
Használati útmutató

Merevlemezes DVD-felvevő/lejátszó

Köszönjük, hogy a Philips-et választotta.

Gyors segítségre van szüksége?
Olvassa el a Gyors használatbavételi útmutatót és/vagy a Használati 
útmutatót a gyors tippekért, amelyek megkönnyítik e Philips termék 

használatát.
Ha elolvasta az utasításokat, és még mindig segítségre van szüksége, 
online segítséget kaphat a www.philips.com/support weboldalon



A ShowView® a Gemstar 
Development Corporation védjegye. 
A ShowView® előállítása a Gemstar 
Development Corporation engedélye 
alapján történik.

Ez a termék olyan szerzői jogvédő 
technikát tartalmaz, amely bizonyos, 
a Macrovision Corporation és 
más jogtulajdonosok tulajdonában 
lévő eljárásokra vonatkozó USA 
szabadalmak védelme alatt áll. 
Ezen szerzői jogvédő technika 
kizárólag a Macrovision Corporation 
előzetes engedélyével használható, 
és egyéb felhatalmazás nélkül 
kizárólag házi használatra és más 
korlátozott megtekintésre szolgál, 
alkalmazásához pedig a Macrovision 
Corporation előzetes jóváhagyása 
szükséges. A készülék működésének 
visszafejtése és szétszerelése tilos!

U. S. szabadalmak számai: 4,631,603; 
4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; és 
6,516,132.

Ez a termék megfelel az Európai 
Unió követelményeinek a 
rádiófrekvenciás interferenciára 
vonatkozóan.

Ez a termék megfelel a 
következő direktíváknak és 
irányelveknek: 73/23/EEC + 
89/336/EEC + 93/68/EEC

A Dolby Laboratories licensze 
alapján készült. A „Dolby” és 
a kettős D szimbólum a Dolby 
Laboratories márkavédjegyei.
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Olvassa el gondosan a felvevő alján 
vagy hátulján található adattáblán fel-
tüntetett információkat, majd írja be 
a készülék gyártási számát az alábbi 
rovatba! Tartsa meg a útmutatót jö-
vőbeni használatra is!

Típusjel:  DVDR��00H 
DVDR���0H 
DVDR5��0H

Gyártási szám: ..……………………….

FIGYELEM!
LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN 
LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉ-
SZÜLÉKBŐL, HA AZT FELNYITJA! 
NE TEGYE KI MAGÁT A SUGÁR-
ZÁSNAK!

LÉZER
Típus: Félvezető lézer

InGaAlP (DVD)
AlGaAs (CD)

Hullámhossz: 658 nm (DVD)
790 nm (CD)

Kimeneti teljesítmény: 30 mW (DVD+RW írás)
1,0 mW (DVD olvasás)
1,0 mW (CD olvasás)

A sugár divergenciája 84 fok (DVD)
61 fok (CD)

Az egyes lemezgyártók által használt for-
mátumok eltérései miatt az Ön DVD-rend-
szere, lejátszója vagy felvevője frissítésre 
szorulhat. Ahogy a DVD technológia fej-
lődik, ezek a fejlesztések a nagyközönség 
rendelkezésére állnak, és azok a készülék-
be egyszerűen betölthetők. Látogasson el a 
w w w . p h i l i p s . c o m / s u p p o r t  
oldalra a szoftverfrissítésekért!
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rögzítését műholdvevő készülékről vagy egyéb 
berendezésről.
Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztat-
ta-e a felvevő EXT2-AUX I/O aljzatához. Ezt 
követően a csatlakoztatott készüléken be kell 
állítania az időzítést.

„Time Shift Buffer”
Amint bekapcsolja a felvevőt, a TV-n folyó 
program eltárolódik a „Time Shift Buffer”-be. 
Ez a felvételei egy ideiglenes háttértárolójaként 
működik, melyen a tartalmak automatikusan 
törlődnek 6 óra elteltével, illetve a felvevő ké-
szülék kikapcsolását követően. Ha végleges el 
szeretné tárolni a merevlemezre rögzített tar-
talmakat, ki kell jelölnie az adott részt a „Time 
Shift Buffer” révén rögzített felvételekből, hogy 
elkerülje azok törlését.

