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     Uyarı

    Geri Dönüşüm Uyarısı

  

  Eski ürününüzün atılması. Ürününüz, geri 
dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve 
parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, 
çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket 
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC 
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik 
ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz 
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

  Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla 
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 
yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

         1 Önemli

    Güvenlik
 Uyarı

 Yangın ve elektrik çarpması riski! 
  Ürünün havalandırma deliklerinde yeterli hava dolaşımı 
olduğundan emin olun. Ünite etrafında en az 5~10 cm 
boşluk bırakın.
  Üniteyi hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına, çıplak 
alevlere veya ısıya maruz bırakmayın. 
  Bu üniteyi hiçbir zaman başka elektrikli ekipmanların 
üzerine koymayın.
  Şimşekli fırtınalarda bu üniteden uzak durun.
  Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. Tüm bakım 
işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.
  Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
  Bu ünite lazer kullanmaktadır. Olası göz yaralanması 
nedeniyle, sadece yetkili bir servis personeli kapağı 
açmalı veya bu cihazı onarmaya çalışmalıdır.
  Üniteyi AC prizi yakınına, AC fi şinin kolayca ulaşabileceği 
bir yere kurun.

•
•

•

•

•
•

•
•

•

 Dikkat

 Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre 
kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
  Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin 
vs.).
  Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde 
atılmalıdır.
  Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. 
Işığa maruz bırakmayın.

•

•

•

•

 Not

Prosedürlerin gerçekleştirilmesi sırasında burada 
belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlama kullanılması, 
tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli 
işlemlere neden olabilir.

•

  

TR
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Fiş nasıl takılır 
  Güç kablosundaki tellerin renk kodları şu 
şekildedir : mavi = nötr (N), kahverengi = 
elektrik yüklü (L).
  Bu renkler, fi şinizdeki terminalleri tanımlayan 
renk işaretlerine uymayabileceğinden, aşağıdaki 
işlemleri uygulayın:

    Mavi kabloyu, N harfi yle işaretli veya siyah 
renkli terminale bağlayın.
    Kahverengi kabloyu, L harfi yle işaretli veya 
kırmızı renkli terminale bağlayın.
    Her iki kabloyu birden, E (veya e) harfi yle 
işaretli veya yeşil (veya yeşil ve sarı) renkli 
topraklama terminaline bağlamayın.

    Fiş kapağını çıkarmadan önce, kablo tutucunun, 
iki telin üzerine değil kablo kılıfının üzerine 
kenetlendiğinden emin olun.

   İngiltere’de telif hakkı 
  Materyal kaydı ve oynatımı için izin gerekebilir. 
Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve İcracı Koruma 
Kanunları 1958 - 1972.
     

•

•

•

     Telif hakkı uyarısı

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

CLASS 1

LASER PRODUCT

     İngiltere’deki kullanıcılar için önemli 
notlar
  İngiltere’deki kullanıcılar için önemli notlar

   Elektrik fi şi 
  Bu cihaz, 13 Amp’lik onaylanmış bir fi ş ile 
donatılmıştır. Bu tür bir fi şteki sigortayı 
değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

    Sigorta kapağı ve sigortayı çıkarın.
    BS1362 5 Amp, A.S.T.A. veya BSI onaylı bir 
tür olması gereken yeni sigortayı takın.
    Sigorta kapağını geri takın.
  

  Takılı fi ş priziniz için uygun değilse, kesilmeli ve 
yerine uygun bir fi ş takılmalıdır.
  Elektrik fi şi bir sigorta içeriyorsa, bu sigorta 
5 Amp değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fi ş 
kullanılmışsa, dağıtım panosundaki sigortanın 
değeri 5 Amp’den büyük olmamalıdır.
  Not: Kesilen fi ş, 13 Amp prize takılması halinde 
meydana gelebilecek olası elektrik çarpmasını 
önlemek için atılmalıdır.
   

•
•

•
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Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, aşağıdaki yönergelere uygundur: 
2006/95/EC, 2004/108/EC.

Tescilli marka uyarısı
  Bu ürün, ABD patentleri ile korunan telif hakları 
koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakları 
koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision 
tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision 
tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev 
ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. 
Tersine mühendislik veya parçalara ayırma 
yasaktır.

  ABD Patent Numarası 4,631,603; 4,819,098; 
4,907,093; 5,315,448; ve 6,516,132

  HDMI ve HDMI logosu ve High-Defi nition 
Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü 
Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC’nin 
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

  Dolby Laboratories lisansıyla üretilir. “Dolby” 
ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in ticari 
markalarıdır.

   
  DivX Ultra Certifi ed ürünleri: “DivX, DivX Ultra 
Certifi ed” ve ilgili logolar, DivX, Inc.’in ticari 
markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

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

TR

3_dvdr3600eu_tur_29761.indd   1323_dvdr3600eu_tur_29761.indd   132 2008-04-21   6:37:10 PM2008-04-21   6:37:10 PM



133

       2 Ürününüz
  Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e 
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam 
olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.
com/welcome adresinde kaydettirin.

 Not

 Bu ürünü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız 
kaydediciyi güç kaynağına bağlayan kabloyu 
ÇIKARMAYIN. Güç kullanımı, kaydedicinin, zamanlayıcı 
kayıtları ve sistem tarih/saatinin otomatik olarak 
güncellenmesi gibi önemli görevleri yerine getirebilmesi 
için gereklidir.

•

Bölge kodları   
DVD fi lmler genellikle dünyanın her yerinde 
aynı anda satışa sunulmazlar, dolayısıyla her 
DVD oynatıcının özel bir bölge kodu 
bulunmaktadır.

ALL 2

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

Ü
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a  2 
    recorder seçeneğini açar veya 
bekleme moduna geçer

      b  ç 
    Disk tepsisini açar veya kapatır.

      c  TIMER 
    Zamanlayıcı çizelgesi menüsüne girer 
veya bu menüden çıkar.

      d  SETUP 
    Sistem ayarları menüsüne girer veya 
bu menüden çıkar.

      e  INFO 
    Ekran üzeri yardım metnini görüntüler 
veya gizler.

      f    : 
    Sola veya sağa gezinme için imleç 
tuşları.
    Hızlı geri veya hızlı ileri arama için 
basılı tutun.

   : 
    Yukarı veya aşağı gezinme için imleç 
tuşları.

      g  OK 
    Bir giriş veya seçimi onaylar.

      h  OPTIONS 
    Disk oynatımı sırasında seçenekler 
menüsünü görüntüler veya gizler.

      i  u 
    Disk oynatımını başlatır.
    Disk oynatımını veya kaydı duraklatır.

         z 
    Geçerli TV kanalı veya video kaynağı 
kaydını başlatır.
    Kayıt uzunluğunu 30 dakikalık adımlarla 
ayarlamak için bu tuşa arka arkaya 
basın.

       x 
    Disk oynatımını veya kaydı durdurur.

        

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

Ürün Hakkında Genel Bilgiler 

Uzaktan kumanda

  

P

1
2
3
4
5
6

7

8

9

q;

qa
qs
qd

qf
qg
qh

qj
qk

ql

w;

wa
ws
wd
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t  Sayısal düğmeler 
    Oynatılacak olan bölüm veya parça 
numarasını seçer.
    Önceden ayarlı kaydedici TV kanalı 
seçer.

      u  SUBTITLE 
    DVD veya DivX Ultra Video disk 
oynatımı sırasında uygun bir dil seçer.

v        ZOOM 
    Disk oynatımı sırasında görüntü 
büyütür.

w        REPEAT 
    Tekrar oynatma seçeneklerine erişin.

         

•

•

•

•

•

j  P +/- 
    Radyo modundayken, sonraki veya 
önceki TV kanalını seçin.

      k  AUDIO 
    Ses dili seçer.

      l  CLEAR 
    Video düzenleme menüsündeyken, 
girişi silmek için seçin.

m        REC MODE 
    Kayıt modları arasında geçiş yapar : HQ, 
SP, SPP, LP, EP veya SLP. Bu seçenek, 
kaydedilebilir bir DVD üzerine 
kaydedebileceğiniz kayıt kalitesini ve 
kayıt süresini belirler.

      n  USB 
    Bağlı USB cihazı içeriğine ulaşın.

o        SOURCE 
    recorder kaydedici video kaynağını 
(Radyo, EXT2, EXT3 veya DV) seçer.

      p  DISC MENU 
    DVD disk menüsüne girer veya bu 
menüden çıkar.
    PBC açıldığında VCD disk menüsüne 
girer veya bu menüden çıkar.

q        BACK    
    Önceki menüye geri döner.

      r  í ë  
    Önceki veya sonraki bölüme/parçaya/
başlığa atlar.

s        TV VOL+/ - 
    TV ses seviyesini ayarlar (sadece 
uyumlu TV’ler için.)

H        
    TV setinin sesini kapatır (sadece 
uyumlu TV’ler için.)

        

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ü
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 Not

Aşağıdaki bağlantılar, ön panelin sağ köşesindeki 
kapağın altında bulunur.

•

g  DV IN 
    Dijital video kameralar yada bu 
bağlantıyı kullanan diğer uygun cihazlar 
için girişler. ‘DV’yi seçmek ve video 
kaynağını görüntülemek için  SOURCE  
tuşuna arka arkaya basın.

h        USB 
    USB fl ash sürücü veya dijital fotoğraf 
makineleri için giriş.
    Yalnızca USB Yığın Depolama Aygıtı 
standardıyla uyumlu dijital fotoğraf 
makinesi markaları ve modelleri 
desteklenir.

•

•

•

Ana Ünite

  

a b d ec f g h

    a  2 
    recorder seçeneğini açar veya 
bekleme moduna geçer

      b  Disk tepsisi 

    c  ç 
    Disk tepsisini açar veya kapatır.

      d  Sistem ekran paneli 
    Kaydedicinin geçerli durumuyla ilgili 
bilgiler görüntüler.

      e  z 
    Geçerli TV kanalı veya video kaynağı 
kaydını başlatır.
    Kayıt uzunluğunu 30 dakikalık adımlarla 
ayarlamak için bu tuşa arka arkaya 
basın.

      f  u 
    Disk oynatımını başlatır.
    Disk oynatımını veya kaydı duraklatır.

         m  M 
    İleri/hızlı geri arama yapmak için tuşa 
basın.

       x 
    Disk oynatımını veya kaydı durdurur.

        

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
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Antenin bağlanması
  TV programlarını izlemek ve kaydetmek için, bu 
kaydediciyi bir antene veya bir kablo kutusu/
uydu alıcısına bağlayın.

    Bir dış antene veya kablolu TV 
sinyallerine bağlantı
  TV kanallarını almak için, kaydediciyi doğrudan 
bir dış antene veya kablolu TV sinyaline bağlayın.

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

ANTENNA-IN

TV-OUT

1

2

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

ANTENNA CABLE

1     Mevcut anten kablosunu çıkarın.
2     Anten kablosunu ANTENNA-IN     

soketine bağlayın.
3     Birlikte verilen RF anten kablosunu TV 

OUT  soketine ve TV’deki anten girişine 
bağlayın.

 İpucu

 TV’nizdeki anten giriş soketi ANT, ANTENNA IN veya 
RF IN olarak etiketlenmiş olabilir. 

•

          3 Bağlantı
  Bu bölümde, kaydedici bağlantıları 
anlatılmaktadır.

   Temel bağlantılar: 
    Anten veya kablo bağlantısı
    Video/ses kabloları bağlantısı

   
İsteğe bağlı bağlantılar: 

    Diğer cihazlarla bağlantı
    AV amplifi katör/ alıcı bağlantısı
    Kablo kutusu/ Uydu alıcısı bağlantısı
    VCR veya benzer bir başka cihaz bağlantısı
    Dijital video/ dijital 8 video kamera 
bağlantısı
    Analog video kamera bağlantısı

    Ünitenin yerleştirilmesi
    Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye 
yerleştirin. Üniteyi halı üzerine koymayın.
    Üniteyi AC prizi yakınına, AC fi şinin kolayca 
ulaşabileceği bir yere kurun.

      

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
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     Seçenek 2: S-Video soketi bağlantısı

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

S-VIDEO

CVBS L
VIDEO AUDIO

OUTPUT

S-VIDEO IN

R

1      S-VIDEO OUTPUT  soketi ile TV 
üzerindeki S-Video giriş soketi bağlantısı 
için bir S-video kablosu (birlikte 
verilmez)kullanın.

2     AUDIO-L/R soketleri ile TV’deki uygun ses 
giriş soketleri bağlantısı için bir ses kablosu 
(kırmızı/beyaz uçlar- birlikte verilmez) 
kullanın.

 İpucu

 TV’deki S-video giriş soketi Y/C veya S-VHS olarak 
etiketlenmiş olabilir. 
  Bu bağlantılar, standart görüntü kalitesi sağlar.
  TV’nizde dijital ses giriş soketi varsa, çok kanallı 
surround ses çıkışının keyfi ne varabilirsiniz. Bkz. bölüm 
‘Diğer cihazlarla bağlantı - AV amplifi katör/ alıcı 
bağlantısı.

•

•
•

      Ses/video kabloları bağlantısı
  Bu kaydediciden oynatma görüntülemek için 
kaydediciyi TV’ye bağlayın.
  Başlamadan önce, en iyi video bağlantısını seçin.

     Seçenek 1: SCART soketi bağlantısı   
 (standart TV için). 
     Seçenek 2: S-video soketi bağlantısı   
 (standart TV için).
     Seçenek 3: Kompozit video soketleri 
bağlantısı    (standart TV için).
     Seçenek 4: HDMI soketi bağlantısı    (HDMI, 
DVI veya HDCP uyumlu TV için). 

      Seçenek 1: SCART soketi bağlantısı

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

SCART IN

TO TV - I/OEXT1

1      EXT1 TO TV-I/O  scart soketi ile TV 
üzerindeki scart girişi bağlantısı için bir scart 
kablosu (birlikte verilmez) kullanın.

 İpucu

 TV’nizde birden fazla SCART soketi varsa, video girişi 
için SCART soketini seçin.
  Başka cihazlarla bağlantı için, kaydedicideki EXT2 AUX-I/
O soketini kullanın. Bkz. bölüm ‘Diğer cihazlarla bağlantı’.

