokhoz (kizárólag analóg TV-
csatornák esetén), amelyeket egy további választható nyelvvel sugároznak. 
Például ha a műsor angol és spanyol nyelven is elérhető, és a spanyol az 
opcionális plusz nyelv.
{ 1.  nyelv } – Az adás eredeti nyelve.
{ 2.  nyelv } – A hanghoz rendelkezésre álló további nyelv.

Nyelv beállítása a készülék kijelzőjéhez. Ez a beállítás a kezdeti 
installálásnál megadott értéket kapja.

Hang nyelve

Felirat nyelve

Két nyelv

Menü nyelve
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

Lejátszási beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)

Kiválasztása esetén a rendszer kérni fogja a négyjegyű PIN kód megadását.

Megjegyzések: 
– Ha először hajtja végre ezt a műveletet, a számbillentyűzet (0-9) 
segítségével adjon meg tetszés szerinti négyjegyű PIN-kódot. 
– Ha elfelejtette a négyjegyű PIN-kódját, adja meg az “1504” kódot. 
Ezután adjon meg tetszés szerinti négyjegyű kódszámot, majd 
jóváhagyáshoz ismét írja be ugyanezt a választott PIN-kódot.

A funkció segítségével megakadályozható, hogy a gyerekek 
megtekinthessenek bizonyos lemezeket vagy a merevlemezen tárolt 
felvételeket. 
{ Be } – A gyermekzár funkció bekapcsolása. 
  A lezárt lemez vagy a merevlemezen tárolt felvétel 

lejátszásához meg kell adni a négyjegyű PIN-kódot.
{ Ki } – Az összes lemez lejátszható.

Megjegyzések: 
–   A felvevő 50 lemez beállítását képes tárolni.
– Ha ez a funkció engedélyezve van, a rendszer megjeleníti a { Gyerekzár } 
feliratot a képernyő alsó részén található színes opciók között minden 
alkalommal, amikor felvételt választ a tartalom menüből. A gyermekzárat a 
távvezérlő Sárga gombjának megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki. 

Új PIN-kód beállítása. A PIN-kód módosításához kövesse a menüben 
megjelenő utasításokat. 

Megjegyzés:  A módosítás visszavonásához nyomja meg a távvezérlőn 
lévő BACK gombot.

A képernyőn kijelzett információ szintjének beállítása.

{ Teljes } – A használat során mindig megjelenik a teljes 
információ.

{ Csökkentett } – A súgószöveg és a színkódos gombok sávja 
eltűnik a kijelzőről.

Az elülső panel fényerejének beállítása.
{ Fényes } – Normál fényerő.
{ Halvány } – Közepes fényerő.
{ Ki } – A kijelző kikapcsolása.

Adjon meg egy tetszőleges PIN-kódot.

Segítségével a zárolt funkciókhoz férhet hozzá.

Hozzáférés-szabályozás

Hozzáférés

   Gyerekzár:  

   PIN-kód   
   módosítása:

Kijelző

   OSD: 

   Elülső panel   
   fényerő:
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A lejátszásvezérlés funkció kizárólag VCD/SVCD esetén áll rendelkezésre. 
Ez lehetővé teszi a Video CD-lemezek (2.0) interaktív lejátszását a 
képernyőn megjelenő menü segítségével. 
{ Ki }  – A VCD/SVCD kihagyja az indexmenüt, és 

közvetlenül a felvétel elejéről indítja a lejátszást.
{ Be }  – VCD/SVCD behelyezése esetén az indexmenü (ha 

létezik) megjelenik a TV-képernyőn.

Megjegyzés:  Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha egy VCD/
SVCD típusú lemez van a lemeztálcán.

Állítsa be az ismétlési intervallumot (perc: másodperc), majd a 
megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A legnagyobb megadható 
beállítás 59 perc és 59 másodperc.
Élő TV-adás módban a távvezérlőn lévő  gombbal ugorhat a felvételen 
belül visszafelé.   

Állítsa be az átugrás intervallumát (perc: másodperc), majd a 
megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A legnagyobb megadható 
beállítás 59 perc és 59 másodperc.
Élő TV-adás módban a távvezérlőn lévő  gombbal ugorhat a felvételen 
belül előrefelé.   

PBC

Ismétlési intervallum

Átugrási intervallum 

Lejátszási beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

TV-forma

Aktív videokimenet

HDMI

Feketeszint

Függőleges 

Videokimeneti beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)

A kép alakja hozzáigazítható a TV-készülékhez. 

{ 4:3 postaláda }  –   “Szélesképernyős” nézethez, a 
képernyő alsó és felső részén 
megjelenő fekete sávval.

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

{ 16:9 széles képernyő }  – Szélesképernyős TV-
készülékhez (16:9 képarány). 

Válassza ki a felvevő és a TV-készüléke közötti 
videocsatlakozásnak megfelelő videokimenet típusát.
{ SCART (RGB) }  –  SCART csatlakozáshoz.
{ HDMI kimenet } –  HDMI-csatlakozáshoz.

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

Ez a funkció csak HDMI-csatlakozásnál alkalmazható.
{ Automatikus }  – Legjobb támogatott videofelbontás 

automatikus kiválasztása.
{ Eredeti }  –  Eredeti videofelbontás követése.
{ Manuális } –  Megfelelő videofelbontás kiválasztása a 

csatlakoztatott TV/készülék képességeinek 
megfelelően, a HDMI-videokimenet 
további javításához (480p/576p, 720p 
50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz). 
Az “i” jelentése váltottsoros, a “p” 
jelentése pedig progresszív.

Állítsa be a színdinamikát az NTSC-lemezhez.
{ Normál } – Normál színkontraszt.
{ Megnövelt } – Javítja a színkontrasztot és fényesebbé 

teszi az NTSC-kompatibilis DVD-lemez 
képét.

Ez a funkció csak progresszív letapogató módban használható. A  
gombokkal beállíthatja a TV-képernyőn megjelenő kép függőleges 
pozícióját, majd a beállítást az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i175   1752_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i175   175 2007-09-07   10:15:11 AM2007-09-07   10:15:11 AM



176

M
ag

ya
r

Rendszermenü beállítások (folytatás)

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha egyéb audio-/videokészülék 
csatlakoztatásához a felvevő COAXIAL/OPTICAL OUT (Koaxiális/optikai 
kimenet) csatlakozóaljzatát használja.
{ Mind } – A csatlakoztatott készülék támogatja a 

többcsatornás audioformátumokat. A digitális 
hangkimenet formátuma a lemezével azonos lesz.

{ PCM típusnál } – A csatlakoztatott készülék nem támogatja a 
többcsatornás formátumokat. A felvevő a 
többcsatornás jeleket PCM-jelekké (Pulse Code 
Modulation) konvertálja.