„FlexTime”
Lehetősége van a TV-műsorok megnézésére 
vagy átfutására akkor is, amikor azok éppen 
rögzítés alatt állnak. Ehhez a lejátszás elindítása 
előtt nem kell megvárnia a felvétel végét. Nem 
jelent az sem problémát, ha egy adott műsor 
rögzítése közben egy korábban felvett anyagot 
szeretne megnézni.

„Instant Replay”
A készülék lehetséges ez élőben sugárzott 
TV-műsorok valamely részletének visszajátszása 
is olyan gyakran, ahogy akarja – ez a funkció a 
távvezérlő JUMP BACK gombjának segítségével 
működtethető. Ha vissza kíván térni az élő TV 
adáshoz, egyszerűen megteheti a TUNER gomb 
megnyomásával.

„Pause Live TV”
Az élő TV adások irányítása az Ön kezében 
van! Bármikor megállíthatja az adást a PAUSE 
gomb megnyomásával és folytathatja a lejátszást 
ott, ahol abbahagyta, ha megnyomja a PLAY 
gombot. Ha vissza kíván térni az élő TV adás-
hoz, egyszerűen megteheti a TUNER gomb 
megnyomásával.

Az i.LINK összeköttetést egyaránt nevezik 
„FireWire” és „IEEE 1�9�” kapcsolatnak is. Ezt 
az összeköttetést a digitális videokamerákban 
(DV) alkalmazott nagy sávszélességű digitális je-
lek továbbítására használják. A video- és hang-
jelek továbbítása kábel segítségével történik.

Ez a DVD-lejátszók egy egyszerű programozá-
si rendszere. Használatához adja meg az adott 
televíziós műsorhoz tartozó programszámot 
(kódot)! Ezt a kódot megtalálja a műsorújsá-
gokban.
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felvételhez?
Felvételt kizárólag DVD+R és DVD+RW típusú 
lemezekre készíthet. A DVD+R/+RW a leg-
inkább kompatibilis lemezformátum jelenleg a 
piacon. Teljes mértékben kompatibilis a legtöbb 
DVD-Video lejátszóval és számítógépben talál-
ható DVD-ROM meghajtóval.

Mekkora egy DVD+R/+RW lemez 
kapacitása?
�,7 GB, azaz 6 CD kapacitásának felel meg. 
Egy normál lemezre mindössze egy órányi fel-
vételt készíthet a legjobb minőségben (DVD 
szabvány), és mintegy 6 órányit a leggyengébb 
minőségben (VHS szabvány).
A felvétel módja meghatározza, hogy hány órá-
nyi felvételt rögzíthet egy normál lemezre.

Mi a különbség a DVD+R és DVD+RW 
lemezek között?
A DVD+R írható lemezt jelöl, a DVD+RW 
pedig törölhető és újraírható lemezt. DVD+R 
lemez használata esetén több fázisban is készít-
het felvételeket ugyanarra a lemezre, de amint 
a lemez megtelt, már nem rögzíthet semmit rá. 
A DVD+RW lemezt akár több száz alkalommal 
is letörölheti és újraírhatja.

Mi az a DV?
DV, vagy más néven i.LINK összeköttetés se-
gítségével csatlakoztathatja DV videokameráját 
ehhez a felvevő készülékhez. A hang, a kép, az 
adatok és az utasítások továbbítása egyszerű 
DV kábel segítségével történik.
– Ez a felvevő készülék kizárólag a DV-formátu-
mú videokamerákkal kompatibilis (DVC-SD). A 
digitális műholdvevő készülékekkel és a digitális 
VHS videomagnókkal nem kompatibilis.
– Nem csatlakoztathat a készülékhez egyszerre 
több DV videokamerát.
– Nem lehetséges a készülék vezérlése a DV 
IN aljzathoz csatlakoztatott külső berendezésen 
keresztül.

Lehetséges-e VHS kazetta vagy DVD 
másolása másik lejátszóról?
Igen, de csak akkor, ha a VHS kazetta vagy 
DVD nem másolásvédett.

Mik azok a címek és fejezetek?
A DVD-k címeket és fejezeteket tartalmaz-
nak, melyek a könyvekben található címekhez 
és fejezetekhez hasonló felépítésűek. Egy cím 
általában egy teljes mozifilm, amely általában 
fejezetekre van bontva.

A programok egy különálló címként kerülnek 
rögzítésre, egy cím egy vagy több fejezetből 
állhat, a felvételi beállításoktól függően.