•

•

•

•

•

•
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     Seçenek 4: HDMI soketi bağlantısı
  HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya 
Arabirimi), tek bir kablo ile ses ve video 
aktarımını destekleyen dijital bir arabirimdir. 

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI IN

1      HDMI OUT  ile TV’nizdeki HDMI IN 
soketini bağlamak için bir HDMI kablosu 
(birlikte verilmez) kullanın. 

    HDMI ayarlarını yapmak için, bkz. 
bölüm ‘ Ayarların yapılması - HDMI 
video ve ses ayarları   .’

 Not

 Sesin HDMI bağlantısı ile desteklenip desteklenmediği, 
TV’nizin özelliklerine bağlıdır. Desteklenmemesi 
durumunda, TV ile bir ses bağlantısı yapın ve HDMI ses 
çıkışını kapatın  (Bkz. bölüm ‘Ayarların yapılması - HDMI 
video ve ses ayarları)   (bkz. ‘HDMI video ve ses ayarları’ 
sayfa   999  ) .
  HDMI, HDCP’yi (Yüksek bant genişliğine sahip dijital 
içerik koruması) desteklemektedir. HDCP, HD içeriği 
ile birlikte gelen bir kopya koruma sinyalidir (DVD disk 
veya Blu-ray disk).

•

•

 İpucu

 TV’nizde sadece DVI bağlantısı varsa HDMI/DVI 
adaptörü kullanın. Bu bağlantıyı tamamlamak için ekstra 
ses bağlantısı gerekir.
  Bu bağlantı, en iyi görüntü kalitesini sağlar.

•

•

      

•

     Seçenek 3: Kompozit video soketleri 
bağlantısı

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

CVBS L
VIDEO AUDIO

OUTPUT

R

1      CVBS OUTPUT  soketini TV’deki video 
giriş soketine bağlamak için bir kompozit 
video kablosu (sarı uç - birlikte verilmez) 
kullanın.

    2  AUDIO-L/R  soketleri ile TV’deki uygun ses 
giriş soketleri bağlantısı için bir ses kablosu 
(kırmızı/beyaz uçlar- birlikte verilmez) 
kullanın.

 İpucu

 TV’deki video giriş soketi A/V IN, VIDEO IN, 
COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş 
olabilir.
  TV’nizde dijital ses giriş soketi varsa, çok kanallı 
surround ses çıkışının keyfi ne varabilirsiniz. Bkz. bölüm 
‘Diğer cihazlarla bağlantı - AV amplifi katör/ alıcı 
bağlantısı.

•

•
Ba
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Kablo kutusu/uydu alıcısı bağlantısı

1     Kablo kutusu/ uydu alıcısının bir anten 
kablosu ile TV’ye bağlı olduğundan emin 
olun.

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

AUX - I/OEXT2

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

TO TV

2      EXT2 AUX-I/O  scart soketi ile kablo 
kutusu/uydu alıcısı üzerindeki scart çıkış 
soketi bağlantısı için bir scart kablosu 
kullanın.

 İpucu

 Bu bağlantıyı kullanırken otomatik kanal araması 
gerekmez. Bkz. bölüm ‘ Başlangıç ’.
  Cihaz üzerindeki scart soketi TV OUT veya TO TV 
olarak etiketlenmiş olabilir. 

•

•

Diğer cihazlarla bağlantı
  Bu kaydediciyi başka cihazlara bağlamak için, 
sıklıkla yapılan bağlantılar için aşağıda önerilen 
bağlantıları kullanabilirsiniz. Cihazın özelliklerine 
bağlı olarak başka çözümler mümkün olabilir.

    AV amplifi katör/ alıcı bağlantısı
  Dijital bir ses cihazına bağlandığında, bu 
kaydediciyle çok kanallı surround ses keyfi ni 
yaşayabilirsiniz. 

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

DIGITAL IN

1      COAXIAL (DIGITAL AUDIO) OUTPUT  
soketi ile amplifi katör/alıcı üzerindeki dijital 
giriş soketi bağlantısı için bir koaksiyel kablo 
(birlikte verilmez) kullanın.

    Cihazın ses çıkış türüne bağlı olarak 
dijital ses çıkış ayarını seçin.

 İpucu

 Cihaz üzerindeki dijital koaksiyel giriş soketi COAXIAL 
IN veya DIGITAL IN olarak etiketlenmiş olabilir. 

•

     

•
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     Dijital video/ dijital 8 video kamera 
bağlantısı

  

DV OUT

DV-IN

1     Kaydedicinin sağ köşesindeki kapağı aşağı 
indirin.

    2 Ön paneldeki  DV-IN  girişini video kamera 
üzerindeki DV OUT girişine bağlamak 
için i.LINK 4 pimli kablo (birlikte verilmez) 
kullanın.

    Video girişini görüntülemek için, ‘DV’ 
görüntülenene kadar  SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

 Not

 Bu kaydediciden video kameranıza başlık veya dosya 
kaydetmek veya kopyalamak mümkün değildir.

•

 İpucu

 Bu bağlantı, en iyi görüntü kalitesini sağlar.•

     

•

     VCR veya benzer cihaz bağlantısı
  Bir video kasetinden kaydedilebilir bir DVD’ye 
kayıt yapabilir veya kaydedici kapalıyken VCR’ı 
oynatma için kullanabilirsiniz.

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

VIDEO 
IN 

IN

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

TV OUT TV IN

AUX - I/OEXT2

TV IN

1      EXT2 AUX-I/O  scart soketi ile cihaz 
üzerindeki scart çıkış soketi bağlantısı için 
bir scart kablosu kullanın.

    Video girişini görüntülemek için, ‘EXT2’ 
görüntülenene kadar  SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

 Not

 Yeni kayıt cihazınız, tüm kayıt ihtiyaçlarınız için VCR’ınızın 
yerini alır. Sadece VCR’ınızla olan tüm bağlantıları kesin.
  Ticari video kasetler ve DVD’lerin bir çoğu kopyalamaya 
karşı korumalıdır ve kaydedilemezler.

•

•

•
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     USB cihazı veya dijital kamera 
bağlantısı

  
1     Kaydedicinin sağ köşesindeki kapağı aşağı 

indirin.
2        USB soketine bir  USB  cihazı veya dijital 

kamera bağlayın.

 Not

 USB soketi, USB hub cihazını desteklemez. Yalnızca USB 
Yığın Depolama Aygıtı standardını destekleyen dijital 
fotoğraf makineleri desteklenir.

•

 İpucu

 Kaydedicinizden USB cihazınıza dosya kopyalayabilirsiniz.
  Bağlı USB cihazın içeriğini görüntülemek için bkz. bölüm 
‘ Oynatma – USB’den oynatma   (bkz. ‘USB’den oynatma’ 
sayfa   999  ) ’.

•
•

      

Analog video kamera bağlantısı

  

ANTENNA-IN CVBS

S-VIDEO COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

CVBS L

R

L

R

VIDEO AUDIO VIDEO IN AUDIO IN
OUTPUT

TO TV - I/OEXT1

AUX - I/O
EXT2

TV-OUT

HDMI OUT

EXT 3

HDMI OUT

CVBS L
VIDEO IN

VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO IN
EXT 3

R

1      VIDEO IN  soketi ile video kameradaki 
S-VHS veya video çıkış soketi bağlantısı için 
bir video kablosu (sarı - birlikte verilmez) 
kullanın. 

2      AUDIO IN  soketleri ile video kameradaki 
ses çıkış soketleri bağlantısı için ses kablosu 
(birlikte verilmez) kullanın.

    Video girişini görüntülemek için, ‘EXT3’ 
görüntülenene kadar  SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

 İpucu

 Bu cihazdan kayıt yapmak için bkz. bölüm ‘ Diğer 
cihazlardan kayıt. ’.

•

•
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Menüde gezinme

1     Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki 
uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve 
istediğiniz fonksiyonu seçin.

2     Ekran menülerinde gezinmek, karakter 
veya rakam girmek ve seçiminizi onaylamak 
için uzaktan kumanda üzerinde bulunan 
aşağıdaki düğmeleri kullanın.

 İşlem  Düğme
 Menüde yukarı veya aşağı 
hareket etmek.

  

 Menüde sola veya sağa 
hareket etmek.

  

 Seçimi onaylamak.   OK

         4 Başlangıç

    Uzaktan kumandanın 
hazırlanması

  
1     Pil bölmesinin kapağını açın.
2     İki adet R03 veya AAA tipi pil takın. 

Pil bölmesindeki (+ -) işaretlerin 
eşleşmesine dikkat edin.

3     Kapağı kapatın.

 Not

 Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca 
kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.

•
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3 Ekran gösterim dili seçmek için      
tuşuna, ardından  OK  tuşuna basın.

    Ülke seçim ekranı görüntülenir.

  

Bulunduğunuz ülkeyi 
seçin.

GeriBACK İleriOK

Ülke

Finlandiya

Avusturya

Danimarka
Çekçe
Belçika

Almanya
Fransa

Yunanistan

      4 Ürünün kullanıldığı ülkeyi seçmek için 
     tuşuna ve ardından  OK  tuşuna 
basın. Kaydedicinin, bölgenizdeki tüm TV 
kanallarının bulmasını sağlar.

    Tarih giriş ekranı görüntülenir.

  

Mevcut tarihi ayarlayın.

GeriBACK İleriOK

Tarih

01 01 2007

      5 Doğru tarihi girmek için    (veya sayısal 
tuşlara) tuşuna ve ardından  OK  tuşuna 
basın.

    Saat giriş ekranı görüntülenir. 

      

Mevcut saati ayarlayın.

GeriBACK İleriOK

Süre

00  :03

»

»

»

      İlk ayarlar
  Bu kaydediciyi ilk açtığınızda, bu kaydedici için 
ilk kurulumu tamamlamak amacıyla TV’deki 
talimatları izleyin. 

 Not

 Başlamadan önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan 
emin olun.
  Bir kablo kutusu veya uydu alıcısı bağlıysa, açın.
  Oynatma veya kayıt için bir disk yerleştirmeden önce, 
kaydedicinin başlangıç kurulumunu tamamlayın. 

•

•
•

    1 Kaydediciyi açmak için  2  tuşuna basın.
    2 TV’yi açın ve doğru video girişi kanalına 

ayarlayın. 

 Not

 TV’nizde bir kanal seçin, ardından, menü dil ekranını 
görene kadar TV uzaktan kumandasındaki kanal aşağı 
düğmesine basın. (Ekran seçenekleri, ürünü satın aldığınız 
ülkeye göre değişebilir).

•

  

Menü dili seçin
Menü dili

İleriOK

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
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GeriBACK ÇıkOK

Kurulum tamam.

Kaydedicinin keyfini 
çıkarın.

9 Çıkmak için  OK  tuşuna basın.
     DVD kaydediciniz kullanıma hazırdır. 

 Not

 TV kanallarını yeniden yüklemek veya değiştirmek için 
bkz. bölüm ‘Ayarların Yapılması - [ Tuner ] ayarları’.
  Kablo kutusu veya uydu alıcısından kayıt için bkz. bölüm 
‘Diğer cihazlardan kayıt’.

•

•

»

6 Doğru saati girmek için    (veya sayısal 
tuşlara) tuşuna ve ardından  OK  tuşuna 
basın.

    Eko mod seçim ekranı görüntülenir.

Bekleme modunda harici 
cihazı görüntülemek için Eko 
modu Kapalı olarak ayarlayın.

GeriBACK İleriOK

Açık
Kapalı

EKO Modu

      7 Eko moda ayarlayın ve  OK  tuşuna basın.
    Kanal arama ekranı görüntülenir.

GeriBACK İleriOK

Otomatik arama

Arama Durdur

Kanallar aranıyor. Lütfen 
bekleyin.

Bulunan kanallar       5
38%

      8 Önceden ayarlı kanalları kaydedin.
    Kablo kutusu veya uydu alıcısı bağlıysa: 
kanal aramayı durdurmak için  OK  
tuşuna basın. 
    Dış anten bağlıysa: kanal aramasının 
tamamlanmasını bekleyin. Bu işlem 
birkaç dakika alır. Tamamlandığında, ilk 
önceden ayarlı kanal görüntülenir. 

      

»

»

•

•
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  DVD±RW 
  Kayıtlar silinebilir ve boşalan alan 
yeni kayıtlar için kullanılabilir.

•

  DVD±R 
  Kayıtlar silinebilir ancak, 
boşalan alan yeni kayıtlar için 
kullanılamaz.
  Disk sonlandırılmadan önce 
kayıtlar değiştirilebilir veya diske 
eklenebilir.
  Diğer DVD oynatıcılarda 
çalınabilmesi için DVD±R’ın 
sonlandırılması gerekir (Bkz. 
bölüm ‘Kayıt Düzenleme – 
Kayıtlarınızın başka oynatıcılarda 
oynatılması’).

•

•

•

  DVD+R Çift Katmanlı 
  DVD±R’a benzer ancak, 8,5 
GB’lık daha fazla depolama 
kapasitesine sahiptir.
  Disk, iki kayıt katmanı içerir ve 
katmanlara aynı taraftan erişilir, 
böylece kayıt kesintisiz devam 
eder.

•

•

     

      5 Kayıt

    Kayda başlamadan önce
  Kayıt Ortamı
  Bu kaydedicide kayıt için kullanılabilecek 
ortamlar DVD±R, DVD±RW veya DVDR+DL 
diskleridir.

 Not

 Kopyalamaya karşı korumalı programlar kaydedilemez.
  Kayıt sırasında güç kesintisi olursa, disk hasar görebilir.
  PAL ve NTSC video formatları, aynı kaydedilebilir 
DVD’ye kaydedilemez.
  Kaydedilebilir DVD başka kaydediciler/bilgisayarlar 
tarafından kullanılmışsa, bu kaydedicide oynatma 
veya kayıt yapabilmek için öncelikle menü formatını 
uyarlayın (Ayrıntılar için bkz. bölüm ‘Kayıtlarınızın başka 
oynatıcılarda oynatılması’).