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a TV-készülék vagy egyéb kijelző 
csatlakoztatásához a felvevő HDMI OUT (HDMI-kimenet) 
csatlakozóaljzatát használja. 
{ Automatikus }  – A HDMI-csatlakozáson keresztül legmegfelelőbb 

audiokimenet automatikus kiválasztása.
{ Kikapcsolás } – A HDMI-hangkimenet kikapcsolása. Ebben az 

esetben alternatív hangcsatlakozás szükséges a 
felvevő és a TV között.

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha az egyéb audio-/videokészülék 
csatlakoztatásához a felvevő AUDIO OUT L/R (Audiokimenet bal/jobb) 
csatlakozóaljzatait használja.
{ Sztereó } – A hang a bal és a jobb audiocsatornán keresztül 

hallható. Ezt a beállítást akkor használja, ha a 
felvevő TV-készülékhez, illetve 
sztereorendszerhez van csatlakoztatva.

{ Térhangzás } – Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
audio-/videokészülék kompatibilis a Dolby 
Surround funkcióval. A rendszer a Dolby Digital 
és az MPEG-2 multicsatornás jelet olyan 
kétcsatornás kimeneti jellé kombinálja, amely 
kompatibilis a funkcióval.

Ez a mód optimalizálja a hang lejátszását alacsony hangerő esetén. A funkció 
tompítja a nagyobb hangerejű kimenetet, az alacsonyabb hangerejűt pedig 
hallható szintre hangosítja fel. Ez a funkció csak DVD-lejátszásnál 
alkalmazható. 
{ Be } – Az éjszakai mód bekapcsolása.
{ Ki } – Az éjszakai mód funkció kikapcsolása. Kiválasztásával 

a surround hangzás teljes dinamikai skáláját élvezheti.

Hangkimenet

HDMI-hang

Hangzás üzemmód

Éjszakai mód

Audiobeállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

Analóg tuner beállítások

A távvezérlőn levő OK gomb megnyomásával indítsa el a TV-csatornák 
automatikus keresését, melynek során az összes előzőleg tárolt analóg 
TV-csatornát felülírja. A művelet néhány percet igénybe vehet. 

Ez a funkció csak akkor használható, ha a felvevőt csatlakoztatta a TV-
készülékhez az EXT1 TO TV Scart-aljzat segítségével. Segítségével a TV-
készüléken beállított csatornák sorrendjét a felvevőre másolhatja (csak 
analóg csatornákat). 
1) Nyomja meg az OK gombot a belépéshez.
2) A TV-n megjelenő üzenet jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot. 

A kijelzőpanelen megjelenik a “TV 01” felirat. A TV távirányítójának 
segítségével válassza ki a TV-készüléken az {1} programszámot, majd a 
felvevő távvezérlőjén nyomja meg az OK gombot.

 –  Ha a felvevő megtalálja a TV-készüléken tárolttal azonos csatornát, 
“P01” név alatt eltárolja. A kijelzőpanelen ekkor a “TV 02” felirat jelenik 
meg.

 –  Ha a TV-készülékről nem érkezik videojel, a “NO TV” (Nincs TV-jel) 
felirat jelenik meg. 
–  Ha hibát ejtett, a BACK gomb megnyomásával térhet vissza a 
“TV 01” beállításhoz.

3) A TV távirányítójának segítségével válassza ki a TV-készüléken a 
{2} programszámot, majd a felvevő távvezérlőjén nyomja meg az OK 
gombot. A fenti lépések megismétlésével kiosztható az összes TV-
csatorna.

4) A menüből az OPTIONS gomb megnyomásával léphet ki.

Megjegyzés:  Előfordulhat, hogy a Follow TV funkció nem minden 
televíziónál működik megfelelően. Ha a csatornák nem a megfelelő helyen 
vannak, állítsa be őket manuálisan.

Ezt a beállítást csak akkor használja, ha az automatikus telepítés nem a 
megfelelő tuner jeleket észlelte.

{ Bejegyzési mód } – Válassza ki a csatornakiosztáson vagy 
megadott frekvencián alapuló manuális 
keresést { CH (csatorna), S-CH 
(meghatározott hipersávos csatorna), 
MHz (frekvencia), majd nyomja meg az 
OK gombot.

{ Bejegyzés } – A számbillentyűzet (0-9) segítségével 
adja meg a frekvenciaértéket vagy a 
csatorna sorszámát, majd nyomja meg az 
OK és a Zöld gombot a { Tárolás } 
opcióhoz.

  VAGY
 – Nyomja meg a távvezérlőn a Kék gombot 

a { Keresés } opcióhoz, majd miután 
megtalálta a megfelelő frekvenciát/
csatornát nyomja meg a Zöld gombot a  
{ Tárolás } opcióhoz.

Automatikus keresés 

Follow TV 

Manuális telepítés
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

folytatás...

{ Tárolt csatorna } – A számbillentyűzet (0-9) segítségével 
adja meg a tárolni kívánt csatornához a 
programszámot (pl. “01”), majd nyomja meg 
az OK és a Zöld gombot a { Tárolás } 
opcióhoz.

{ Tárolt csatorna neve } – A számbillentyűzet (0-9) segítségével 
adja meg a tárolt csatorna nevét, majd 
nyomja meg az OK és a Zöld gombot a  
{ Tárolás } opcióhoz. A csatornákhoz 
megadott nevek maximum négy karakter 
hosszúságúak lehetnek.

{ Dekóder } – Válasza ki a { Be } opciót, ha az aktuális 
TV-csatornát kódolt TV-jelek formájában 
sugározzák, így az adást kizárólag az EXT2 
VCR/SAT aljzathoz csatlakoztatott 
dekóder segítségével lehet megfelelően 
megtekinteni.

{ TV-rendszer } – A legkisebb kép- és hangtorzítást 
eredményező TV-rendszer beállítása. 
Bővebb információért lásd az “Útmutató a 
TV-rendszerekhez” c. fejezet utolsó 
oldalát.

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

{ Finomhangolás } – Ha a vétel gyenge, a  gombok 
használatával állítsa be a TV-csatorna 
frekvenciáját, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

Manuális telepítés

Analóg tuner beállítások

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i178   1782_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i178   178 2007-09-07   10:18:02 AM2007-09-07   10:18:02 AM



M
ag

ya
r

179

Rendszermenü beállítások (folytatás)

Csatornák rendezése  

Kedvencek

Analóg tuner beállítások

Tetszés szerint módosítsa az eltárolt csatornák sorrendjét.

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

  

01  BBC
 

01  RTL4
02  ARD
03  ORF2
04  BBC
05
06  TELET
07

01  BBC
02  RTL4
03  ARD
04  ORF2
05
06  TELET
07

1) Jelölje ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd nyomja meg a  gombot.
2) Állítsa a kijelölősávot arra az előre beállított programszámra, 

amelyre a csatornát áthelyezni kívánja, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg a  vagy az OK gombot.