Hogyan hozhatok létre címeket és 
fejezeteket?
A felvevő készülék automatikusan létrehoz egy 
új címet minden alkalommal, amikor új felvételt 
kezd. Később újabb fejezeteket hozhat létre ké-
zileg ezeken a felvételeken, vagy automatikusan 
feloszthatja 5 perces fejezetekre.

Mi történik egy lemez lezárása során?
Egy lemez lezárását követően a lemezre már 
nem lehet írni, ez a folyamat csak DVD+R 
lemezek használatakor szükséges. A lezárás 
következtében szinte minden DVD-lejátszón 
lejátszhatóvá válik a lemez. Ha nem kívánja 
lezárni a lemezt, egyszerűen csak állítsa le a 
felvételt és vegye ki a lemezt! Ha elegendő hely 
áll rendelkezésre, készíthet még felvételeket a 
lemezre.

Milyen lesz a felvétel minősége?
Többféle minőségi szintből választhat, a „1 hour 
mode”-tól (egyórás üzemmód) kezdve (kiváló 
minőség) a „6 hour mode”-ig (hatórás üzem-
mód) (VHS minőség). A távvezérlő REC MODE 
gombjának megnyomásával válassza ki azt a 
minőséget, amely a legjobban megfelel céljainak 
és a felvétel hosszának.

Felvételi 
mód

Rögzíthető műsoridő (óra)

DVDR��00H
HDD

DVDR���0H
HDD

DVDR5��0H
HDD

DVD+R/ 
DVD+RW

HQ 16 30 50 1

SP 32 60 100 2

SPP 40 80 120 2,5

LP 48 90 150 3

EP 64 120 200 4

SLP 96 180 300 6

SEP 130 250 400 8

Cím

Fejezet Fejezet Fejezet Fejezet

Fejezetjelölõk (markerek)
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FIGYELEM!
Nagy feszültség! Ne nyissa fel a 
készüléket! Ellenkező esetben 
fennáll az áramütés veszélye.

A készülék nem tartalmaz házilag 
javítható alkatrészeket. Kérjük, 
bízza a karbantartást képzett 
szakemberre!

Beállítás

Megfelelő elhelyezés
– Helyezze a készüléket lapos, szilárd 
és stabil felületre! Ne tegye a készülé-
ket a szőnyegre!
– Ne tegye a készüléket másik, olyan 
berendezés tetejére, amely felmelegít-
heti (pl. receiver vagy erősítő)!
– Ne tegyen semmit a készülék alá (pl. 
CD-ket, magazinokat)!
– Helyezze a készüléket a konnektor 
közelében olyan helyre, ahol könnyen 
hozzáférhet a hálózati csatlakozóhoz.

Szellőzés
– Helyezze a készüléket olyan környezet-
be, ahol biztosított a megfelelő szellőzés, 
így megakadályozhatja a túlmelegedést! 
A túlmelegedés elkerülése érdekében 
hagyjon szabadon legalább 10 cm-t a ké-
szülék felett és mögött, valamint 5 cm-t 
a készüléktől balra és jobbra!

Tartsa távol a készüléket a magas 
hőmérsékletektől, párától, víztől 
és portól!
– Ne tegye ki a készüléket vízsugárnak 
vagy csepegő víznek!
– Ne helyezzen semmilyen potenciális 
veszélyforrást a készülékre (pl. folya-
dékkal teli tárgyak, égő gyertya)!

Lemezek tisztítása

Ha piszkos lemezt helyez a lejátszóba, 
problémák adódhatnak (kimerevített kép, 
torz hang, képhibák). Ezeket elkerülheti, 
ha időnként megtisztítja a lemezeket.

A lemezek tisztításához használjon 
mikroszálas törlőkendőt, és végezze a 
törlést belülről kifelé irányuló egyenes 
mozdulatokkal!

FIGYELEM!
Ne használjon olyan oldószereket, mint 
például a benzin, hígító, kereskedelmi 
forgalomban kapható tisztítószerek és 
a hagyományos hanglemezekhez készült 
portaszító spray-k.

A HDD (merevlemezes 
meghajtó) kezelése

A HDD érzékeny része a készülék-
nek, amely nagy tárolókapacitásának és 
nagysebességű működésének következ-
tében könnyen megsérülhet.
– Ne mozgassa a készüléket, miközben 
az be van kapcsolva!
– Ne húzza ki használat közben a háló-
zati csatlakozót a konnektorból!
– Ne használja a készüléket különösen 
forró vagy magas páratartalmú helyen! 
Pára csapódhat le a készülék belsejébe.