•
•
•

•

   Desteklenen disk türleri ve ortam hızları 
  Disk   Ortam Hızı
 DVD+R/-R  1x ~ 16x
 DVD+RW  2,4x ~ 8x
 DVD-RW  1x ~ 6x
 DVD+R DL  2,4x ~ 8x
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3 Bir ayar seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Önceki menüye dönmek için  BACK  
tuşuna basın.
    Menüden çıkmak için  SETUP  tuşuna 
basın.

 İpucu

 Varsayılan kayıt modu SP’dir.
  Diğer kayıt ayarları için bkz. bölüm ‘Ayarların Yapılması 
–  Kayıt ayarları   ’.

•
•

     Kayıt dilinin seçilmesi
  Bazı Tv programları ve yayınları iki dilde 
yayınlanır. Kayda başlamadan önce, doğru kayıt 
dilini seçin.
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Ayarlar menüsü görüntülenir.

      2  [Kayıt]  seçeneğini seçin ve    tuşuna basın.
    3  [Kayıt Dili]  seçeneğini seçin ve    tuşuna 

basın.
     [Dil 1] : 
Orijinal yayın ses dili.
     [Dil 2] : 
Ek ses dili.

      4 Bir ayar seçin ve  OK  tuşuna basın.
      Önceki menüye dönmek için  BACK  
(GERİ) tuşuna basın.
    Menüden çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.

•

•

»

•

•

•

•

Kayıt Ayarları

    Kayıt kalitesi seçimi
  Kaydetmeye başlamadan önce kayıt kalitesini 
seçin. Kayıt kalitesi, kaydedilen başlığın 
kaydedilebilir DVD’de ne kadar yer tutacağını 
belirler.

 Not

 Kalite seviyesi sadece kayıttan önce değiştirilebilir.•

 Kayıt Kalitesi Saat cinsinden kayıt 
yapılabilecek süre:
 DVDR/
DVDRW

 DVDR Çift 
Katmanlı

 [HQ] - yüksek kalite  1  1 saat 55 dak
 [SP] - standart kalite  2  3 saat 40 dak
 [SPP] - standard play 
plus

 2,5  4 saat 35 dak

 [LP] - uzun oynatma  3  5 saat 30 dak
 [EP] - uzatılmış 
oynatma

 4  7 saat 20 dak

 [SLP] - süper uzun 
oynatma

 6  12 saat

    1  SETUP  tuşuna basın.
    Ayarlar menüsü görüntülenir.

      2  [Kayıt]  >  [Kayıt Kalitesi]  seçeneğini seçin 
ve    tuşuna basın. 

    

Kayıt

Radyo
Disk
Oynatma
Kayıt
Video
Ses
Sistem

Kayıt Kalitesi
Kayıt Dili
Otomatik Bölüm
Üzerine yaz

SP
Dil 1
Açık
Kapalı

Ayarlar

»
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3 Kaydediciye bir kaydedilebilir DVD takın.
    Bir başka kayıt kalitesi seçmek için 
 REC MODE  tuşuna arka arkaya basın.

      4 Kayıt işlemine başlamak için z   tuşuna basın.
    30 dakikalık aralıklarla kayıt süresi 
eklemek için z tuşuna arka arkaya 
basın.
    Kayıt işlemini duraklatmak için u  
(Oynat/Duraklat) düğmesine basın. 
    Kayda devam etmek için tekrar u   
tuşuna basın.

      5 Kayıt işlemini durdurmak için x tuşuna 
basın. 

    Kesintiye uğramazsa kayıt işlemi, disk 
dolana kadar devam eder.

         

•

•

•

•

»

        TV programı kaydetme
    1 TV’yi kaydedici için doğru görüntüleme 

kanalına alın.
    2 Kayıt kaynağı seçimi:

    Doğrudan radyo modunda kayıt için: 
kaydetmek istediğiniz TV kanalını 
seçmek için  P+/-  tuşlarına basın.
    EXT2’ye bağlı uydu alıcısı veya kablo 
kutusundan kayıt yapmak için: ‘EXT2’yi 
seçmek için  SOURCE  tuşuna arka 
arkaya basın.

P

P

MENU

TV

 Not

 DVD±RW başka kayıtlar içeriyorsa, yeni kayıt son 
başlığın arkasına eklenecektir. (Önceki kayıtların üzerine 
kaydetmek için bkz. bölüm ‘Kayıt Düzenleme – Başlık/ 
başlıklar üzerine yazma’).

•

      

•

•
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Kayıt sırasında oynatma
  Kayıt işlemi sırasında, farklı bir TV kanalı 
izleyebilir veya bir başka ses/video cihazından 
oynatabilirsiniz.

    Bir başka cihazdan oynatma
  Bu seçenek, sadece kaydedicinin  EXT1 TO TV  
soketi üzerinden TV’ye bağlı olduğu durumlarda 
mümkündür.
    1 Bu DVD kaydedicinin EXT2 AUX-

I/O yuvasına bağlı olan cihazdan resim 
görüntülemek için 2 tuşuna basın.

    2 Kaydedici moduna geri dönmek için 2   
tuşuna basın.

       Başka bir TV kanalı izlemek
  EXT2 AUX-I/O yuvasına bağlı bir cihaz yoksa 
TV moduna geçmek için 2 tuşuna basın.
    1 kanalı seçmek için TV uzaktan kumandasını 

kullanın.
    2 Kaydedici moduna geri dönmek için 2   

tuşuna basın.

 İpucu

 Kaydediciden TV kanalı izlemek veya kaydedilmiş bir diski 
oynatmak için, TV’yi kayıt giriş kaynağına geri getirin.

•

      

Ka
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Zamanlayıcı kaydı 
programlama

    
    1 TV’yi kaydedici için doğru görüntüleme 

kanalına alın. 
    2  TIMER  tuşuna basın.

    Zamanlayıcı kaydı listesi görüntülenir.

     01.01.2008   08:15:10 Zamanlayıcılı kayıt listesi

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

GeriBACK ÇıkTIMER DüzenleOK

Tarih   Başlat   Son   Kaynak  Kalite  VPS/PDC  Tekrar  Durum

         

      3 Menüde boş bir satır seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Zamanlayıcı menüsü görüntülenir.

      4 Her ayar değerini seçmek için    tuşlarını 
ve giriş alanında hareket etmek için     
tuşlarını kullanın. 
   [Tarih] 
  Kayıt tarihi (gün/ay).
   [Başlat] 
  Kayıt başlama saati (saat : dakika).
   [Son] 
  Kayıt bitiş saati (saat : dakika).

»

»

•

•

•

Kayıt saati işlevi hakkında
  Belirli bir tarih ve saatte başlamak ve durdurmak 
için zamanlayıcı kaydı programlayın. 

  Tek seferde 7 kayda kadar programlayabilirsiniz. 
Zamanlayıcı kaydı sırasında, sadece geçerli kanalı 
izleyebilirsiniz.

   Başlamadan önce ... 
  Sistem saatinin doğru olduğundan emin olun. 
Sistem saatini ayarlamak için bkz. bölüm 
“Ayarların Yapılması –  Sistem Ayarları.”

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

  VPS/PDC her zaman tüm programı kaydeder. 
Zamanlayıcıyı VPS/PDC yayın süresinden 
daha farklı bir süreye ayarlamak için, VPS/PDC 
fonksiyonunu kapatın. 
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Zamanlayıcı kaydı düzenleme
    1 TV’yi kaydedici için doğru görüntüleme 

kanalına alın.
    2  tuşuna basın.

    Zamanlayıcı kaydı listesi görüntülenir.

     01.01.2008   08:15:10 Zamanlayıcılı kayıt listesi

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

GeriBACK ÇıkTIMER DüzenleOK

Tarih   Başlat   Son   Kaynak  Kalite  VPS/PDC  Tekrar  Durum
01.01 Paz  10:00       10:30     P01        SP         Kapalı             Hiçbiri      Gçrli

04.01 Çar   12:15       04:00     P05        SP         Kapalı             Günlük     Gçrli
 

      3 Değiştirmek istediğiniz zamanlayıcıyı 
seçmek için    tuşlarını kullanın, ardından 
 OK  tuşuna basın.

    Düzenleme menüsü görüntülenir.

      4 Tercih ettiğiniz öğeyi seçin ve  OK  tuşuna 
basın

     Gerekli değişiklikleri yapın.
   [Düzenle] 
  Zamanlayıcı çizelgesini değiştirin.
   [Sil] 
  Zamanlayıcı programı silme.
   [Devre dışı bırak]  /  [Etkinleştir] 
  Tekrar zamanlayıcı kaydını devre dışı 
bırakma veya etkinleştirme.
   [İptal] 
  Düzenleme menüsünden çıkın.

      5 Onaylamak için  OK  tuşuna basın.
    6 Tamamlandığında, menüden çıkmak için 

 TIMER  tuşuna basın.
       

»

»

•
•

•

•

•

   [Kaynak] 
  Harici cihazı bağlamak için kullandığınız TV 
kanalını veya doğru video kaynağını (EXT2 
veya EXT3) seçin.
   [Kalite] 
  Kayıt kalitesi modu seçimi: 

       [Oto.]  – Optimum kayıt modunu 
seçer. (Kalan disk alanına ve kaydın 
uzunluğuna bağlıdır).
     [ HQ ]  ~  [ SLP ]  – Bkz. bölüm ‘Kayda 
başlamadan önce – Kayıt kalitesi 
seçimi’.

   [VPS]  veya [PDC]
  VPS/PDC modunu etkinleştirme/devre dışı 
bırakma.
   [Tekrar] 
  Kayıt tekrarlama seçeneği seçin: (Tek, 
Günlük, Haftalık, Pazartesi-Cuma veya 
Haftasonu).
   [Durum] 
  Programlanmış kaydın durumunu 
görüntüler. Zamanlayıcı programlandıktan 
sonra, [Gçrli]  görüntülenir. Başka mesajlar 
görüntülenirse bkz. bölüm ‘Sorun giderme 
- Kayıt’.

      5 Her öğe değerini seçmek için      tuşlarını 
ve giriş alanında hareket etmek için     
tuşlarını kullanın. 

    Alana değer girmek için ayrıca sayısal 
tuş takımını da kullanabilirsiniz.

      6 İşlemi tamamladığınızda  OK  tuşuna basın
7     Menüden çıkmak için  TIMER  tuşuna basın.
   8  Kaydediciye bir kaydedilebilir DVD takın.
    9 Kaydediciyi bekleme moduna almak için    

tuşuna basın.
       

•

•

•

•

•

•

•

•
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     Harici cihazdan kayıt
  (Analog Video Kamera/ Uydu Alıcısı/ VCR/ DVD 
Oynatıcı)
  Harici cihazdan doğrudan kayıt yapabilirsiniz. 
Kopya korumalı malzeme bu kaydedici ile 
kaydedilemez.  
    1 TV’yi kaydedici için doğru görüntüleme 

kanalına alın.
    2 Harici cihazı (örn. analog video kamera, 

VCR, DVD oynatıcı) kaydediciye bağlayın.
    3 Video kaynağını seçmek için  SOURCE  

tuşuna basın.
   [EXT2] 
  Kaydedicideki EXT2 scart soketine bağlı 
cihaz.
   [EXT3] 
  Kaydedicideki EXT3 (VIDEO IN ve AUDIO 
L/R) soketlerine bağlı cihaz.

    4 Harici cihazda oynatımı başlatın ve 
kaydedilecek içeriğin yerini belirleyin. 

    5 Kaydın başlamasını istediğiniz noktada z   
tuşuna basın.

    Kayıt işlemini duraklatmak için u   
düğmesine basın. 
    Kayda devam etmek için tekrar  u  
tuşuna basın.

      6 Kaydı durdurmak için x   tuşuna basın. 
    Yeni başlık kaydedildi.

      7 Çıkmak için  SOURCE  tuşuna basın.

•

•

•

•

»

Diğer cihazlardan kayıt

    Bir başka dijital video kameradan kayıt
  Kaydediciye bağlı bir dijital video kameradan 
kayıt yapabilirsiniz.

MENU

P

P

TV

    1 TV’yi kaydedici için doğru kanala alın.
    2 Dijital video kamerayı kaydedicideki  DV-IN  

soketine bağlayın.
    3 ‘DV IN’i seçmek için  SOURCE  tuşuna arka 

arkaya basın. 
    4 Dijital video kamerada oynatımı başlatın.
    5 Kaydın başlangıç noktasında  z   tuşuna 

basın.
    Kayıt işlemini duraklatmak için u   
düğmesine basın. 
    Kayda devam etmek için tekrar  u  
tuşuna basın.

      6 Kaydı durdurmak için x   tuşuna basın. 
    Yeni başlık kaydedildi.

      7 Çıkmak için  SOURCE  tuşuna basın.

 İpucu

 Kaydı görüntülemek için bkz. bölüm ‘Oynatma – Video 
oynatma’.

•

•

•

»
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    USB kart okuyucusundan oynatma
    1 Ön paneldeki kapağı aşağı indirin.
    2 USB cihazını  USB soketine bağlayın.
    3  USB  tuşuna basın.

    İçerik menüsü görüntülenir. 
Okuyucudaki her bellek kartı bir 
klasöre atanmıştır.

      4 Bir klasör seçin ve  OK  tuşuna basın.
    5 Oynatılacak dosyayı seçin ve u   tuşuna 

basın.

 İpucu

 Oynatma sırasında, okuyucuda bulunan bir başka kartı 
seçerseniz oynatma durur. 

•

      

»

         6 Oynatma

    USB’den oynatma
  Kaydedici aracılığıyla USB sürücü, USB bellek 
kartı okuyucu veya dijital kamera içeriğini 
görüntüleyin.  USB soketi, JPEG, MP3, 
WMA ve DivX dosyalarının oynatılmasını 
desteklemektedir. 

 Not

 USB soketi, USB hub cihazını desteklemez. Yalnızca USB 
Yığın Depolama Aygıtı standardını destekleyen dijital 
fotoğraf makineleri desteklenir.

•

    1 Ön paneldeki kapağı aşağı indirin.
    2 USB cihazını  USB soketine bağlayın.
    3  USB  tuşuna basın.

    İçerik menüsü görüntülenir.