Határozza meg kedvenc csatornáit, amelyekhez gyorsan hozzáférhet a 
távvezérlőn lévő programváltás fel/le (P +-) gomb segítségével.

1  BBC
2  RTL4
3  ARD
4  ORF2
5
6  TELET
7
 

X  – Jelölje meg (vagy szüntesse meg a kijelölést) a kedvenc csatornáit a 
távvezérlőn lévő OK gomb segítségével.

Megjegyzés:  A nem megjelölt csatornákhoz  kizárólag a távvezérlőn 
lévő megfelelő számgomb megnyomásával férhet hozzá.
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

Az időzített felvétel funkciók használatához először be kell állítania az órát.

Az idő/dátum automatikusan beállítható a felvevőn, ha az eltárolt TV-
csatorna sugároz időjelet is.
{ Automatikus } – A felvevő automatikusan észleli az első olyan 

rendelkezésre álló csatornát, amely idő-/
dátumadatokat sugároz.

{ XXX } (tárolt csatorna) 
 –   Válassza ki az idő-/dátumadatok átvitelére 

használni kívánt TV-csatornát.
{ Ki } – Az automatikus órabeállítás kikapcsolása. Az idő/

dátum manuális beállítása előtt válassza ki ezt az 
opciót.

Az idő manuális beállítása.
{ 00 : 00 } – A  gombok segítségével állítsa be az órákat 

és a perceket. A   gombokkal mozoghat a 
beviteli mezőben. A művelet befejeztével nyomja 
meg az OK gombot.

A dátum manuális beállítása.
{ 31/01/2007 } – A  gombok segítségével állítsa be a napot, 

hónapot és évet. A   gombokkal mozoghat a 
beviteli mezőben. A művelet befejeztével nyomja 
meg az OK gombot.

Az adott ország kiválasztása az automatikus csatornakereséshez.

Ezt a beállítást csak akkor kell elvégeznie, ha ugyanabban a szobában 
egynél több Philips távvezérlőt használ.
{ DVD } – Ezzel a beállítással engedélyezi a Philips DVD-

lejátszó távirányítójának (nem tartozék) használatát 
a felvevőhöz.

{ Eredeti } – Második RC (távvezérlő) vezérlési funkciójának 
letiltása.

Ez egy energiatakarékos üzemmód.
{ Be } – Készenléti üzemmódban az áramfogyasztás 

kevesebb, mint a normál fogyasztás.
{ Ki } – Eco mód kikapcsolása.

Telepítési beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)

Óra

   Óra tárolt   
   beállítása:

   Idő:

   Dátum:

Ország

Távvezérlő

Eco mód
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Rendszermenü beállítások (folytatás)

A TV-képernyő feketére vált annak érdekében, hogy ne károsodjon a túl 
hosszú ideig sugárzott állóképek révén. 
{ Ki } – Ezzel a beállítással kikapcsolja a képernyővédő 

funkciót.
{ 5, 10, 30 perc }  –  TV képernyőkímélő módra váltása, ha adott ideig 

nem kerül sor semmilyen műveletre (például a 
felvétel szüneteltetése vagy leállítása esetén).

A Philips szolgáltatásai közé tartozik a DivX® VOD (Video On Demand) 
regisztrációs kód, amely lehetővé teszi, hogy a DivX® VOD szolgáltatástól 
filmeket kölcsönözzön vagy vásároljon a www.divx.com/vod címen. A 
DivX® VOD-tól letöltött filmek csak ezen a készüléken játszhatóak le. 

Ez csak egy információs képernyő, amelyen a felvevőre aktuálisan installált 
szoftver verziója látható. Szüksége lehet erre az információra a későbbi 
on-line szoftverfrissítésekhez. 

Képernyőkímélő

DivX® VOD

Verzióadatok

Telepítési beállítások (az aláhúzással jelölt beállítások az alapértelmezett gyári beállítások)
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Egyéb információk

A legfrissebb szoftver telepítése

A felhasználói élmények fokozásáért a Philips 
bizonyos időközönként szoftverfrissítéseket ad 
ki. 

A A felvevő verzióadatainak lekérdezéséhez 
nyomja meg távvezérlő OPTIONS gombját.
 Megjelenik az eszközök menü.

Kiegészítők

Beállítások

Hang nyelve

TSB alaphelyzetbe

Időp. szerinti keresés

B Lépjen a { Beállítások } opcióra, majd nyomja 
meg az OK gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítások menü.

Felvétel

Lejátszás

Audio

Analóg tuner

Óra

Ország

Távirányító

Eco mód

DivX VOD

Verzióadatok
 

Nyelv

Videokimenet

Telepítés

Képernyőkímélő

C Lépjen a { Telepítés } opcióra, majd nyomja 
meg az OK gombot.
 Megjelenik az időeltolásos puffer törléséről 

tájékoztató üzenet.

D A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

E A menüben lépjen a { Verzióadatok } 
pontra, a verzióadatok megtekintéséhez. 
 Jegyezze fel az aktuális szoftververzió 

adatait.

Óra

Ország

Távirányító

Eco mód

DivX VOD

Telepítés

(c) PHILIPS 2007 Verzió 

Ismeretterjesztő : Termék 

Szám : 

Látogasson el weboldalunkra

(www.philips.com/support)

, ahol szoftverfrissítéseket és 

további termékinformációkat találhat.Verzióadatok

Verzióadatok

Képernyőkímélő

F Látogasson el a Philips weboldalára a “www.
philips.com/support” címen, tekintse meg a 
legújabb rendelkezésre álló 
szoftverfrissítéseket, és töltse le a szoftvert 
egy CD-R lemezre.

G Helyezze a CD-R lemezt a lemeztálcába.
 A szoftver felvevőre történő telepítése 

automatikusan elindul.

H Miután kinyílt a lemeztartó, vegye ki a CD-R 
lemezt. 
 A szoftverfrissítés folyamatban van. Ne 

zárja le a lemeztartót, és ne kapcsolja ki a 
készüléket.

I Várja meg, míg a lemeztartó automatikusan 
bezáródik. Ekkor már ki- és bekapcsolhatja a 
készüléket.

Szerzői jogokra vonatkozó 
információ

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

Milyen lemezt használjak felvételek 
rögzítéséhez?
Csak DVD±R, DVD±RW vagy DVD+R DL 
lemezekre készíthet felvételt. Jelenleg a DVD±R/
±RW típusú lemezek rendelkeznek a legszélesebb 
körben használható írható DVD-formátummal. 
Teljes mértékben kompatibilisek a legtöbb DVD-
video lejátszóval és a számítógépekben lévő DVD-
ROM meghajtókkal.

Mekkora a DVD±R és a DVD±RW lemezek 
kapacitása?
4,7 GB vagy 6 db CD lemez kapacitásával 
megegyező. Legjobb minőségben (DVD szabvány) 
csak 1 órányi felvételt tárolhat egyetlen lemezen, 
legkevésbé jó minőségben (VHS szabvány) pedig 
mintegy 6 órányit. A felvételi mód jelzi az órák 
számát, amelyek egy lemezre ráférnek.