Ha a HDD meghibásodik, a lejátszás és 
a felvétel sem lehetséges. Ez esetben 
szükséges a HDD egység cseréje.

FIGYELEM!
A HDD egy olyan tárolóeszköz, amely 
nem örökéletű. A fontos tartalmakról 
javasolt biztonsági másolatot készíteni 
írható DVD-re.
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Bevezetés

Ez a felvevő készülék beépített merev-
lemezes meghajtóval (HDD) rendelke-
zik, melyre akár 1�0–�00 órányi videót 
is rögzíthet SEP (Super Extended Play) 
felvételi módban.

Típus
Beépített 
merev-
lemez

Maximális 
rögzítési idő 

(óra)
DVDR��00H 80 GB 1�0
DVDR���0H 160 GB 250
DVDR5��0H 250 GB �00

Mivel a készülék írható DVD-t és nagy 
kapacitású HDD-t is kezel egyszer-
re, rugalmasan dönthet arról, hogy 
megtartja a felvételeket a HDD-n, 
vagy átmásolja azokat írható DVD-re a 
biztonságos tárolás vagy későbbi vissza-
nézés céljából.

Mindemellett kihasználhatja az olyan 
funkciók nyújtotta előnyöket is, mint 
például a „FlexTime”, „Instant Replay”, 
vagy „Pause Live TV”, további informá-
ciót a 2�. oldalon talál.

Mielőtt elkezdené a felvevő 
készülék használatát, el 
kell végeznie az alapvető 
összeköttetéseket és beállításokat, 
melyek három egyszerű lépésből 
állnak.
1. lépés:  A készülék alapvető összeköt-

tetései (1�–16. oldal)
2. lépés:  További berendezések csat-

lakoztatása a készülékhez 
(17–21. oldal)

�. lépés:  Üzembe helyezés és alapvető 
beállítások (22–2�. oldal)

Kérjük, fordítson időt a használati 
útmutató tanulmányozására, mielőtt 
használatba venné a készüléket! Az út-
mutatóban a működtetéssel kapcsolatos 
fontos információkat és tudnivalókat 
talál.

Hasznos tudnivalók:
– Ha a készülék használata során kérdés 
vagy probléma merülne fel, tanulmányozza 
át a „Hibaelhárítás” című részt!
– Amennyiben további segítségre van 
szüksége, kérjük, forduljon a legközelebbi 
Philips szervizhez! A megfelelő telefonszá-
mokat és e-mail címeket a garanciajegyen 
találhatja meg.
– A készülék hátoldalán található adat-
tábla segítségével elvégezheti a készülék 
azonosítását, valamint megtalálja a mű-
ködtetéshez szükséges hálózat jellemzőit.

Tartozékok

– Gyors használatbavételi útmutató
– RF koaxiális kábel
– Scart kábel
– Távvezérlő az elemekkel

Régiókódok

A DVD lemezek általában nem azonos 
időpontban kerülnek forgalomba a világ 
minden táján, ezért minden DVD-leját-
szó rendelkezik egy régiókóddal.

Ez a készülék csak a 2-es 
régiókóddal ellátott, il-
letve a minden régióban 
lejátszható („ALL”) DVD 
lemezeket játssza le. Más régi-
óból származó DVD lemezek 
nem játszhatók le a készülé-
ken.



Távvezérlő
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1 S
A felvevő be- és kikapcsolása (készenlé-
ti módba kapcsolása).

2 TIMER
Belépés az időzített felvétel menübe és 
kilépés ebből a menüből.

3 SETUP
Belépés a rendszermenübe, kilépés a 
rendszermenüből.

4 < >: Kurzorgombok, melyek a balra és 
jobbra történő léptetésre szolgálnak. 
ud: Kurzorgombok, melyek a felfelé és 
lefelé történő léptetésre szolgálnak.

−

−

−

5 OK
Belépés vagy választás jóváhagyása
Lejátszás elindítása a menüben kiválasz-
tott címtől.

6 I
Tuner üzemmódban megjeleníti a Time 
Shift video sávot. Az ideiglenes HDD 
tárolóeszközön rögzített TV-műsorokat 
mutatja.

7 REC r
Hozzáférés a TV-műsoroknak az ideig-
lenes tárolóhelyről (vagy az aktuális vi-
deo műsorforrásról) a HDD-re történő 
átviteléhez szükséges időtartamhoz.