      4 Bir dosya seçin ve u   tuşuna basın.

 İpucu

 Daha fazla oynatma seçeneği için bkz. bölüm ‘Oynatma’.•

»
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 Not

 DVD’ler ve DVD oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla 
tasarlanmıştır. Bir disk oynatmadan önce, cihazınızla 
aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun (arka 
kısmında belirtilir).
  Bir tuşa basıldığında yasak işaretinin ( X ) 
görüntülenmesi, fonksiyonun kullanılamadığı anlamına 
gelir.
  Disk tepsisini itmeyin ve üstüne diskten başka şey 
koymayın. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.

•

•

•

    Disk oynatma
 Dikkat

 Disk tepsisine asla diskten başka bir şey koymayın.
  Kaydedicinin içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.

•
•

    1 2   tuşuna basın.
    2 TV’yi kaydedici için doğru görüntüleme 

kanalına alın.
    3  ç  tuşuna basın.

    Disk tepsisi açılır.

      4 Diski tepsiye yerleştirin ve ç tuşuna basın.
    Etiketin yukarı doğru baktığından emin 
olun.
    Çift yüzlü diskleri, disk üzerinde 
gösterildiği gibi oynatmak istediğiniz 
yüzü yukarıya gelecek şekilde 
yerleştirin.

      5 Oynatma otomatik olarak başlar.
    Oynatma başlamazsa, disk içeriğini 
görüntülemek için  DISC MENU  
tuşuna basın. Bir parça seçin ve u   
tuşuna basın.  

 İpucu

 Daha fazla oynatma seçeneği için bkz. bölüm ‘Oynatma’.•

      

»

•

•

•

Diskten oynatma

  Oynatılabilir diskler

 DVD Video (Dijital Çok Amaçlı 
Disk)
  • Bölge 2/ TÜMÜ
 DVD±RW (Tekrar Yazılabilir DVD);

 DVD±R (Kaydedilebilir DVD)

 DVD+R DL (DVD+R Çift Katman)

ReWritable

 CD-RW (Yeniden yazılabilir CD)
  • MP3/WMA/JPEG/DivX

Recordable

 CD-R (Kaydedilebilir CD)
  • MP3/WMA/JPEG/DivX

 Ses CD’si (Kompakt Disk
  Dijital Ses)

 Video CD

 Super Video CD
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       DivX dosyası oynatma
Bilgisayarınızdan CD-R/RW, kaydedilebilir 
DVD veya USB cihazına kopyaladığınız DivX¬ 
dosyalarını oynatın.
    1 Bir disk yerleştirin veya USB cihazı bağlayın.
    2 Bir kaynak seçin:

     Diskler için : içerik görüntülenene 
kadar  DISC MENU  tuşuna basın.
     USB cihazları için : içerik 
görüntülenene kadar  USB  tuşuna 
basın.

      3 Bir öğe seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Disk, çok sayıda parça/ başlık/dosya 
içeriyorsa, bir önceki/sonraki dosya 
adları sayfasını görüntülemek için í 
ë   tuşuna basın.

      4 Bir dosya seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Oynatmayı durdurmak için x   tuşuna 
basın.
    Bir başka altyazı dili seçmek için 
 SUBTITLE  tuşuna basın.
    Görüntülenen altyazılar yanlışsa, bir 
başka  karakter seti  seçebilirsiniz.

 Not

 Desteklenen altyazı dosyası formatları: .srt, .smi, .sub, 
.sami.
Düşük kaliteli DivX video piksellere ayrılabilir.

•

•

  

•

•

•

•

•

•

Video oynatma

P

MENU

    Kaydedilmiş bir başlık oynatma
    1  DISC MENU  tuşuna basın.

    Başlık menüsü görüntülenir.

DüzenleOK ÇıkDISCYürütPLAY

1/3Başlık

P06
18/01 09:00
00:30:00 SP
0.8 GB

Hatırlatıcı
01:11:09 SP
2.8 GB

      2 Bir başlık seçin ve u   tuşuna basın.
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     Bir başka parça/ dosya seçimi
  Bir disk veya klasör birden fazla parça veya 
dosya içeriyorsa, oynatma sırasında farklı bir 
parça veya dosya seçebilirsiniz.
  Düğme   İşlem

  ë  Bir sonraki parçaya/dosyaya 
gitmek.

  í  Önceki bölüm/parçanın 
başlangıcına dönmek.

      

      Müzik çalma

    MP3/ WMA dosyaları çalma
  Kaydedilebilir bir DVD, CD veya USB fl ash 
sürücüye kaydedilmiş çoğu MP3/ WMA ses 
dosyasını çalın.
    1 Bir disk yerleştirin veya USB cihazı bağlayın.
    2 Bir kaynak seçin:

    Diskler için: içerik görüntülenene kadar 
 DISC MENU  tuşuna basın.
    USB cihazları için: içerik görüntülenene 
kadar  USB  tuşuna basın.

YürütOKListe moduREC MODE

0001/0005 KapalıVeri diski

Ses /       00:00 / 00:00

Ses  -  Parça 3.mp3

Boyut
Tarih
Süre 

4.20 MB
01.02.2006
10:10:50

...
Parça 1.mp3
Parça 2.mp3
Parça 3.mp3
Parça 4.mp3
Parça 5.mp3

      3 Bir öğe seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Disk, çok sayıda parça/ başlık/dosya 
içeriyorsa, bir önceki/sonraki dosya 
adları sayfasını görüntülemek için í 
ë   tuşuna basın.

      4 Çalınacak dosyayı seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Oynatmayı durdurmak için x   tuşuna 
basın.

 İpucu

 Çok süreçli CD’lerde sadece ilk süreç oynatılır.
  Bu kaydedici MP3PRO ses formatını desteklemez.
  MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel 
karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin 
desteklememesi nedeniyle ekranda doğru 
görüntülenemeyebilir. 

•
•
•

•

•

•

•
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 İşlem  Düğme
 Bir ekranda küçük resim dizinini 
görüntülemek.

  INFO

 Önceki/sonraki resmi 
görüntülemek

  íë

 Dizin menüsünde, önceki/
sonraki küçük resim sayfasını 
görüntülemek.

  íë

 Zoom moduna girmek/bu 
moddan çıkmak. Büyütme 
faktörünü seçmek için arka arkaya 
basın.

  ZOOM

 Büyütme modunda büyütülmüş 
görüntüyü kaydırmak

  

 Resmi döndürmek.   
 Slayt gösterisi sırasında geçişler 
arasında geçiş yapmak.

  

6 Ana menüye dönmek için  BACK  tuşuna 
basın.

7 Durmak ve içerik menüsünü görüntülemek 
için x tuşuna basın.

     
Müzikli slayt gösterisi oynatımı başlatır, 
1       Bir MP3 dosyası seçin ve  OK  tuşuna basın. 

    MP3 dosyası çalma başlar.

2       Menüde bir resim dosyası seçin ve  OK  
tuşuna basın. 

    Slayt gösterisi başlar.
   Desteklenen JPEG resim formatları Dosya 
formatı: 

        Dosya uzantıları ‘.JPG’, ‘.JPE,’ veya ‘.JPEG’ 
şeklinde olmalıdır.
    Kaydedici yalnızca, neredeyse tüm dijital 
fotoğraf makineleri tarafından kullanılan 
JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri 
görüntüleyebilir. Hareketli JPEG veya 
JPEG haricindeki formattaki resimler 
ve bu resimler ile ilişkili sesli klipler 
görüntülenmez.

»

»

•

•

Fotoğraf görüntüleme

    Resim diski gösterimi (slayt gösterisi)
  Resim diski gösterimi (slayt gösterisi)
  JPEG dosyalarını slayt gösterisi olarak 
görüntüleyebilirsiniz.
    1 Bir disk yerleştirin veya USB cihazı bağlayın.
    2 Bir kaynak seçin:

    Diskler için: içerik görüntülenene kadar 
 DISC MENU  tuşuna basın.
    USB cihazları için: içerik görüntülenene 
kadar  USB  tuşuna basın.

YürütOK DizinINFOListe moduREC MODE

0001/0005Veri diski

.../Foto /              00:00 / 00:00

..
Pic 01.jpg
Pic 02.jpg
Pic 03.jpg
Pic 04.jpg
Pic 05.jpg

Çözünürlük
Tarih
Süre

2560 x 1920
01.02.2005
03:10:50

      3 Klasörü seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Disk, çok sayıda parça/ başlık/dosya 
içeriyorsa, bir önceki/sonraki dosya 
adları sayfasını görüntülemek için í 
ë   tuşunu kullanın.
    Önceki seviyeye dönmek için  BACK  
tuşuna basın.

      4 Bir dosya seçin ve  OK  tuşuna basın. 
    Slayt gösterisi başlar.

      5 Oynatma sırasında,  OPTIONS  tuşuna basın.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. 
Menü, uzaktan kumandadaki tuşların 
fonksiyonlarını listeler.

Dizin Geçişler Döndür� ��
�INFO

      

•

•

•

•

»

»
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Oynatma Kontrolü

    Bir başka başlık/ bölüm seçimi
  Oynatma sırasında, aşağıdaki adımları izleyerek 
bir başka başlık veya bölüm seçin:
 İşlem  Düğme
 Bir sonraki bölüme gitmek.   ë
 Önceki bölümün başlangıcına 
dönmek.

  í

 Bölüm numarasıyla seçmek.   0  -  9

  Başlık numarasıyla seçme,
    1 Oynatma sırasında,  OPTIONS  tuşuna basın.

    Seçenekler menüsü görüntülenir.

      2 Başlık simgesini seçin ve  OK  tuşuna basın 

1/3

    3 Girişi değiştirmek için    tuşlarını 
kullanın.

    Oynatma, seçilen başlığa atlar.

  4 Menüden çıkmak için  OPTIONS  tuşuna 
basın.

  Bölüm numarasıyla seçme,
      1 Oynatma sırasında,  OPTIONS  tuşuna basın.

    Seçenekler menüsü görüntülenir.

2       Bölüm simgesini seçin ve  OK  tuşuna basın 

1/3

3     Girişi değiştirmek için    tuşlarını 
kullanın.

    Oynatma, bölüme atlar.

      4 Menüden çıkmak için  OPTIONS  tuşuna 
basın.

     

»

»

»

»

 İpucu

 Bilgisayara kaydedilmiş diskler bu kaydedicide 
oynatılamayabilir.
  Bir diskte çok sayıda parça/resim varsa, kaydedicinin disk 
içeriğini görüntülemesi daha uzun zaman alabilir.
  Eğer JPEG resmi ‘exif ’ tip dosya olarak kaydedilmemişse, 
gerçek küçük resimler içerik menüsünde 
görüntülenmeyecektir. 

•

•

•

     Resim büyütme
  Ekrandaki resmi büyütebilir ve büyütülmüş 
resimde gezinebilirsiniz.
    1 Arka arkaya  ZOOM  tuşuna basın.

    Zoom modu etkinleştirilir.

      2 Büyütülmüş görüntüyü kaydırmak için 
   tuşlarını kullanın.

    3 Çıkmak için, normal boyuta dönene kadar 
arka arkaya  ZOOM  tuşuna basın.

       Dijital kameradan oynatma
    1 Ön paneldeki USB soketine bir dijital 

kamera bağlayın.
    2 Dijital kamerayı, oynatma ayarlarını kontrol 

etmek için kullanın.
        

»
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     İleri/ geri arama
  Oynatma sırasında, video içeriğini hızlı ileri veya 
hızlı geri arayabilirsiniz.
    1 Oynatma sırasında    veya    tuşunu basılı 

tutun.
    Arama durum çubuğu görüntülenir ve 
ses kapatılır.

      2 Farklı hız seçenekleri arasında gezinmek için 
   veya    tuşuna arka arkaya basın. 

    Normal oynatmaya devam etmek için 
 u  tuşuna basın. 

         Saate göre arama
  Disk üzerindeki belirli bir noktaya atlayabilirsiniz.
    1 Oynatma sırasında,  OPTIONS  tuşuna basın.

    Video seçenekleri menüsü görüntülenir.

      2 Menüde zaman arama giriş simgesini seçin 
ve  OK  tuşuna basın.     Geçen oynatma 
zamanı, zaman giriş alanı olarak değişecektir.

_ _:_ _:_ _TTTT

      3 6 rakamlı zaman değerini girmek için sayısal 
tuş takımını (0-9) kullanın.      Oynatma, girilen 
zamana artlar.

»

•

»

Altyazı dili seçme
  DVD’lerde veya DivX® Ultra disklerde altyazı 
dilini değiştirebilirsiniz. 

    1 Oynatma sırasında  SUBTITLE  tuşuna basın.
    2 Bir dil seçin ve  OK  tuşuna basın.

    Dil diskte yoksa, varsayılan disk dili 
kullanılır.

 İpucu

 Bazı diskler için dil, disk menüsünden ayarlanmalıdır.Disk 
menüsüne erişmek için DISC MENU tuşuna basın.

•

     Ses dili seçimi
  DVD’lerde veya VCD’lerde ses dili seçin.

    1 Disk oynatımı sırasında  AUDIO  tuşuna 
basın.

    Dil seçenekleri görüntülenir. Seçilen ses 
kanalı kullanılamıyorsa, varsayılan disk 
ses kanalı kullanılacaktır.

 İpucu

 Bazı diskler için dil, disk menüsünden ayarlanmalıdır. Disk 
menüsüne erişmek için DISC MENU tuşuna basın.

•

•

»
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Oynatım kontrolü ayarlama - PBC
  Bazı (Süper) Video CD’lerde ‘PBC’ (Play Back 
Control - Oynatma Kontrolü) özelliği bulunur. 
Bu, ekrandaki menüyü izleyerek CD’leri 
etkileşimli olarak oynatmanızı sağlar. 
    1 Bir (Super) Video CD takın. 

    Disk menüsü görüntülenirse, bir seçim 
yapın ve  OK  tuşuna basın.

      2 Disk oynatımı sırasında  OPTIONS  tuşuna 
basın.

    3 PBC  [Açık]  veya PBC  [Kapalı]  seçin ve  OK  
tuşuna basın.

    4 Oynatmayı durdurmak için x düğmesine 
basın.

       Tekrarlama/ rastgele oynatım 
seçenekleri seçimi
  Oynatma sırasında çeşitli tekrarlama 
fonksiyonları seçebilirsiniz. Tekrar oynatma 
seçenekleri disk tipine göre farklıdır.
    1 Oynatma sırasında,  REPEAT  tuşuna basın.