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

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

Mi is az a DV?
A DV, más néven i.LINK használatával, DV-vel 
felszerelt digitális kamkordert csatlakoztathat a 
felvevőhöz egyetlen DV kábel (hang be- és 
kimenet, video-, adat- és vezérlőjel) segítségével. 
– A felvevő csak DV-formátumú (DVC-SD) 

digitális videokamerákkal kompatibilis. Digitális 
műholdas hangoló-egységekkel és digitális VHS 
videomagnókkal nem kompatibilis.

– Egyidejűleg egynél több DV digitális 
kamkordert nem csatlakoztathat a felvevőhöz.

– A DV IN csatlakozó-aljzaton keresztül 
csatlakoztatott külső berendezésről nem 
lehetséges a felvevő vezérlése.

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

Felvétel

Fejezet Fejezet Fejezet Fejezet

 fejezetjelölő 

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

Hogyan állíthatok be felvételeket és 
fejezeteket?
Valahányszor új felvételt készít, a felvevő 
automatikusan létrehoz egy új felvételt. A 
felvételekhez manuálisan is hozzáadhat fejezeteket, 
de beállíthatja, hogy a rendszer meghatározott 
időközönként automatikusan beszúrja azokat.

2_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i183   1832_dvdr357xh-359xh_58_hun_28362.i183   183 2007-09-06   3:50:33 PM2007-09-06   3:50:33 PM



184

M
ag

ya
r

Gyakran ismétlődő kérdések (folytatás)

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

Mennyire jó minőségű a felvétel?
Írható DVD-lemez esetén több képminőség közül 
választhat, a “HQ” (1 órás, kiváló minőségű 
felvétel) minőségtől kezdődően a “SEP” (8 órás, 
VHS minőségű felvétel) minőségig.

DVDR3575H / DVDR3577H 

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

DVDR3595H / DVDR3597H

HQ (kiváló minőségű)

SP (szabványos lejátszás)

SPP (bővített szabványos lejátszás)
LP (hosszú lejátszás)

EP (meghosszabbított lejátszás)
SLP (leghosszabb lejátszás)
SEP (szuper megnyújtott lejátszás)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Kétrétegű
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 óra 55 perc
3 óra 40 perc
4 óra 35 perc
5 óra 30 perc
7 óra 20 perc
11 óra 05 perc
14 óra 45 perc

A rögzíthető felvétel órákban a 
merevlemezrne vagy egy üres, írható 
DVD-lemezre.

Felvételi mód

Mi az a HDMI?
A nagyfelbontású multimédia felület (High-
Definition Multimedia Interface - HDMI) olyan 
nagysebességű digitális interfész, amely képes 
tömörítetlen nagyfelbontású videojel, illetve 
digitális többcsatornás audiojel továbbítására. 
Tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőséget szolgáltat. A HDMI tökéletesen 
visszafelé kompatibilis a DVI-vel.

A HDMI-szabvány követelményei szerint ha HDMI-, 
illetve DVI-terméket HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection - nagy sávszélességű 
digitális tartalomvédelem) nélkül csatlakoztat, sem 
video- sem audiokimenet nem lesz. 

A merevlemez-menüben felsorolt felvételek 
közül néhány nem játszható le vagy nem 
másolható lemezre.
Előfordulhat, hogy néhány TV-adás vagy külső 
készülékről származó és a készülékre rögzített 
felvétel másolásvédelemmel van ellátva. Az ilyen 
anyagok nem játszhatók le a merevlemezről és nem 
másolhatók írható DVD-lemezre  

A merevlemez-menüben a másolásvédelemmel 
ellátott felvételeket a © ikon jelzi. Teljesen 
védettek (“copy never”) vagy részben védettek 
(“copy once”) lehetnek. A részben védett 
felvételek esetén lejátszásra van mód, azonban 
írható DVD-lemezre történő átmásolás után a 
felvétel törlődik a merevlemezről.

DivX film lejátszásakor miért nem jelenik 
meg megfelelően a felirat? 
– A feliratokat tartalmazó fájl nevének pontosan 

meg kell egyeznie a filmfájl nevével. Ha például 
a filmfájl neve „Movie.avi”, akkor a szövegfájl 
neve legyen „Movie.sub” vagy „Movie.srt”. 

– A lejátszó karakterkészletét vagy a DivX 
feliratok kijelzését szükség esetén a felvett 
DivX feliratnak megfelelően kell módosítani. 

Character set /
DivX feliratozás 
karakterkészlete

Feliratozás nyelve

Normál Angol, dán, Észt, Finn, 
Francia, Ír, Luxemburgi, 
Német, Norvég, (Bokmíl és 
Nynorsk), Olasz, Portugál, 
Spanyol, Svéd, Török

Közép-európai Albán, Cseh, Horvát, 
Lengyel, Magyar, Szerb 
(Latin átírás), Román, 
Szlovák, Szlovén 

Cirill Belarusz, Bolgár, Macedón, 
Orosz, Szerb, Ukrán 

Görög Görög
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Gyakran ismétlődő kérdések (folytatás)

Miért tart olyan sokáig, amíg a tartalom 
megjelenik az USB-eszközön?
– Ennek a fájlok nagy száma (>500 fájl/mappa) 

vagy a fájlok mérete (>1MB) lehet az oka.
– Az eszközön lehetnek egyéb, nem támogatott 

fájlok is, melyeket a készülék megpróbál 
olvasni/megjeleníteni.

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

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

A készülék miért nem észleli az USB 
hordozható lejátszómat?
A hordozható lejátszónak esetleg szüksége lehet a 
rendszerünkhöz szállított megfelelő szoftverre, 
melynek segítségével hozzáférhet a tartalomhoz 
(pl.  lejátszási lista). Az MTP-osztály nem 
támogatott, a készülék csak a háttértár-eszközöket 
tudja kezelni.

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

Miért különbözik a fájlnév, a 
számítógépemen megjelenőtől (pl. “Good 
Bye.jpg” helyett “Good_B~1.jpg”)?
– A fájlnév hosszát az eszköz (FAT16) 

fájlrendszere korlátozza, mely csak nyolc (8) 
karaktert engedélyez.

– Előfordulhat, hogy a számítógép képes a teljes 
fájlnév megjelenítésére, mivel az operációs 
rendszer konvertálni tudja a fájlrendszert.

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

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

 Probléma (Általános jellegű)   Megoldás

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

Ha hiba merül fel, először tekintse át a lent felsorolt lehetséges okokat, mielőtt 
szerelőhöz vinné a rendszert. Ha az alábbiak alapján nem tudja megoldani a problémát, 
lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel vagy a Philips szervizközponttal.