8 RETURN
Visszatérés a Video CD (VCD) lemez 
és néhány DVD lemez előző menüjébe.

9 EDIT
Belépés a videoszerkesztő menübe/ki-
lépés a videoszerkesztő menüből.

10 JUMP-FWD
Lejátszás közben �0 másodpercet ugrik 
előre a gomb minden megnyomásával.

 JUMP BACK
Lejátszás közben �0 másodpercet ugrik 
vissza a gomb minden megnyomásával.

11 PLAY MODE
Hozzáférés a különböző lejátszási mó-
dokhoz.

12 CH +/–
Tuner üzemmódban az előző vagy a 
következő TV-csatorna, illetve kül-
ső műsorforrás (EXT1, EXT2, CAM1, 
CAM2) kiválasztása.

13 REC MODE
A felvételi sebesség kiválasztása: HQ, 
SP, SPP, LP, EP, SLP vagy SEP. 
Meghatározza a felvétel minőségét és a 
HDD-re, illetve írható DVD-re rögzít-
hető műsoridő hosszát.

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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Távvezérlő

14 Számgombok 0-9
A lejátszandó fejezet/műsorszám ki-
választása.
A felvevő készülék beprogramozott csa-
tornáinak kiválasztása.

15 HDD
Hozzáférés a HDD tartalmához.

16 DVD
Kapcsolás lemez üzemmódba vagy a le-
mez tartalmának megjelenítése.

17 SELECT
Egy adott funkció kiválasztása.

18 PLAY >
A kiválasztott cím/műsorszám lejátszá-
sa.

19 STOP s
A lejátszás/felvétel megállítása.
A lemeztálca nyitásához vagy zárásához 
tartsa nyomva ezt a gombot!

20 PAUSE ||
Lejátszás/felvétel szüneteltetése.
A gomb ismétlődő megnyomásával kép-
ről képre léphet.

21 |<< >>|
Ugrás az előző vagy a következő feje-
zetre/műsorszámra.
Tartsa lenyomva a gombot a gyors visz-
sza-, illetve előre haladó kereséshez!
Pause üzemmódban a gomb a lassított 
vissza-, illetve előre történő lejátszásra 
szolgál.

22 CLEAR
Időzített felvétel (bejegyzés) törlése.
A HDD cím törlése.
Felvétel törlése.

23 DV
Váltás kamera módba a DV IN aljzathoz 
csatlakoztatott videokamera részére.
A felvétel közvetlenül a HDD-re rög-
zítődik.

24 T/C (cím/fejezet)
Belépés a T/C eszközök menübe.

25 TUNER
Váltás a felvevő tuner üzemmódjára 
(TV-csatorna).

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

−

−

−
−
−

−

−

−

−

26 TV/HDD 
(csak akkor működik, ha az EXTI TO 
TV-I/O Scart aljzaton keresztül csatlakoz-
tatta a TV-t)
Arra a készülékre kapcsol, amelyet a 
felevő készülék EXT2 AUX-I/O Scart 
aljzatához csatlakoztatott.
Kapcsolgatás a felvevő és DVD üzem-
mód között ha nem érkezik jel az 
EXT2 AUX-I/O Scart aljzat között.

−

−
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Az elemek behelyezése

1 Vegye le az elemtartó fedelét!

2 Helyezzen be két darab R06 vagy AA 
típusú elemet az elemtartó egység bel-
sejében található jelzésnek (+ –) meg-
felelően.

3 Tegye vissza az elemtartó fedelét!

FIGYELEM!
– Amennyiben az elemek 
lemerültek, vagy hosszabb ideig 
nem használja a távvezérlőt, vegye 
ki az elemeket!
– Ne használjon eltérő típusú 
(szén-cink és alkáli) és különböző 
életkorú elemeket együtt!
– Az elemek vegyi anyagokat 
tartalmaznak, emiatt megfelelő 
feldolgozást igényelnek.

A rendszer működtetése a 
távvezérlő segítségével

1 Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az 
előlapon található érzékelő (iR) felé!

2 A TUNER, HDD vagy DVD gomb 
megnyomásával válassza ki azt a műsor-
forrást, amelyet irányítani szeretne.

3 Ezt követően válassza ki a kívánt funk-
ciót (például |<<, >>|)!



A készülék
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1 STANDBY-ON S
A felvevő készülék be- és kikapcsolása.