    Tekrarlama seçenekleri görüntülenir.

      2 Tekrarlama seçimi yapmak için arka arkaya 
 REPEAT  tuşuna ve  OK  tuşuna basın.
   [Parça]  /  [Başlık] 
  Geçerli parçanın/başlığın oynatımını 
tekrarlama.
   [Bölüm]  - sadece DVD, DVDR, DVDRW 
  Geçerli bölümün oynatımını tekrarlama.
   [Tekrar]  - sadece MP3, WMA, JPEG, resim 
ve ses
  Sadece seçilen dosyayı tekrarlar.
   [Tümünü tekrarla]  /  [Tümü] 
  Tüm dosyaların veya parçaların oynatımını 
tekrarlar.
   [Bir kez]  - sadece MP3, WMA, JPEG, resim 
ve ses
  Sadece bir kez tekrarlar.
   [Rastgele]  - sadece MP3, WMA, JPEG, 
resim ve ses
  Disk içindeki tüm parçaları rastgele oynatır.

•

»

•

•

•

•

•

•

         Hareketli oynatma
   Resmi kare kare ilerletmek için, 
    1 Oynatma sırasında u   tuşuna basın.

    Oynatma duraklatılır ve hareketsiz bir 
resim görüntülenir. 

      2 Kareyi geriye veya ileriye hareket ettirmek 
için    veya    tuşlarına arka arkaya basın.

    Normal oynatmaya devam etmek için 
 u  tuşuna basın. 

      
  Hızlı geri oynatma için,
  (DivX dosyaları/ VCD/ SVCD diskleri için geçerli 
değildir)
    1 Oynatma sırasında u   tuşuna basın.
    2 Hızlı ileri oynatma için    tuşunu basılı 

tutun.
    3 Farklı hareket hızı seçenekleri arasında 

gezinmek için    tuşuna arka arkaya basın.
    Normal oynatmaya devam etmek için 
 u  tuşuna basın. 

       Hızlı ileri oynatma için, 
    1 Oynatma sırasında u   tuşuna basın.
    2 Hızlı ileri oynatma için    tuşunu basılı 

tutun.
    3 Farklı hareket hızı seçenekleri arasında 

gezinmek için    tuşuna arka arkaya basın.
    Normal oynatmaya devam etmek için 
 u  tuşuna basın. 

         

»

•

•

•
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         Son durdurulan noktadan oynatmaya 
devam etme
  Bu seçenek yalnızca DVD/VCD oynatımlarında 
kullanılabilir. Disk bu kaydedicide daha önce 
oynatılmışsa, son durdurulan noktadan disk 
oynatımına devam edebilirsiniz.
   Başlamadan önce... 
  Fonksiyonu etkinleştirdiğinizden emin olun.
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Ayarlar menüsü görüntülenir.

      2  [Oynatma]  seçeneğini seçin ve    tuşuna 
basın.

    3  [Devam]  seçeneğini seçin ve    tuşuna 
basın.

    4  [Açık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Oynatmaya devam etme fonksiyonu 
etkinleştirilir.

       Oynatımı durdurduktan sonra oynatmaya 
devam etmek için 
    1 Diski takın ve u   tuşuna basın.

    Oynatma, son durdurulan noktadan 
başlar.

       Oynatmaya baştan başlatmak için 
    1 Diski takın ve  u  tuşuna basın.

    Oynatma, son durdurulan noktadan 
başlar.

      2  í  tuşuna basın.
    Oynatma, ilk başlık/parçadan başlatılır.

»

»

»

»

»

    3 Tekrar oynatmayı iptal etmek amacıyla 
 [Kapalı]  seçimini yapmak için  REPEAT  
tuşuna arka arkaya basın.

       Belirli bir sahneyi tekrarlama (A-B)
  Başlık veya bölüm içindeki özel bir kısmı tekrar 
oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için, tekrarlamak 
istediğiniz kısmın başlangıcını ve sonunu 
işaretlemelisiniz.
    1 Oynatma sırasında,  OPTIONS  tuşuna basın.

    Seçenekler menüsü görüntülenir.

      2 Tekrarlama simgesini seçin ve  OK  tuşuna 
basın 

    3 Tekrar oynatmanın başlangıç noktasını 
işaretlemek için o noktada  [A-]  seçimini 
yapın.

    4 Bitiş noktasında  [A-B]  seçimini yapın.
    Oynatma işaretlenen kısmın 
başlangıcına atlar. Tekrarlama modu iptal 
edilene kadar aynı kısım tekrar edilir.

      5 Tekrar oynatmayı iptal etmek için 1 ve 
2. adımları tekrarlayın ve ardından  [A-B 
kapalı]  seçimini yapın.

       Kamera açılarını değiştirme
  Bu seçenek sadece farklı kamera açılarıyla 
kaydedilmiş sekanslar içeren DVD’lerde 
mümkündür. Sahneyi farklı açılardan 
görüntüleyebilirsiniz.
    1 Disk oynatımı sırasında  OPTIONS  tuşuna 

basın.
    Video seçenekleri menüsü görüntülenir.

      2   [ Angle ]  (Açı) seçeneğini seçin ve    
tuşuna basın.

    3 Diskte mevcut tercih edilen bir kamera 
açısı seçmek için    tuşlarını kullanın.

    Eğer birden fazla açı destekleniyorsa 
simge görüntülenecektir.

»

»

»

•
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Kaydedilebilir DVD 
düzenleme
  Disk düzenleme menüsü, aşağıdaki disk 
düzenleme fonksiyonlarını sağlar :

    tüm kayıtları silme.
    DVD±R diski sonlandırma.
    Disk adı değiştirme.

      Tüm kayıtları silme
    1 Disk menüsüne erişmek için  DISC MENU  

tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Disk]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Disk düzenleme menüsü görüntülenir.

ONAYLAOK ÇıkDISCDisk menüsüBACK

DiskDüzenle

P06
10 / 01          10:08  
00:30:21       SP
1.0GB

Yürüt
Başlık
Disk

Sil
Sonlandır
Etiket

v
      4  [Sil]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna basın.

    Onay mesajı görüntülenir.

      5 Menüde  [TAMAM]  seçimi yapın ve  OK  
tuşuna basın. 

    Diskteki tüm korunmayan başlıklar 
silinir.
    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

         

•
•
•

»

»

•

•

           7 Kayıt düzenleme

    Disk menüsü hakkında
  Disk menü ekranı, kaydedilebilir DVD’deki 
kayıtları gösterir. Kaydedilebilir bir 
DVD yerleştirdiğinizde bir kez görüntülenir, 
 DISC MENU  tuşuna basın.

DüzenleOK ÇıkDISCYürütPLAY

   1/3Başlık

P06
18/01 09:00
00:30:00 SP
0.8 GB

Hatırlatıcı
01:11:09 SP
2.8 GB

A B

C
D

  Disk menü ekranında aşağıdaki bilgiler 
görüntülenir :
    A Başlık küçük resmi.
    B başlık adı, kayıt süresi, kayıt kalitesi ve 

kullanılan disk alanı.
    C Kayıt moduna göre kalan kayıt süresi. Kayıt 

modunu seçmek için REC MODE tuşuna 
basın.

    D Kalan disk alanı.
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          Kaydedilebilir DVD’deki 
başlıkları düzenleme

 Not

 DVDR diski sonlandırılmışsa üzerinde düzenleme 
yapılamaz.

•

  Bir başlık kaydettikten sonra, başlık düzenleme 
menüsü aşağıdaki düzenleme fonksiyonlarına 
erişim sağlar :

    başlık silme
    sahne gizleme/gösterme
    başlık adı düzenleme
    başlık bölme 
    başlık koruma 

      Başlık silme
  Kaydedilebilir bir DVD üzerinde başlık (kayıt) 
siler. 
    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.

ONAYLAOK ÇıkDISCDisk menüsüBACK

BaşlıkDüzenle

P06
10 / 01          10:08   
00:30:21       SP
1.0GB

Yürüt
Başlık
Disk

Sil
A-B sakla
Göster
Adını değiştir
Böl
Koru

    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    4  [Sil]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Onay mesajı görüntülenir.

      5 Menüde  [TAMAM]  seçimi yapın ve  OK  
tuşuna basın. 

    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

•
•
•
•
•

»

•

Disk adı düzenleme
  Disk adı, kaydedici tarafından otomatik olarak 
oluşturulur. Disk adını düzenleyebilirsiniz.
    1 Disk menüsüne erişmek için  DISC MENU  

tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Disk]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Disk düzenleme menüsü görüntülenir.

      4  [Etiket]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Bir klavye ekranı görüntülenir.

      5 Girmek için tuşu seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Girişinizi düzenlemek için aşağıdaki 
tuşları kullanın.

 İşlem  Seçenek
  [Boşluk Tuşu]  Karakterler arasında bir boşluk 

bırakır.
 ⌫  İmlecin solunda yer alan bir 

karakteri siler.
  [ONAYLA]  Tüm değişiklikleri onaylar ve 

klavye ekranından çıkar.

    İlgili seçeneği vurgulamak için 
   tuşlarını kullanın.

    Büyük ve küçük harfl er veya simgeler 
arasında geçiş yapmak için  í  veya ë   
tuşuna arka arkaya basın.
    Değişiklikleri iptal etmek için  BACK  
tuşuna basın.

      6 Onaylamak için  [ONAYLA]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın. 

    Disk yeniden adlandırılır.

»

»

•

•

•

•

»
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Gizlenmiş sahneyi görünür hele getirmek için:
    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    4  [Göster]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Gizlenen sahne oynatılır.

 İpucu

  [Göster]  seçeneği kullanılamıyorsa, başlıkta gizli sahne 
yoktur.

•

     Başlık adı düzenleme
  Başlık adı düzenleme
    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    4  [Adını değiştir]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.
    Bir klavye ekranı görüntülenir.

 5 Girmek için tuşu seçin ve  OK  tuşuna basın.
   Girişinizi düzenlemek için aşağıdaki 
tuşları kullanın.

 İşlem  Seçenek
  [Boşluk Tuşu]  Karakterler arasında bir boşluk 

bırakır.
 ⌫  İmlecin solunda yer alan bir 

karakteri siler.
  [ONAYLA]  Tüm değişiklikleri onaylar ve 

klavye ekranından çıkar.

    İlgili seçeneği vurgulamak için 
   tuşlarını kullanın.

    Büyük ve küçük harfl er veya simgeler 
arasında geçiş yapmak için  í  veya ë   
tuşuna arka arkaya basın.
              Değişiklikleri iptal etmek için  BACK  
tuşuna basın.

»

»

•

•

•

•

         Başlıktaki istenmeyen sahneleri 
saklama (sadece DVDRW)
  Başlıktaki istenmeyen bir sahneyi saklama 
(sadece DVDRW)
    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    4  [A-B sakla]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Başlık ekranı duraklatma modunda 
görüntülenir. 

YürütPlay Menü DüzenBACKONAYLAOK

    Başlık: 1A-B sakla

00:00:00

A noktası ayarla
B noktası ayarla
TAMAM
İptal

      5 u   tuşuna basın.
    Hızlı ileri/hızlı geri arama yapmak için 
   tuşlarını basılı tutun. VEYA,
    Duraklatma modunda, kare kare 
ilerlemek için    tuşlarını kullanın.

      6 Başlangıç noktasında u   tuşuna basın.
    7 Başlangıç noktası oluşturmak için  [A 

noktası ayarla]  seçimini yapın ve  OK  
tuşuna basın.

    8 Bitiş noktasının yerini belirlemek için  [B 
noktası ayarla]  seçimini yapın ve  OK  
tuşuna basın. 

    Silinecek sahneler işaretlenir.

      9 Onaylamak için  [TAMAM]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın. 

    Bu sahne, başlık oynatımı sırasında 
gizlenir. 

        

»

•

•

»

»
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Başlığın korunması/korumanın 
kaldırılması
  Kaydedilen başlığı, kayıtların yanlışlıkla 
kaybedilmesini engellemek amacıyla 
koruyabilirsiniz.
    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    4  [Koru]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Onay mesajı görüntülenir. 

      5 Menüde  [TAMAM]  seçimini yapın.
    Başlık korunur. Silinemez veya 
düzenlenemez.
    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın ve 
 OK  tuşuna basın.
  Başlık korumasını kaldırmak için, 

      6 Adımlar 1 - 3’ü tekrarlayın,  [Korumasını 
kaldır]  seçimini yapın ve  OK  tuşuna basın.

    Onay mesajı görüntülenir. 

»

»

»

»

      6 Onaylamak için  [ONAYLA]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

    Başlık yeniden adlandırılır. 

         Başlık bölme (sadece DVDRW)
  Bir başlığı iki veya daha fazla başlığa böler. 
Her bir başlığın uzunluğu en az 6 (altı) saniye 
olmalıdır.

 Uyarı

 Başlık bölündüğünde, tekrar birleştirilemez.•

    1  DISC MENU  tuşuna basın.
    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3  [Başlık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    4  [Böl]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna basın.

    Başlık ekranı duraklatma modunda 
görüntülenir. 

      5 Oynatmayı başlatmak için u   tuşuna basın.
 Ayrıntılar  Düğme
 Hızlı ileri/geri arama yapmak
  Duraklatma modunda, kare kare 
ilerlemek için basın.

  

      6  [Böl]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Bölme noktası işaretlenir.

      7  [TAMAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Yeni bir başlık oluşturulur ve disk menü 
dizininde gösterilecektir.

         

»

»

»

»
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          Kayıtlarınızın başka 
oynatıcılarda oynatılması
  Bir başka DVD oynatıcıda oynatabilmek 
için kaydedilmiş DVDR veya DVDRW’yi 
hazırlamanız gerekir.

    Oynatım için DVDR hazırlama
 Not

 Bir DVDR diski sonlandırıldığında, bu disk üzerinde 
başka bir kayıt veya düzenleme işlemi gerçekleştirilemez. 
Diski sonlandırmadan önce, tüm kayıt ve düzenleme 
işlemlerini tamamlamış olduğunuzdan emin olun.