Nincs áram

A következő üzenet jelenik 
meg a kijelzőpanelen: “IS TV 
ON?” (BE VAN KAPCSOLVA 
A TV?).

A felvevőn lévő gombok nem 
működnek.

Nem működik a távvezérlő

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

–  Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és 
hogy a fali aljzatban van-e feszültség.

– A felvevő nem muködik, amíg végre nem hajtja az első 
installálást. A részletekhez lásd a “3. lépés: Installálás és 
beállítás” c. részt.

– Technikai hiba merült fel. 30 másodpercre csatlakoztassa le a 
felvevőt a fali aljzatról, majd ismét csatlakoztassa. Ha a felvevő 
továbbra sem működik, állítsa vissza a felvevőn a gyári 
alapértelmezett beállításokat.
1) Csatlakoztassa le a felvevőt a fali aljzatról.
2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvevő előlapján található 

OPEN/CLOSE gombot, miközben a felvevőt ismét 
csatlakoztatja a fali aljzathoz.

3) Amikor a “STARTING” felirat megjelenik a kijelzőn, engedje 
fel az STANDBY-ON gombot. 

3) Várja meg, amíg a felvevő bemutatója elkezd végiggördülni a 
kijelzőn, majd a felvevő bekapcsolásához nyomja meg ismét a 
STANDBY-ON gombot. Ez a művelet törli a memóriában 
tárolt összes információt (programokat, időt). A TV-
képernyőn megjelenik a kezdeti installálási menü.

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

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

Nincs kép

Nincs hang

Nem érkezik TV jel a 
felvevőből

A következő üzenet jelenik 
meg: “Disc contains unknown 
data” (A lemez ismeretlen 
adatot tartalmaz).

A “NO SIGNAL” (NINCS 
JEL) vagy az “X” üzenet 
jelenik meg.

– Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a megfelelő Video In 
csatornára. A TV-készülék 1. csatornájára állva nyomja addig a 
TV távvezérlőjén a lefelé nyilat, míg meg nem jelenik a felvevő 
videobemeneti csatornája.

– Ellenőrizze a felvevő és a TV közötti videocsatlakozást.

– Ellenőrizze a felvevő audiocsatlakozását. A részletekért lapozza 
fel „A felvevő alapvető csatlakozásai – A video-/audiokábelek 
csatlakoztatása” című részt.

– A felvevőhöz csatlakoztatott készülék alapján állítsa be a 
megfelelően az analóg vagy digitális kimenetet. A részletekhez 
lásd a “Rendszermenü beállítások - Audiobeállítások” c. 
fejezetet.

– Győződjön meg arról, hogy az antennakábelek megfelelően 
vannak csatlakoztatva. A részletekhez lásd az “1. lépés: A 
felvevő alapvető csatlakozásai - Az antennakábelek 
csatlakoztatása” c. fejezetet.

– Állítsa be a TV-csatornát. A részletekhez lásd a “Rendszermenü 
beállítások - Analóg tuner beállítások” c. fejezetet.

– Ez az üzenet olyan lemez behelyezése esetén jelenhet meg, 
amely nem megfelelő minőségű adatot tartalmaz. A nem 
véglegesített DVD±R lemezek nagyon érzékenyek az 
ujjlenyomatra, porra vagy egyéb szennyeződésre. Ezek a 
szennyeződések problémát okozhatnak a felvétel során. A 
lemez ismételt felhasználásához végezze el a következőket :
1) Ügyeljen arra, hogy a lemez felülete tiszta legyen.
2) Nyomja meg a felvevőn lévő OPEN/CLOSE gombot.
3) Helyezze be a lemezt, de ne zárja be a tálcát.
4) Tartsa lenyomva a távvezérlőn az {5} számgombot, amíg a 

tálca be nem záródik. A felvevő elindítja a javítási műveletet.
5) Ha a rendszer helyreállította a lemezt, megjelenik az 

indexképes képernyő.

– Ellenőrizze, hogy az antennakábel szilárdan csatlakoztatva van-e.
– Nem vehető antennajel az aktuális csatornától, illetve nem 

vehető videojel a külső bemeneti csatornáról (EXT1, EXT2, 
CAM1 vagy CAM2).

– Ha a felvevőt kábeldekóderhez/műholdvevőhöz csatlakoztatta, 
ügyeljen arra, hogy az eszköz be legyen kapcsolva.

 Probléma (Általános jellegű)   Megoldás
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Hibaelhárítás (folytatás)

A lemez nem játszható le.

Lejátszás közben torz vagy 
fekete/fehér a kép

Képi vagy hanginterferencia 
lép fel a TV műsorok vétele 
közben.

Torzított hang hallható a 
csatlakoztatott hi-fi 
erősítőből.

Nem hallható háttérhangzás 
a koaxiális/optikai kimenetről.

A JPEG-képek nem jelennek 
meg.

Nem lehet lejátszani a DivX 
filmeket.

– Helyezze be a lemezt a címkével felfelé.
– A gyermekzár funkció be van kapcsolva. A részletekhez lásd a 

“Rendszermenü beállítások - Lejátszási beállítások - 
Gyermekzár” c. fejezetet.

– Nem megfelelő a régiókód. A támogatott régiókódot a DVD-
felvevő hátulján vagy alján olvashatja le.

– A lemez nem tartalmaz felvételt vagy nem megfelelő a 
lemeztípus. A részletekhez lásd a “Lejátszás lemezről - 
Lejátszható lemezek” c. fejezetet.

– Ellenőrizze, hogy a lemezen nincs-e karcolás vagy vetemedés. 

– A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/
NTSC).

– A lemez felülete szennyezett. Tisztítsa meg a korongot.
– Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal 

meghibásodásra.

– Ellenőrizze, hogy az antennakábel szilárdan csatlakoztatva van-e.
– Végezze el a TV csatorna finomhangolását. A részletekhez lásd a 

“Rendszermenü beállítások - Tuner beállítások - Manuális 
telepítés - Finomhangolás” c. fejezetet.

–  Ne csatlakoztassa a felvevő kábeleit az erősítő “Phono” 
bemenetébe.

– DTS CD lemez lejátszása esetén a felvevő KOAXIÁLIS vagy 
OPTIKAI DIGITÁLIS AUDIOKIMENET aljzatán keresztül kell 
csatlakoztatni a Hi-Fi rendszert vagy az erősítőt. Torz hangot 
eredményezhet, ha a Hi-Fi rendszer vagy az erősítő nem 
támogatja a DTS-t.

–  Ha a készülék HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik a 
televízióhoz, a televízió audiojellemzőitől függően előfordulhat, 
hogy nem hallható háttérhangzás a koaxiális/optikai kimenetről. 
Ilyenkor nyomja meg a távvezérlőn az OPTIONS gombot, majd 
az audiokimeneti beállításnál állítsa a { HDMI-hang } elemet 
{ Kikapcsolás } értékre.