•

    1 Disk menüsüne erişmek için  DISC MENU  
tuşuna basın.

    2 Bir başlık seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Düzenleme menüsü görüntülenir.

      3  [Sonlandır]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Bir uyarı mesajı görüntülenir.

      4 Menüde  [TAMAM]  seçimi yapın ve  OK  
tuşuna basın.

    Sonlandırma başlar. İşlem, kayıtların 
uzunluğuna bağlı olarak birkaç dakika 
sürer. Disk tepsisini açmayın veya 
gücü kapatmayın; aksi takdirde disk 
kullanılmaz hale gelebilir.

         

»

»

»

          Başlık/başlıklar üzerine yazma 
(sadece DVDRW)
  Bu kaydedici, seçilen bir başlık üzerine yazmanıza 
olanak tanıyan bir üzerine yazma fonksiyonuna 
sahiptir.
   Üzerine yazma fonksiyonunun etkinleştirilmesi
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Ayarlar menüsü görüntülenir.

      2  [Kayıt]  seçeneğini seçin ve    tuşuna basın.
    3  [Üzerine yaz]  seçeneğini seçin ve  

tuşuna basın.
    4  [Açık]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    Üzerine yazma fonksiyonu etkinleştirilir.

         Kayıt işlemine başlamak için, 
    1  DISC MENU  tuşuna basın.

    Disk menüsü görüntülenir.

      2 Üzerine yazmak için başlığı seçin ve  z  
tuşuna basın.

    Bir uyarı mesajı görüntülenir.

      3  [TAMAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    Yeni kayıtlar, seçilen başlık ve sonraki 
başlıkların üzerine kaydedilir.

»

»

»

»

»
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Oynatım için DVDRW hazırlama
    1 Ayar menüsüne erişim için  SETUP  tuşuna 

basın.
    2  [Disk]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 

basın.
    3  [Uyumlu hale getir]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
    Bir uyarı mesajı görüntülenir.

      4 Menüde  [TAMAM]  seçimi yapın ve  OK  
tuşuna basın.

    İşlem, kayıtların uzunluğuna bağlı olarak 
birkaç dakika sürer. Disk tepsisini 
açmayın veya gücü kapatmayın; aksi 
takdirde disk kullanılmaz hale gelebilir.

 Not

 Eğer  [Uyumlu hale getir]  seçeneği kullanılamıyorsa, disk 
oynatım için zaten uygundur.

•

»

»
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Kanalı yeniden adlandırma
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ön ayarları yönet]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir kanal seçin ve    tuşuna basın.
    4  [Adını değiştir]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.
    Klavye ekranı görüntülenir.

       5 Girmek için tuşu seçin ve  OK  tuşuna basın.
   Girişinizi düzenlemek için aşağıdaki 
tuşları kullanın.

 İşlem  Seçenek
  [Boşluk Tuşu]  Karakterler arasında bir boşluk 

bırakır.
 ⌫  İmlecin solunda yer alan bir 

karakteri siler.
  [ONAYLA]  Tüm değişiklikleri onaylar ve 

klavye ekranından çıkar.

    İlgili seçeneği vurgulamak için 
   tuşlarını kullanın.

    Büyük ve küçük harfl er veya simgeler 
arasında geçiş yapmak için  í  veya ë   
tuşuna arka arkaya basın.
  Değişiklikleri iptal etmek için  BACK  
tuşuna basın.    

      6 Onaylamak için  [ONAYLA]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın. 

»

•

•

•

•

       8 Ayarların 
yapılması

    Tuner Ayarları

    Kanalları sıralama
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ön ayarları yönet]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir kanal seçin ve    tuşuna basın.

  

Yukarı
Aşağı
NICAM
Dekoder
Adını değiştir
Manuel ayar

PR  İstasyon  İnce  NICAM  Dekoder KNL.  

Ön ayarları yönet

Önceki/Sonrakiíë ONAYLAOK ÇıkBACK

AtlaCLEAR

1       P01          0         Açık        Kapalı     C01
2       P02          0         Açık        Açık         S08
3       P03          0         Açık        Kapalı     C05
4       P04          0         Açık        Kapalı     C09

6       P06          0         Kapalı     Kapalı     C25
5       P05          0         Açık        Kapalı      C21

    4  [Yukarı]  veya  [Aşağı]  seçeneğini seçin.
    5 Kanal istediğiniz konuma gelene kadar  OK  

tuşuna arka arkaya basın.
    Çıkmak için  BACK  tuşuna basın.

         
•
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NICAM sesi etkinleştirme
  NICAM dijital bir ses iletim sistemidir. Bir stereo 
kanal ya da iki ayrı mono kanal aktarır. 
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ön ayarları yönet]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir kanal seçin ve    tuşuna basın.
    4 Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için 

 [NICAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
arka arkaya basın:
   [Açık] 
  NICAM sesi etkinleştirir.
   [Kapalı] 
  NICAM sesi devre dışı bırakır.

    5 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

       Dekoder yoluyla TV kanalları alma
 Not

 Bu talimatlar sadece, TV kanallarının, kaydedici üzerindeki 
EXT2 soketine bağlı bir dekoder yoluyla aktarılması 
durumunda geçerlidir. 

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ön ayarları yönet]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir kanal seçin ve    tuşuna basın.
    4 Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için 

 [Dekoder]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
arka arkaya basın:
   [Açık] 
  Dekoderden alımı etkinleştirir.
   [Kapalı] 
  Alımı devre dışı bırakır.

    5 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
       

•

•

•

•

       Bir kanalı manuel olarak Ayarlama/ 
Değiştirme
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ön ayarları yönet]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir kanal seçin ve    tuşuna basın.
    4  [Manuel ayar]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.

  

Manuel ayar

TAMAMOKGeriBACK

5           95.25              C21         0            PAL B/G

PR Ara (MHZ) KNL. İnce Standart

    5 Ayarı değiştirmek için      tuşlarını, önceki/
sonraki giriş alanını seçmek için ise   tu 
tuşlarını kullanın.
   [PR] 
  Önceden ayarlı program numarasını 
görüntüler.
   [Ara (MHZ)] 
  Geçerli bir frekans aktarımı aramak için 
     tuşlarını kullanın.
   [KNL.] 
  Bir TV kanalı seçmek için      tuşlarını 
kullanın.
   [İnce] 
  Frekansı 0,06~0,07 MHz artırmak/azaltmak 
için      tuşlarını kullanın.
   [Standart] 
  Görüntü ve ses açısından en az bozulmaya 
neden olan TV sistem standardını seçmek 
için      tuşlarını kullanın.

    6 Onaylamak için  [ONAYLA]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın. 

    Değişiklikleri iptal etmek için  BACK  
tuşuna basın.

         

•

•

•

•

•

•
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        Disk Ayarları

    Kaydedilebilir DVD disk formatlama
  Bazı DVD+VR, DVD±R/+R DL ve DVD±RW 
diskler, bu kaydedicide kayıt için kullanılmadan 
önce formatlanmalıdır.

 Not

 Bu seçenek, video kaydı için tekrar yazılabilir DVD veri 
diski (örn. MP3, JPEG dosyaları) kullanılırken gereklidir. 
  Disk formatlandığında, tüm disk içeriği silinecektir.

•

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Disk]  > [Format]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.
    Onay mesajı görüntülenir.

      3  [TAMAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

      4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
       

»

•

Bulunduğunuz ülkeyi değiştirme
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Ülke]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.
    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.

       Tüm kanalları yeniden yükleme
 Not

 Kaydedicide kayıtlı tüm kanallar sıfırlanacaktır.•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Radyo]  > [Otomatik arama]  seçeneğini 

seçin ve tuşuna basın.
    Kanal ayarlama başlar
    Kanal ayarlamayı iptal etmek için  OK  
tuşuna basın.

      3 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

»

»

TR
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     Disk bilgisi görüntüleme
  Geçerli disk bilgilerini görüntüler. 
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Disk]  > [Disk bilgisi]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
    Disk bilgileri görüntülenir.

   [Etiket] 
  Disk adı.
   [Başlık no.] 
  Disk üzerindeki toplam başlık sayısı. 
   [Medya] 
  Disk tipi.
   [Durum] 
  Diskin durumu (kaydedilebilir, boş, 
sonlandırılmış veya dolu).
   [Boşluk Tuşu] 
  Kayıt için kullanılan disk kapasitesi.
   [Hatırlatıcı] 
  Disk üzerinde kayıt için kullanılabilir kalan 
süre. Seçilen kayıt kalitesi moduna bağlıdır. 

      3 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
        

»

•

•

•

•

•

•

Diskin kilitlenmesi/kilidin açılması
  Kaydedilebilir DVD’yi kilitleyerek, kayıtların 
kazara silinmesini veya düzenlenmesini önler.

 Not

 Disk kilitliyse, bu seçenek  [Kilidini Aç]  seçeneğine 
dönüşür. 

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Disk]  > [Kilitle]  seçeneğini seçin ve  OK  

tuşuna basın.
    Onay mesajı görüntülenir.

      3  [TAMAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

      4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

       Oynatım için DVDRW hazırlama
  Ayrıntılar için bkz. “Kaydedilebilir diskteki 
başlıkları düzenleme –  Kaydedilmiş DVD’yi başka 
kaydedicilerde oynatma     ”.

»

•
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       TV görüntüleme formatı ayarlama
  TV formatı, bağlı olduğunuz TV’nin türüne göre 
en-boy oranını belirler.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Oynatma]  > [TV şekli]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

  
   [4:3 PS] 

  Her iki yanından kırpılmış tam yüksellikte 
bir resim için bu seçeneği seçin.
   [4:3 LB] 

  Ekranın üst ve alt tarafında siyah bantlarla 
‘geniş ekran’ görünmesini istiyorsanız bu 
seçeneği seçin.
   [16:9] 

  Geniş ekran TV (çerçeve oranı 16:9) için 
bu seçeneği seçin.

    4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

       Devam etmeyi etkinleştirme
  Bkz. bölüm ‘Oynatma Kontrolü –  Son 
durdurulan noktadan oynatmaya devam etme     ’.
     

•

•

•

Oynatma Ayarları

    Dil seçenekleri seçme
 Not

 Eğer seçilen dil diskte bulunmuyorsa, bunun yerine 
diskin varsayılan dili kullanılacaktır. 
  Bazı DVD’lerde, dil sadece DVD disk menüsü 
kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için DISC 
tuşuna basın.

•

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Oynatma]  seçeneğini seçin ve    tuşuna 

basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [Ses dili] 
  DVD oynatma için tercih edilen ses dilini 
seçer.
   [Altyazı dili] 
  DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini 
seçin. 

    4 Tercih ettiğiniz ayarı seçin ve  OK  tuşuna 
basın

    5 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

•

•
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Kayıt Ayarları

  Kayıt dilinin seçilmesi.
  Bkz. bölüm ‘Kayıt – Kayda başlamadan önce’.

  Kayıt kalitesinin seçilmesi
  Bkz. bölüm ‘Kayıt – Kayda başlamadan önce’.

   Otomatik bölüm işaretlerinin 
ayarlanması
  Belirli aralıklarla bölüm işaretleri ekleyerek kaydı 
(başlığı) bölümlere ayırır. Bu, kayıtta belirli bir 
noktaya hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Kayıt]  > [Otomatik Bölüm]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [Açık] 
      Bölüm işaretleri, başlık içinde her beş 
(5) dakikalık aralıklarda, kayıt sırasında 
otomatik olarak eklenirler.
    DVD+R DL diskler için bölüm 
işaretleri, başlık içinde her 10 dakikalık 
aralıklarda, kayıt sırasında otomatik 
olarak eklenirler.

   [Kapalı] 
  Kayıt içine bölüm işareti eklenmez.

4       Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.
  

      

•
•

•

•

•

DivX(R) VOD kayıt kodunun 
görüntülenmesi
  DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi 
veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® 
VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu 
görüntülemek için seçin. Daha fazla bilgi için 
www.divx.com/vod Internet adresini ziyaret 
edin.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Oynatma]  > [DivX(R) VOD DRM]  

seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Kayıt kodu görüntülenir. Bu kodu 
kullanarak www.divx.com/vod 
adresindeki DivX® VOD hizmetinden 
video kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.

      3 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.

       DivX(R) altyazı karakteri ayarlama
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Oynatma]  >  [DivX Ayz Fontu]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [Standart] 
  Bu kaydedicide desteklenen Latin altyazı 
tiplerinin standart bir listesini görüntüler.
   [Orta Avrupa] 
  Orta Avrupa yazı tiplerini görüntüler.
   [Kiril] 
  Kiril yazı tiplerini görüntüler.
   [Yunanca] 
  Yunanca yazı tiplerini görüntüler.

    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.
    Değişiklikleri iptal etmek için  BACK  
tuşuna basın.

         

»

•

•

•

•

•
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Başlık/başlıklar üzerine yazma (sadece 
DVDRW)
Bkz. bölüm ‘Kayıt Düzenleme –  Başlık/başlıklar 
üzerine yazma ‘Başlık/başlıklar üzerine yazma 
(sadece DVDRW)’ ’.

      Video Ayarları

  HDMI video ayarlanması
  Bkz. bölüm ‘Ayarların Yapılması –  HDMI video ve 
ses ayarları   ’.

     Ses Ayarları

    Ses düşük uyarlama ayarı
  Dolby Digital formatında kaydedilmiş bir DVD 
oynatırken uygun ses düşük uyarlama ayarını 
seçin.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Ses]  >  [Düşük uyarlama]  seçeneğini seçin 

ve  OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [LT/RT] 
  Kaydedici Dolby Pro Logic dekodere bağlı 
ise bu seçeneği seçin.
   [Stereo] 
  Çok kanallı ses sinyallerini yalnızca öndeki 
iki hoparlörden ses dağıtacak şekilde iki 
kanala düşük uyarlamak için bu seçeneği 
seçin.

    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.

         

•

•

•
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Dijital çıkış ayarı
  Kaydedicinin COAXIAL soketine bir ses/video 
cihazı bağladıysanız uygun bir ayar seçin.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Ses]  >  [Dijital çıkış]  seçeneğini seçin ve 

OK   tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [PCM] 
  Eğer bağlamış olduğunuz cihaz çok kanallı 
ses kodlarını çözemiyorsa bu seçeneği 
seçin. Sistem Dolby Dijital ve MPEG-2 
çok kanallı sinyallerini PCM’e (Darbeli Kod 
Modülasyonu) çevirecektir.
   [TÜMÜ] 
  Eğer bağlamış olduğunuz cihaz çok kanallı 
ses formatını destekliyorsa bu seçeneği 
seçin. Ses çıkışı, diskteki ses akışına göre 
çalınacaktır.

    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.

HDMI ses ayarlama
Bkz. bölüm “Ayarların yapılması - HDMI video 
ve ses ayarları”.

•

•

•

         Gece modunun etkinleştirilmesi
  Gece modu, düşük ses seviyelerinde çalmayı 
optimize eder.
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Ses]  > [Gece modu]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.

   [Açık] 
  Gece modunu etkinleştirin. Yüksek 
sesli çıkışlar yumuşatılacak, düşük ses 
seviyesindeki çıkışlar ise duyulabilir bir 
seviyeye yükseltilecektir.
   [Kapalı] 
  Gece modunu devre dışı bırakın. Surround 
sesin tam dinamik aralığının keyfi ni çıkarın.

    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.

          

•

•

•
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Sistem Ayarları

    Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi
    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Sistem]  > [Menü dili]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.
    4 Çıkmak için  SETUP  tuşuna basın.

    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.•

         Saat ve tarihin ayarlanması
 Not

 Otomatik saat tarih yükleme, sadece kaydedici 
açıldığında veya bekleme modundayken gerçekleşir.
  Bekleme modundaki güncelleme sırasında, kaydedici 
aşağıdaki şekilde davranacaktır : 1) Ön panel ekranındaki 
mesaj, geçerli saatten ‘HELLO’ (MERHABA) mesajına 
dönüşecektir. 2) Güncelleme tamamlandığında, 
kaydedici bekleme moduna geri döner ve geçerli saat 
görüntülenir.

•

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    Sistem ayar menüsü görüntülenir.

      2  [Sistem]  > [Saat ayarı]  seçeneğini seçin ve 
 OK  tuşuna basın.

    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.
   [Manuel] 
  Saat ve tarihi ayarlayın.

      Doğru saat ve tarihi girin. Önceki/ 
sonraki alanı seçmek için    tuşunu 
kullanın.
    Onaylamak için  OK  tuşuna basın.

   [Oto.] 
  Otomatik saat/tarih ayarı için. Saat ve tarih, 
saat ve tarih sinyallerini aktaran ilk önceden 
ayarlı kanala göre ayarlanacaktır. 

     [Açık]  – Otomatik saat/ tarih 
güncellemesi etkinleştirilir. 
Güncellemeler günlük olarak 
gerçekleşir.
     [Kapalı]  – Otomatik saat/ tarih 
güncellemesi devre dışı bırakılır.

      4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
       

»

•

•

•
•

•

•
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Ekran koruyucu ayarlanması
  Ekran koruyucu TV ekranını, ekranın uzun 
süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması 
nedeniyle oluşabilecek hasardan korur. Varsayılan 
olarak etkindir.
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Sistem ayar menüsü görüntülenir.

      2  [Sistem]  > [Ekran koruyucu]  seçeneğini 
seçin ve  OK  tuşuna basın.

    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.
   [Açık] 
  Ekran koruyucuyu etkinleştirir. Ekran 
koruyucu, 5 dakika boyunca hiçbir tuşa 
basmadığınız takdirde etkinleşir.
   [Kapalı] 
  Ekran koruyucuyu devre dışı bırakır.

    4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.

         Enerji tasarrufu modunun ayarlanması
  Bu bir enerji tasarruf modudur. 
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Sistem ayar menüsü görüntülenir.

      2  [Sistem]  >  [EKO Modu]  seçeneğini seçin 
ve  OK  tuşuna basın.

    3 Bir seçim yapın ve  OK  tuşuna basın.
   [Açık] 
  Enerji tasarrufu modunu etkinleştirir. 
Bekleme modunda, ön panel ekranı 
kapatılır.
   [Kapalı] 
  Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakır.

    4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.
    İptal etmek için  BACK  tuşuna basın.

         

»

•

•

•

»

•

•

•

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi
  Kaydediciyi, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

 Not

 Sıfırlamanın ardından, ilk kurulum gerekir. Ayrıntılar için 
bkz. ” Başlangıç ”.

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    2  [Sistem]  >  [Varsayılanı yükle]  seçeneğini 

seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Onay mesajı görüntülenir.

      3  [TAMAM]  seçeneğini seçin ve  OK  tuşuna 
basın.

    İptal etmek için  [İptal]  seçimini yapın 
ve  OK  tuşuna basın.

      4 Çıkmak için  SETUP  düğmesine basın.

»

•
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        HDMI video ve ses ayarları
  Başlamadan önce...
  Kaydediciyi HDMI TV’ye bağladığınızdan emin 
olun. (Bkz. bölüm “Bağlantı – Video/ses kabloları 
bağlantısı – Seçenek 4”).

    HDMI video ayarları
    1  SETUP  tuşuna basın.

    Sistem ayar menüsü görüntülenir.

      2 [ Video] seçeneğini seçin ve    tuşuna basın.
    3  [HDMI Çözünürlüğü]  seçeneğini seçin ve 

 OK  tuşuna basın.
   [Oto.] 
  Bağlı HDMI TV’nin en yüksek video 
çözünürlüğünün otomatik seçimi. 
   [Yerel] 
  Bağlı HDMI TV’nin optimum video 
çözünürlüğünü seçer.
   [480i] ,  [480p] ,  [576i] .  [576p] ,  [720p] , 
 [1080i]  veya  [1080p] 
  Bağlı TV’nin özelliklerine göre bir video 
çözünürlüğü seçin: “i” kesintiliyi, “p” ise 
aşamalıyı belirtir.

    4 Bir ayar seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Önceki menüye dönmek için  BACK  
tuşuna basın.
    Menüden çıkmak için  SETUP  tuşuna 
basın.

»

•

•

•

•

•

         HDMI ses ayarları
 Not

 Ses çıkışı için kaydedici ile TV ya da görüntüleme cihazı 
arasında alternatif ses bağlantısı bulunduğundan emin 
olun. 
  HDMI bağlantısını kullanarak SACD’leri veya kopya 
denetimli DVD-Audio CPPM (Oynatılabilir Ortam için 
İçerik Koruması) kaynaklarını dinlemek mümkün değildir.

•

•

    1  SETUP  tuşuna basın.
    Sistem ayar menüsü görüntülenir.

      2  [Ses]  seçeneğini seçin ve    tuşuna basın.
    3  [HDMI Ses Çıkışı]  seçeneğini seçin ve OK   

tuşuna basın.
   [Oto.] 
  HDMI bağlantısı ile ses çıkışının otomatik 
seçimi.
   [Devre dışı bırak] 
  HDMI ses çıkışını devre dışı bırakır. 

      Eğer bağlı olan cihaz HDMI bağlantısı 
üzerinde ses çıkışı veremiyorsa veya 
oynatılan ses formatı HDMI bağlantısı 
tarafından desteklenmiyorsa (örneğin, 
projektör, SACD) bu seçeneği seçin.

4       Bir ayar seçin ve  OK  tuşuna basın.
    Önceki menüye dönmek için  BACK  
tuşuna basın.
    Menüden çıkmak için  SETUP  tuşuna 
basın.

»

•

•

•

•

•
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           9 Ek Bilgiler

    Yazılım Yükseltme
  Kaydedicinizde kurulu olan dahili yazılım, 
özellik ve uyumluluk açısından geliştirilmek 
için sürekli yenilenmektedir. CD’ye kopyalayıp 
kaydediciye kurabileceğiniz dahili yazılımlar 
için Philips, periyodik olarak yükseltme dosyası 
yayınlamaktadır. 

 Dikkat

 Güç kaynağı güncelleme sırasında kesilmemelidir!•

  En yeni yazılım güncellemelerini kontrol etmek 
için ‘www.philips.com/support’ adresindeki 
Philips Internet sitesini ziyaret edin. 

 Not

 En yeni dahili yazılım güncellemelerini kontrol ederken 
lütfen yazılımın kurulumu hakkındaki bilgileri de okuyun.

•

     Bakım

    Enerji tasarrufu
  Bekleme modunda enerji tüketimini en aza 
indirgemek için, Eko modu etkinleştirmenizi 
öneririz. Bkz. bölüm ‘Ayarların yapılması - [ 
Video ] ayarları – Enerji tasarrufu modunun 
ayarlanması’. 

Disklerin temizlenmesi

 Dikkat

 Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya 
diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

•

    Diski, mikro fi ber temizlik beziyle ve ortadan 
kenarlara doğru çizgisel bir hareketle temizleyin.
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DivX altyazı karakteri 
hakkında
  Çoğu DivX® videoda, birden fazla altyazı 
seçeneği bulunur. Altyazıyı ekranda doğru şekilde 
görüntülemek için, seçilen DivX® altyazısını 
destekleyen karakter setine geçmeniz gerekebilir.

  DivX® video oynatımı sırasında yazı tipi 
seçeneklerine erişmek için, uzaktan kumandadaki 
OPTIONS tuşuna basın.
 Karakter 
seti/DivX 
Altyazı

 Altyazı dili

 Standart  Arnavutça, Danca, Felemenkçe, 
İngilizce, Faeroe Dili, Fince, Fransızca, 
Almanca, İrlandaca, İtalyanca, 
Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), 
Portekizce, Reto Romanca, İskoçça, 
İspanyolca, İsveççe, Türkçe, ayrıca 
Afrika dilleri olan Afrikanca ve Swahili 
Dili

 Orta 
Avrupa

 Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, Çekçe, 
Macarca, İtalyanca, Lehçe, Romence, 
Slovakça, Slovence ve İrlandaca

 Kiril  Belarusça, Bulgarca, Makedonca, 
Rusça, Sırpça ve Ukraynaca

 Yunanca  Yunanca

 Not

 Altyazı dosyası ile fi lm dosyasının adlarının tamamen 
aynı olduğundan emin olun. Örneğin, fi lm dosyasının adı 
‘Movie.avi’ ise, altyazı dosyasının adını ‘Movie.sub’ veya 
‘Movie.srt’ yapmalısınız. 

•
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Özellikler
 Not

 Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber 
vermeden değişiklik yapılabilir.

•

   Birlikte verilen aksesuarlar 
    Uzaktan kumanda ve piller
    RF anten kablosu
    Hızlı Başlangıç Kılavuzu

   Kayıt Ortamı 
    Kayıt ortamı: DVD±R, DVD±RW, 
DVDR+DL

   
Oynatma Ortamı 

    DVD-Video, Video CD/SVCD, Ses CD’si, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Fotoğraf CD’si, MP3-CD, MP3-DVD, 
WMA-CD, USB fl ash sürücüsü 
    Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, DivX
    Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

   
Radyo/Alma/Verme 

    TV sistemi: PAL
    Anten Girişi: 75 Ohm koaksiyal (IEC75)

   
Görüntü/Panel 

    D/A dönüştürücü: 10 bit, 54 MHz
    A/D dönüştürücü: 10 bit, 27 MHz
    Resim geliştirme: HDMI
   Ses 
    D/A Dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
    A/D dönüştürücü: 24 bit, 96 kHz
    Sinyal-parazit oranı: 102 dB
    Yanses (1kHz): 105 dB
    Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB

   

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Video Kaydı 
    Kayıt sistemi: PAL
    Sıkıştırma formatları: MPEG2
    Kayıt modları: Yüksek Kalite (HQ), Standard 
Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Uzun 
Çalma (LP), Uzatılmış Çalma (EP), Süper 
Uzun Çalma (SLP)
    Ses sıkıştırma: Dolby Digital, PCM

   
Müzik Çalma 

    Sıkıştırma formatları: Dolby Digital, MPEG2 
Multichannel, PCM, MP3, WMA
    MP3 bit oranları: 32~256 kbps ve VBR

   Sabit Görüntü Oynatma 
    Disk formatları: Resim CD’si, DVD±R, 
DVD±RW, DVDR+DL
    Resim sıkıştırma formatları: JPEG
    Görüntü geliştirme: Döndürme, Zoom

   
Kolaylıklar 

    Programlama/Zamanlayıcı Geliştirmeleri: 
Günlük/Haftalık, Program Tekrarlama, 
Manuel Zamanlayıcı, Tek Dokunuşta Kayıt
    Programlanabilir olay sayısı: 7

   Güç 
    Güç kaynağı: 220 – 240V, ~50 Hz
    Tüketim: 18 W (standart)
    Beklemede güç tüketimi: < 3W
    Eko bekleme güç tüketimi < 2W

   Kasa 
    Boyutlar (G x Y x D): 360 x 53 x 307 mm
    Net Ağırlık: 2,3 kg

       

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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TV Sistem Kılavuzu
  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 SECAM D SECAM K  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
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS

LIBYA SECAM B SECAM G  5
LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5

LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

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

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

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

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

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

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

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

PORTUGAL PAL B PAL G( was SECAM D )  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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Ekran paneli simgeleri/
mesajları
Kaydedicinizin ekranında aşağıdaki simgeler/
mesajlar görüntülenebilir:  

00:00:00
Çoklu fonksiyon göstergesi/metin satırı

Başlık/parça numarası
Toplam/geçmiş/kalan başlık/parça zamanı
Diskle ilgili ek bilgi
TV kanalı numarası ya da görüntünün 
kaynağı
Saat (Bekleme modunda gösterilir).
TV program başlığı

BUSY (MEŞGUL)
Kaydedici, disk üzerine yazıyor.

ERR (HATA)
Yazılım güncellemesi başarısız.
Disk tepsisi açılmıyor.

FULL (TAM)
Disk dolu. Yeni kayıtlar için daha fazla alan 
yok.

HELLO (MERHABA)
Kaydedici açıldı.

LOAD (YÜKLE)
Disk, kaydedici tarafından algılanıyor.

NO DISC (DİSK YOK)
Disk takılmamış. Eğer disk takılmışsa, disk 
okunamıyor olabilir.