– Ez a készülék csak a JPEG-Exif fájlformátumú, 4:2:2 vagy 4:2:0 
színminta-vételezésű, legfeljebb 4096 x 4096 (vízszintes/
függőleges) felbontású képeket támogatja. Előfordulhat, hogy az 
internetről letöltött vagy számítógéppel módosított JPEG-képek 
nem jelennek meg tökéletesen.

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

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

   Probléma (Lejátszás)   Megoldás
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Hibaelhárítás (folytatás)

A következő üzenet jelenik 
meg: “Insert recordable disc” 
(Helyezzen be írható lemezt).

A következő üzenet jelenik 
meg: “Collision” (Ütközés).

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

DVD±R behelyezésekor 
villódzik az indexképernyő.

Nem lehet DivX fájlt másolni a 
merevlemezre annak ellenére, 
hogy az adatpartíción még van 
elegendő szabad hely.

A merevlemezről vagy USB-
eszközről írható DVD-re 
másolt zene-, fénykép- és 
DivX fájlok más DVD-
lejátszón nem játszhatók le.

–  Vagy nem volt behelyezve lemez, vagy a behelyezett lemez nem 
használható felvétel rögzítésére. Helyezzen be írható DVD-
lemezt (DVD±R, DVD±RW vagy DVD+R kétrétegű).

–  Átfedés van két időzített felvétel között.
– Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, a korábbi 

kezdési idővel beprogramozott felvétel indul el először.
– Módosítsa az egyik felvételhez megadott adatokat.
– Törölje az egyik felvételt.

– Győződjön meg arról, hogy a felvevőn megfelelően van beállítva 
az idő és a dátum. A részletekhez lásd a “Rendszermenü 
beállítások - Telepítési beállítások - Óra” c. fejezetet.

– Előfordulhat, hogy átfedés van két időzítési program között, 
mely esetben csak a korábbit rögzíti a készülék teljes egészében.

– A felvevővel nem készíthet másolatot jogvédett anyagokról 
(DVD-k vagy videokazetták) írható DVD-re; ilyen esetben a 
“COPY PROTECT” (Másolásvédelem) felirat jelenik meg.

– A következő funkció segítségével véglegesítheti a lemezt:
1) A lemeztálca kinyitásához nyomja meg a felvevőn lévő OPEN 

CLOSE gombot.
2) Helyezze be a lemezt, de ne zárja be a tálcát.
3) Tartsa lenyomva a távvezérlőn a {4} számgombot, amíg a 

tálca be nem záródik. A kijelzőpanelen a “FINALIZING 
DISC” (Lemez véglegesítése) felirat jelenik meg.

4) Ha a véglegesítés sikeresen befejeződött, megjelenik az 
indexképes képernyő.

–  Az összes videofájl (TV-felvételek és DivX filmek) a merevlemez 
videopartícióján tárolódik. További fájlok másolása előtt 
szabadítson fel némi helyet a videopartíción tárolt néhány 
felvétel törlésével. 

– Bizonyos számítógépek és DVD-lejátszók nem támogatják a 
lemezen használt UDF1.50 fájlrendszert. A Windows XP vagy 
újabb rendszert futtató számítógépek le tudják játszani ezt a 
DVD-t.

 Probléma (Felvételkészítés)   Megoldás
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Hibaelhárítás (folytatás)

A felvétel lejátszásakor a kép 
homályos, és a fényerő 
váltakozik.

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

A DVD±RW lemez ezen a 
felvevőn nem használható 
rögzítéshez. Akkor sem, ha 
formázását a számítógép 
meghajtójával végezték.

– Erre abban az esetben kerül sor, ha másolásvédelemmel ellátott 
DVD-k vagy videokazetták másolásával próbálkozik. Noha a TV-
képernyőn látható kép jó, az írható DVD-lemezen rögzített 
felvétel hibás. Az ilyen típusú interferencia elkerülhetetlen 
másolásvédelemmel ellátott DVD-k vagy videokazetták 
esetében.

– Az írható DVD-lemez élettartama korlátozott; használjon új 
lemezt a rögzítéshez.

–  Előfordulhat, hogy a túl rövid felvételeket a DVD lejátszó nem 
érzékeli. 

– Véglegesítse a DVD±R lemezt. A részletekhez lásd a “A 
DVD±R lemez véglegesítése lejátszáshoz” c. fejezetet.

– Kompatibilissé kell tennie a DVD±RW lemezt. A részletekhez 
lásd a “A szerkesztett DVD±RW lemez kompatibilissé tétele” c. 
fejezetet.

– Újra kell formáznia a DVD±RW lemezt.
1) A lemeztálca kinyitásához nyomja meg a felvevőn lévő OPEN 

CLOSE gombot.
2) Helyezze be a lemezt, de ne zárja be a tálcát.
3) Tartsa lenyomva a távvezérlőn a {0} számgombot, amíg a 

lemeztálca be nem záródik.
4) Mielőtt kivenné a DVD±RW lemezt a lemeztálcából, kezdje 

meg a rögzítést. 

 Probléma (Felvételkészítés)   Megoldás
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Hibaelhárítás (folytatás)

Az USB flash meghajtó 
tartalma nem olvasható.

Az USB flash meghajtó 
működése lassú.

A csatlakoztatott 
kártyaolvasót/flash meghajtót 
nem észleli a rendszer. Az 
“USB Hub is not supported” 
(USB hub nem támogatott) 
üzenet jelenik meg. 

HDMI-csatlakozásnál nem 
hallható hang.

HDMI-csatlakozásnál nem 
látható kép.

– Az USB flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a 
rendszerrel.

– A meghajtó a DVD-felvevő által nem támogatott, eltérő 
fájlrendszerrel van formázva (pl. NTFS).

– Nagy fájlméretek, illetve nagy memóriával rendelkező USB flash 
meghajtó esetén hosszabb ideig tart a beolvasás és a TV-
képernyőn történő megjelenítés.

–  A felvevő csak a háttértár osztály (MSC) eszközöket támogatja. 
Nem az összes kártyaolvasó/flash meghajtó felel meg ennek a 
szabványnak. Használjon más eszközt.

–  Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a 
csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-
kompatibilis.

–  A HDMI-csatlakozáson nem lehetséges az SACD, illetve 
másolásvédelemmel ellátott DVD-audioforrások hangjel adása.

–  Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt eszköz 
beállításainál ezt a felvevőt aktiválta HDMI-bemenetként. 
Nyomja meg a távirányítón lévő OPTIONS gombot, válassza ki 
a videobeállítást, majd az { Aktív videokimenet } beállításnál 
válassza a { HDMI kimenet } lehetőséget.