NO COPY (KOPYALANAMAZ)
Kayıt sırasında, kaydedici kopya korumalı bir 
video kaynağı algılıyor. Kayıt yapılmaz.

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

OPEN (AÇ)
Disk tepsisi açılıyor veya açık.

REGION (BÖLGE)
DVD’nin bölge kodu kaydedicininkinden 
farklı olduğunda.

SETUP 
Kaydedici ayarlar menüsü veya zamanlayıcı 
menü modunda.

STOP
Oynatma / kaydetme işlemi durduruldu.

TIMER 
Bir zamanlayıcı kaydı programlanmış ya da 
aktif.

•

•

•

•

•
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10 Sorun Giderme
 Uyarı

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya 
çalışmayın. 

•

Bu kaydediciyi kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol 
edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.
  

    Ana Ünite

Güç yok.  2 tuşuna basın.
 Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
 AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.

•
•
•

Uzaktan kumanda 
çalışmıyor.

 Uzaktan kumandayı doğrudan kaydedici önündeki sensöre 
yöneltin (TV’ye doğru değil 
  DVD kaydedici ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. 
 Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin.

•

•
•

TV sinyali alınmıyor.  Anten veya kablo TV sinyal bağlantısını kontrol edin. 
 TV kanalını manuel olarak ayarlayın ve kaydedin. Bkz. bölüm 
‘Ayarların Yapılması – Bir kanalı manuel olarak Ayarlama/ 
Değiştirme’.

•
•

 Tepsi açılmıyor Tüm ekran menülerinden çıkın.
Oynatım veya kaydı durdurmak için x tuşuna ve ardından çtuşuna 
basın.

•
•

                     Resim

Görüntü yok  Video bağlantılarını kontrol edin. Bkz. bölüm ‘Bağlantı’.
  TV’yi açın ve doğru Video In kanalına geçin.
 Kanal seçmek için, DVD ekranının görene kadar uzaktan 
kumandayı kullanın. Bkz. bölüm ‘Başlangıç’.

•
•
•
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 Oynatma sırasında resim 
bozuk veya siyah beyaz 
görüntüleniyor.

 Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuz. 
  Disk kirlenmiştir, diski temizleyin.
  Bazen, görüntü bozulması oluşabilir. Bu arıza değildir. 
 Kaydediciyi bir HDMI TV’ye bağladıysanız: - TV’nizin seçilen 
HDMI video çözünürlüğünü destekleyip desteklemediğini kontrol 
edin. Daha düşük bir HDMI video çözünürlüğü seçin. (Bkz. 
bölüm “Ayarların yapılması - HDMI video ve ses ayarları). - Daha 
kaliteli bir HDMI kablosu (örn. Kategori 2 kablo) takın.

•
•
•
•

 TV alımında görüntü ya da 
ses paraziti var.

 Anten veya kablo TV sinyal bağlantısını kontrol edin. 
 TV kanalınızın ince ayarını yapın. “Ayarların Yapılması” bölümünü 
okuyun.

•
•

 JPEG fotoğrafl ar 
görüntülenemiyor.

Bu ünite sadece, 4096 x 4096 (yatay/dikey) çözünürlüğü 
aşmayan JPEG-Exif dosya formatındaki fotoğrafl arı destekler. 
Internet’ten yüklenen veya bir bilgisayar kullanarak düzenlenen 
JPEG fotoğrafl ar doğru görüntülenemeyebilir.
13 megapikselden daha yüksek çözünürlüğe sahip JPEG 
fotoğrafl ar desteklenmez.

•

•

              Ses

Ses yok  Ses bağlantılarını kontrol edin. Bkz. bölüm ‘Bağlantı’.
 Dijital ses çıkışını, kaydediciye bağladığınız ses cihazına göre 
ayarlayın. Bkz. bölüm ‘Ayarların Yapılması - [ Audio ] ayarları’.

•
•

   Bağlı amplifi katör bozuk ses 
üretiyor.

Kaydediciden, amplifi katör üzerindeki ‘Phono’ girişine hiçbir kablo 
bağlamayın. 
Bir DTS CD oynatıyorsanız, Hi-Fi sistemi veya amplifi katörü 
kaydedicinin COAXIAL soketine bağlayın.

•

•

       HDMI bağlantısında 
surround ses çıkışı yok.

Bu, TV’nizin ses özelliklerine bağlıdır. Bu durumda, kaydedicinin 
COAXIAL (DIGITAL AUDIO) soketini TV’ye veya AV 
amplifi katöre/alıcıya bağlayın, ardından HDMI ses ayarını devre 
dışı bırakın (Bkz. bölüm ‘Ayarların yapılması - HDMI video ve ses 
ayarları’).

•
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      Oynatma

 Disk oynatılmıyor.  Etiketi yukarı dönük olacak şekilde diski takın.
  Yanlış bölge kodu. Bu kaydedicide oynatılabilmesi için DVD’nin, 
TÜM bölgeler için veya Bölge 2 olarak kodlanmış olması gerekir.
  Disk üzerinde kayıt yok veya disk tipi yanlış. Bkz. bölüm 
‘Oynatma - Video oynatma’.
  Diskin çizilmediğinden veya bükülmemiş olduğundan emin olun. 
Diski temizleyin veya başka bir disk deneyin.
 Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol 
edin.

•
•

•

•

•

 DivX fi lmler oynatılamıyor DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile ‘Home Theatre Profi le’ 
moduna uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
Karşıdan yüklenen DivX fi lm dosyasının eksiksiz olup olmadığını 
kontrol edin.

•

•

 Bu DVD kaydedicide 
kaydedilen DVDR/ 
DVDRW disk bir DVD 
oynatıcıda oynatılamaz.

 Kayıt çok kısaysa DVD oynatıcı bunu algılamıyor olabilir. Her 
kayıt modu için minimum kayıt sürelerini izleyin: [ HQ ] – 5 dak, 
[ SP ] – 10 dak, [ SPP ] – 13 dak, [ LP ] - 15 dak, [ EP ] – 20 dak, 
[ SLP ] – 30 dak. 
 DVDR diskini sonlandırmanız gerekmektedir. Bkz. bölüm “Kayıt 
Düzenleme - Kayıtlarınızı diğer DVD Oynatıcılarda oynatma”.

•

•

 ‘UNKNOWN DISC’ 
(Bilinmeyen disk) mesajı 
görüntülenir.

 Bu mesaj, aşağıdakilerden biri nedeniyle görüntülenir:
   Kayıt sırasında hata: başlık eksik olabilir.
    Başlık/dizin resmini değiştirirken hata: orijinal başlık/dizin 
resmi görüntülenebilir.
  Disk sonlandırması sırasında hata veya disk sonlandırılmamış.

•
•
•

•

                 Kayıt

DVD kaydedicinin otomatik 
arama işlemi sırasında 
kaydedilen bir kanalın 
görüntüsü bulanık ya da 
bozuk.

 DVD kaydedici ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
  Aynı TV kanalını daha net bir görüntüyle aramak için  P +/-  
tuşuna basın.
 TV kanal sinyalinin ince ayarını yapabilirsiniz. Bkz. bölüm 
“Ayarların Yapılması – Bir kanalı manuel olarak Ayarlama/ 
Değiştirme”. 

•
•

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

 Bu durum, kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya video 
kasetleri kopyalamayı denediğinizde söz konusu olur. TV’deki 
görüntü iyi olduğu halde, kaydedilebilir DVD diskteki bozuk 
görünüyor. Bu durum kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya 
video kasetlerde kaçınılmazdır.
 Kaydedilebilir DVD diskin sınırlı bir kayıt ömrü vardır, lütfen kayıt 
için yeni disk takın.

•

•

 Kayıtlar planlandığı gibi 
gerçekleşmiyor. Yeni kayıt 
yapılamıyor.

 İstediğiniz TV kanalı kayıtlı değil veya yanlış program numarasını 
seçtiniz. Kaydedilmiş TV kanallarını kontrol edin. 
  Zamanlayıcı kaydı listesinde,  [Durum]  sütununda aşağıdaki 
mesajlardan biri görüntülenebilir:

    [Örtşme]  : zamanlayıcı kaydı, bir başka zamanlayıcı kaydıyla 
üst üste geliyor. 
     [Yplmd]  : programlanmış kayıt saatinde güç kesintisi meydana 
geldi.
   [Gecikmiş]  : Saat, zamanlayıcı kaydı ayarı yapıldıktan sonra 
ayarlandı.

•

•

•

•

•
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         11 Sözlük

  
   Analog ses
  Sayılara dönüştürülmemiş sestir. Analog ses, 
AUDIO LEFT/RIGHT soketlerini kullandığınızda 
mevcuttur. Bu kırmızı ve beyaz jaklar, sesi sol ve 
sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.
  

   Bölge kodu
  Disklerin yalnızca belirlenen bölgelerde 
oynatılmasına olanak tanıyan sistemdir. Bu 
ünite, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri 
oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketinde 
bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle 
(veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

   Başlık
  Ticari DVD’lerde, DVD’deki fi lm veya müzik 
kısımlarından en uzun olanıdır. Her başlığa, 
istediğiniz başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık 
numarası atanmıştır. 
  Kaydettiğiniz programlar, başlık olarak kaydedilir. 
Kaydedilen başlıklar, kayıt ayarlarına bağlı olarak, 
otomatik olarak birden fazla bölüm içerebilir.
  

   Dijital ses
  Dijital ses, sayısal değerlere dönüştürülmüş sestir. 
Dijital ses, COAXIAL OUT jakına ses cihazları 
bağladığınızda kullanılabilir. Dijital ses, birden fazla 
kanal üzerinden aktarılabilir. Analog ses sadece, 
iki kanal üzerinden aktarılabilir.

   Disk menüsü
  DVD’de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, çoklu açı vb. 
seçimlerine olanak tanıyan ekran görüntüsüdür.

   DivX®
  DivX® codec’i, DivX® Networks, Inc tarafından 
geliştirilen ve patent başvurusu yapılmış, MPEG-
4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. Dijital 
videonun boyutunu küçültür ancak, yüksek 
görsel kaliteyi korumaya devam eder. 

   

Dolby Digital
  Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı 
kanala kadar dijital sese (ön sol ve sağ, surround 
sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan 
surround ses sistemidir.

   DVD±R
  DVD±R üzerine bir kayıt veya dosya 
kaydettiğinizde, bu kayıt için kullanılan alan bir 
daha kullanılamaz. Kayıt veya dosyayı silebilir 
ancak, bu alana başka bir şey kaydedemezsiniz. 
Disk dolduğunda, üzerine daha fazla kayıt 
yapamazsınız.

   DVD±RW
  DVD±RW üzerine bir kayıt veya dosya 
kaydettiğinizde, bu kayıt için kullanılan alan, 
kaydı sildiğinizde tekrar kullanılabilir. Aynı diski 
defalarca kullanabilirsiniz.
  

   En-boy oranı
  En-boy oranı, TV ekranının uzunluk-genişlik 
oranını ifade eder. Standart bir TV’nin en/boy 
oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş 
ekran TV’nin en/boy oranı 16:9’dur. Letter box 
özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir 
perspektifl e görüntülerin keyfi ni çıkarmanızı 
sağlar. 
  

   i.LINK/DV/FireWire/IEEE 1394
  Bu recorder, bir i.LINK (DV, FireWire veya IEEE 
1394 olarak da bilinir) jakı ile donatılmıştır. tek 
bir DV kablosu kullanarak DV formatlı (DVC-
SD) bir video kamera bağladığınızda, ses ve 
video aktarabilirsiniz. Ayrıca, bu recorder ile 
video kamerayı kontrol edebilirsiniz.
  Bu recorder’a aynı anda birden fazla DV kamera 
bağlayamazsınız.
  Bu recorder’i, i.LINK jakına bağlı cihazlarla 
kontrol edemezsiniz.
  

   JPEG
  Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. 
Joint Photographic Expert Group tarafından 
piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına 
karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş 
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gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma 
sistemi. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg.’ şeklindeki 
dosya uzantılarıyla tanınır.

   JPEG-EXIF
  JPEG-Exchangeable Image File (JPEG 
- Değiştirilebilir Görüntü Dosyası), dijital 
hareketsiz kameralar için Fuji Photo Film 
tarafından geliştirilen bir dosya formatıdır. Farklı 
üreticilerin dijital kameraları, tarih, saat, küçük 
resim bilgileri ve görüntü verilerini taşıyan bu 
sıkıştırılmış dosya formatını kullanır.
  

   Kompozit video (CVBS)
  Birçok video tüketim ürününde kullanılan tekli 
video sinyalidir.
  

   MP3
  Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya 
formatıdır. MP3, Motion Picture Experts 
Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının 
kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 
formatı ile normal bir CD’ye oranla 10 kat daha 
fazla veri içerebilir. 

   MPEG
  Film Uzmanları Grubu (Motion Picture Experts 
Group). Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma 
sistemidir.
  

   PBC
  Oynatım Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran 
menülerine sahip Video CD/Super VCD 
içeriğinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. 
Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını 
çıkarabilirsiniz.

   PCM
  Darbe Kodu Modülasyonu. Bir dijital ses 
kodlama sistemi.
  

   Sonlandırma
  DVD±R’ın herhangi bir recorder üzerinde 
süzgün şekilde oynatılması için diski 
sonlandırmanız gerekir. DVD±R’ı sonlandırdıktan 
sonra, kayıt veya düzenleme yapamazsınız.

   Surround
  Gerçekçi, üç boyutlu ses alanları oluşturan bir 
sistemdir. Genellikle, dinleyicinin etrafına dizilmiş 
birden fazla hoparlörle elde edilir.
  

  Ticari DVD’ler, kolay gezinme için genellikle 
ayrı ayrı bölümlerden oluşan başlıklar içerir. 
Bir fi lm DVD’si için başlık, bütün bir fi lm 
olabilir. Başlık, fi lmden ayrı ayrı sahneler olan 
bölümlerden oluşur.
    
  Bu, kaydettiğiniz başlıklar için de yapılabilir. 
Bir bölümün nerede bitip diğerinin nerede 
başladığını belirlemek için, bölüm işaretleri 
eklenir veya silinir.   
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