– HDMI-csatlakozás kizárólag HDMI-vel felszerelt készülékekhez 
hozható létre, amelyek HDCP-vel (High Bandwidth Digital 
Content Protection - nagy sávszélességű digitális 
tartalomvédelem) is rendelkeznek. Ha DVI-csatlakozóhoz 
(amely rendelkezik HDCP-vel) kíván csatlakoztatni, külön 
adapterre (DVI-HDMI) van szükség.

–  Győződjön meg arról, hogy a felvevő felbontása megfelelő-e 
HDMI-csatlakozón keresztül csatlakoztatott készülékhez. Lásd a 
„HDMI beállítás” c. részt.

– Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a 
HDMI-kábelt.

–  HDCP-inkompatibilis TV-készülékhez történő csatlakoztatás 
esetén a HDCP figyelmeztető üzenet csak az analóg 
videokimeneten jelenik meg.

 Probléma (Felvételkészítés)   Megoldás
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Kijelzőpanelen megjelenő szimbólumok/üzenetek

A felvevő kijelzőjén a következő szimbólumok/
üzenetek jelenhetnek meg:

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

hátralévő ideje
– Lemez/felvétel neve
– Hiba-, illetve figyelmeztető üzenetek
– Lemezzel kapcsolatos további információk
– TV csatorna száma vagy a videojel forrása
– Óra (készenléti üzemmódban látható).
– TV program neve

 X TIMER
Időzített felvétel van beállítva vagy aktív.

 ! SAT
A felvevő készen áll műholdas felvételre.

 BLOCKED (Blokkolva)
A lemeztálca nem nyitható vagy zárható 
valamilyen mechanikus akadály miatt.

 BROWSER (Böngésző)
A felvevő jelenleg adathordozó-böngésző 
módban van.

 CLOSING (Zárás)
A lemeztálca éppen most záródik be.

 COMPATIBLE (Kompatibilis)
A felvevő éppen változtatásokat hajt végre, 
hogy a lemezt DVD-kompatibilissé tegye.

 COPY PROTECT (Másolásvédelem)
A másolni próbált DVD/videokazetta 
másolásvédelemmel van ellátva.

 CREATING MENU (Menü létrehozása)
Miután a lemezen az első felvétel sikeresen 
rögzítésre került, létrejön a menüszerkezet.

 DISC ERR (Lemezhiba)
Hiba merült fel a felvétel lemezre írása során. 
Ha ez gyakran fordul elő, tisztítsa meg a 
lemezt, vagy használjon újat.

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

 DISC WARNING (Lemezzel kapcsolatos 
figyelmeztetés)
Külső eszközről történő felvételkészítés során 
hiba történt. A rögzítés folytatódik, azonban a 
hibát átugorja a készülék.

 EMPTY DISC (Üres lemez)
A behelyezett lemez új vagy minden adatot 
töröltek róla (nincs a lemezen felvétel).

 FREE TITLE (Szabad felvétel)
Üres felvételhelyet választott ki.

 FINALIZING DISC (Lemez véglegesítése)
A DVD±R lemez véglegesítése folyamatban 
van. 
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Kijelzőpanelen megjelenő szimbólumok/üzenetek

 INFO DVD
A behelyezett DVD-lemezzel kapcsolatos 
adatok vannak megjelenítve a TV-képernyőn.

 INSTALL (Telepítés)
Az automatikus csatornakeresést követően az 
idő-/dátumbeállítás menü jelenik meg a TV-
képernyőn.

 IS TV ON? (Be van kapcsolva a TV?)
A felvevő aktuálisan az első telepítési módban 
van. Kapcsolja be a TV-t, és a felhasználói 
kézikönyvben olvassa el az “Installálás és 
beállítás” c. fejezetet.

 MAX CHAP
Elérte a lemezre felvehető fejezetek maximális 
számát. Egy fejezeten belül maximum 99, egy 
lemezre pedig maximum 255 fejezet 
rögzíthető.

 MAX TITLE
Az adott lemezen elérte a maximálisan 
rögzíthető felvételek számát. Egy lemezre 
maximum 49 felvétel rögzíthető.

 UPDATING MENU (Menü frissítése)
Sikeres felvétel után a lemez tartalmának 
listáját éppen frissíti a rendszer.

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

 NOSIGNAL (Nincs jel)
Nincs jel, vagy gyenge a jelerősség.

 NTSC DISC (Nincs lemez)
NTSC-felvételeket tartalmazó lemezt helyezett 
be, és megpróbált erre a lemezre PAL-jelet 
rögzíteni. Helyezzen be új, vagy PAL-
felvételeket tartalmazó lemezt.

 OPENING (Nyit)
A lemeztálca nyitása folyamatban van.

 PAL DISC (Pal-lemez)
PAL-felvételeket tartalmazó lemezt helyezett 
be, és megpróbált erre a lemezre NTSC-jelet 
rögzíteni. Helyezzen be új, vagy NTSC-
felvételeket tartalmazó lemezt.

 STARTING
Bekapcsolta a felvevőt.

 PHOTO MMM/NNN
Az aktuális fénykép száma (fotó üzemmódban). 
Az MMM az aktuális kép sorszámát, az NNN 
az albumban található képek számát jelöli. Ha a 
mennyiség túllépi a 999-et, a “999” jelenik 
meg.

 POST FORMAT
A menüszerkezet létrehozását követően a 
lemez éppen előkészítés alatt áll.

 PROTECTED (Védett)
 A felvétel másolásvédelemmel van ellátva, 
nem rögzíthető.

 READING (Olvasás)
A felvevő a lemez felismerését végzi.

 STANDBY (Készenléti mód)
Kikapcsolta a felvevőt.

 SYS MENU (Rendszermenü)
A képernyőn megjelenő menü aktív.

 BUSY (Elfoglalt)
Várjon, amíg eltűnik ez az üzenet. A felvevő 
éppen egy műveletet dolgoz fel.
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Szójegyzék

Analóg hang: Számokra nem lefordított hang. 
Analóg hang az AUDIO LEFT/RIGHT 
csatlakozóaljzat használatával áll rendelkezésre. A 
vörös és fehér aljzatok a hangot két csatornán, a 
bal és a jobb csatornán továbbítják.

Képméretarány: A képméretarány a TV-
képernyők hosszának és magasságának arányát 
jelenti. Egy szabványos TV esetén ez az arány 4:3, 
míg egy nagyfelbontású vagy szélesképernyős TV 
esetén 16:9. A postaláda (letter box) opció 
lehetővé teszi, hogy széles perspektívájú képet 
szabvány 4:3 képarányú képernyőn tekinthessen 
meg.

Kompozit videó (CVBS): Egyetlen videojel, 
amelyet általában a legtöbb kereskedelmi 
forgalomban lévő videotermék alkalmaz.

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

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

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

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

JPEG-EXIF: JPEG cserélhető képfájl. A Fuji Photo 
Film által digitális fényképezőgépekhez kifejlesztett 
fájlformátum. A különböző gyártóktól származó 
digitális fényképezőgépek ezt a tömörített 
fájlformátumot használják, amely a képadatok 
mellett egyéb adatokat, idő-, és indexkép-
információt tartalmaz.

Véglegesítés: Olyan folyamat, amely lehetővé 
teszi rögzített DVD±R vagy CD-R lejátszását az 
ilyen adathordozók lejátszására képes készüléken. 
Ezen a készüléken véglegesíthet DVD±R lemezt. 
Véglegesítés után a lemez csak lejátszásra alkalmas, 
további felvételek nem rögzíthetők, illetve a 
felvételek nem szerkeszthetők.

HDMI: A nagyfelbontású multimédia felület (High-
Definition Multimedia Interface - HDMI) olyan 
nagysebességű digitális interfész, amely képes 
tömörítetlen nagyfelbontású videojel, illetve 
digitális többcsatornás audiojel továbbítására. 
Tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőséget szolgáltat. A HDMI tökéletesen 
visszafelé kompatibilis a DVI-vel. A HDMI-szabvány 
követelményei szerint ha HDMI-, illetve DVI-
terméket HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection - nagy sávszélességű digitális 
tartalomvédelem) nélkül csatlakoztat, sem video- 
sem audiokimenet nem lesz. 

A HDCP (nagy sávszélességű digitális 
tartalomvédelem) olyan specifikáció, amely a 
digitális tartalmak készülékek közötti biztonságos 
továbbítását segíti elő (a jogosulatlan felhasználás 
megakadályozására).

Indexképes képernyő: A DVD±RW vagy 
DVD±R lemezek áttekintő képernyője. A 
felvételeket indexképek jelzik.
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Szójegyzék (folytatás)

JPEG: Igen elterjedt digitális állókép-formátum. A 
Joint Photographic Expert Group által ajánlott 
állókép-tömörítési rendszer, mely a magas 
tömörítési arány ellenére csak csekély 
képminőség-romlást eredményez. A fájlokat a 
kiterjesztésük alapján ismeri fel a rendszer: “JPG” 
vagy “JPEG”.

MP3: Hangtömörítő fájlformátum. Az “MP3” a 
Motion Picture Experts Group 1 vagy (MPEG-1) 
Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3-formátum 
használatával, egyetlen CD-R vagy CD-RW 
lemezen körülbelül 10-szer több adatot tárolhat, 
mint a hagyományos CD-lemezeken. A fájlokat az 
“.MP3” kiterjesztés alapján ismeri fel a rendszer.

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

PBC: Playback Control (lejátszásvezérlés). Olyan 
rendszer, melynek segítségével a Video-CD/Super 
VCD a lemezre rögzített, képernyőn megjelenő 
menük segítségével navigálható. Használatával 
élvezheti az interaktív lejátszást és keresést.

PCM: Pulse Code Modulation. Digitális 
hangkódoló rendszer. 

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

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

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

WMA: Windows Media™ Audio. A Microsoft 
Corporation által kifejlesztett hangtömörítési 
technológiára utal. WMA-formátumban kódolt 
adatokat a Windows Media Player 9, vagy a 
Windows Media Player for Windows XP 
programmal lehet lejátszani. A fájlokat a “WMA” 
kiterjesztés alapján ismeri fel a rendszer.
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Műszaki adatok

Rögzítő adathordozó
• HDD. DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, DVD+R 

kétrétegű, USB flash meghajtó 

Adathordozó lejátszása 
• DVD-Videó, videó CD/SVCD, audió CD, CD-

R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, kép-
CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB 
flash meghajtó 

Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz
• D/A átalakító: 13 bit, 162 MHz
• Kép javítása: HDMI

Hang
• A/D átalakító: 16 bit, 48 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel
• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), 

Szabványos lejátszás (SP), Bővített szabványos 
lejátszás (SPP), Hosszú lejátszási idő (LP), 
Leghosszabb lejátszási idő (SLP), 
Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Legjobban 
meghosszabbított lejátszási idő (SEP)

• Felvevő rendszer: PAL

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
• Videolemez-lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátumok: Dolby Digital, 

MPEG2 többcsatornás, PCM, MP3, WMA
• MPEG1 átviteli sebességek: 64-384 kb/s és 

VBR

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 
  DVDR3575H / DVDR3577H - 160 GB
  DVDR3595H / DVDR3597H - 250 GB

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

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók
 –   RF-antennabemenet
 –   RF TV-kimenet
 –   Scart 1 (CVBS-, RGB-kimenet)
 –   Scart 2 (CVBS-, RGB-kimenet)
 –   S-Video kimenet
 –   Videokimenet (CVBS)
 –   Bal/jobb audiokimenet
 –   Digitális koaxiális kimenet
 –   HDMI kimenet   
 –   Hálózati csatlakozó
• Előoldali csatlakozók
 –   DV-bemenet (i.LINK)
 –   Videobemenet (CVBS)
 –   Bal/jobb audiobemenet
 –   USB 2.0

Kényelem
• HDD Media Jukebox: DivX, JPEG, MP3, WMA
• Programozható események: 40
• ShowView programozási rendszer
• Programozás/Időzítési bővítések
 –  Automatikus műholdas felvétel
 –  Naponta/hetente ismétlődő műsor
 –  Egygombos felvétel
 –  Manuális időzítő
 –  VPS/PDC felvételvezérlés
• Könnyű telepítés: Follow TV, Automatikus 

telepítés

Tápellátás
• Áramellátás: 220-240 V, ~50 Hz
• Áramfogyasztás: 35 W
• Készenléti üzemmód energiafelhasználása:  

< 3.5 W 

Ház
• Méretek (SZ x MA x MÉ): 435 x 43 x 324 mm
• Nettó tömeg: 3,8 kg

A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelents 
nélkül változhat.
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TV System Guide

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

dvdr357xh-359xh_58_back_28362.in294   294dvdr357xh-359xh_58_back_28362.in294   294 2007-09-06   3:54:26 PM2007-09-06   3:54:26 PM



295

TV System Guide (continued)

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
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CLASS 1

LASER PRODUCT

Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

http://www.philips.com/welcome

DVDR3575H / DVDR3577H

DVDR3595H / DVDR3597H

3139 245 28363

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France 
Germany
Greece
Ireland
Italy
Hungary
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia 
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

0810 000205
078 250 145
800 142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
0900 1 101 211
0 0800 3122 1280
01 601 1777
840 320 086
06 80018 189
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
022 349 15 04
2 1359 1442
0800 004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070

0.07/ min
0.06/ min
free
pstn
pstn
0.09/ min
0.10/ min
free
pstn
0.08/ min
pstn
pstn
0.10/ min
pstn
pstn
pstn
free
0.10/ min
pstn
pstn
pstn

€
€

€
€

€

€

€
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Telefonní čísla centra zákaznické péče společnosti Philips:
A Philips vevőszolgálat telefonszámai:

Philips Destek Hattı telefon numaraları:
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