2 Lemeztálca

3 OPEN CLOSE o
A lemeztálca nyitása és csukása.

4 Kijelző
A felvevő aktuális állapotáról közöl in-
formációkat.

5 iR (Infravörös érzékelő)
Erre a szenzorra irányítsa a távvezér-
lőt!

6 HDD indikátor
Akkor világít, ha a felvevő be van kap-
csolva.

7 r
Hozzáférés a TV-műsoroknak az ideig-
lenes tárolóhelyről (vagy az aktuális vi-
deo műsorforrásról) a HDD-re történő 
átviteléhez szükséges időtartamhoz.
Akkor világít, ha rögzítés zajlik a HDD-
re vagy írható DVD-re.

 >
A kiválasztott cím/műsorszám lejátszása.

 |<</>>|
Ugrás az előző vagy a következő feje-
zetre/műsorszámra, tartsa lenyomva 
a gombot a gyors vissza-, illetve előre 
haladó kereséshez!

 s
A lejátszás/felvétel megállítása.

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

A lehajtható ajtó mögötti 
csatlakozó aljzatok

Hajtsa le azt az ajtót, melynek az 
OPEN o felirat van a jobb sarkában!

8 S-VIDEO
S-Video bemenet SVHS/Hi8 video-
kamerák vagy SVHS/Hi8 videomagnók 
csatlakoztatásához. 
Ha ezt a műsorforrást használja, tuner 
üzemmódban nyomja meg ismételten a 
távvezérlő CH +/– gombot a „CAM2” 
kiválasztásához!

9 VIDEO
Videobemenet videokamerák és video-
magnók csatlakoztatásához.
Ha ezt a műsorforrást használja, tuner 
üzemmódban nyomja meg ismételten a 
távvezérlő CH +/– gombot, és válassza 
ki a „CAM1” beállítást!

10 L/R AUDIO
Hangbemenet az S-VIDEO vagy a 
VIDEO aljzatokhoz csatlakoztatott 
videokamerákhoz és más audiovizuális 
berendezésekhez.

11 DV IN
Ez a csatlakozó digitális kamerákhoz, 
vagy más arra alkalmas készülékekhez 
szolgál bemenetként. A csatlakoztatott 
készüléken lejátszott tartalom megjele-
nítéséhez nyomja meg a távvezérlő DV 
gombját!

−

−

−
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Az antennakábelek 
csatlakoztatása

Ezek az összeköttetések biztosítják azt, 
hogy a felvevő készülék segítségével 
megnézhesse és rögzíthesse a TV-mű-
sorokat. Ha az antennából érkező 
jelet videomagnón, kábeldekóderen 
vagy műholdvevő készüléken keresz-
tül csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy 
az adott készülék be van-e kapcsolva, 
hiszen csak így van lehetőség a kábelen 
keresztül érkező műsorok nézésére és 
felvételére.

Ha videomagnóhoz és/vagy kábel-
dekóderhez/műholdvevő készülék-
hez kíván csatlakozni, tanulmányoz-
za a 17–19. oldalakat!

●

1 Működő antenna/kábeltelevíziós jel, 
vagy kábeldekóder/műholdvevő készü-
lék {RF OUT vagy TO TV} csatlakozta-
tása a felvevő készülék ANTENNA O< 
csatlakozó aljzatához!

2 A mellékelt RF koaxiális kábel segítsé-
gével kösse a felvevő készülék TV O> 
aljzatát a televízió antenna-bemenetével 
(VHF/UHF RF IN)!

Hasznos tudnivaló:
– Attól függően, hogy a TV-csatornákat 
milyen módon csatlakoztatta (közvetlenül 
a kültéri antennát csatlakoztatta, vagy 
kábeldekódert vagy videomagnót használ), 
a fenti csatlakoztatások elvégzése előtt né-
hány korábban létrehozott összeköttetést 
meg kell szüntetnie!

A

B

TIPPEK:  Mielőtt módosítana az összeköttetéseken, ellenőrizze, hogy az összes berendezést ki-
húzta-e a hálózati aljzatból!
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1. lépés: A felvevő alapszintű csatlakoztatása

A videokábel csatlakoztatása

Ez a kábel arra szolgál, hogy a felvevőn 
lejátszott kép megjelenjen a TV képer-
nyőjén. A lentebb ismertetett lehetősé-
gekből csak egyet kell kiválasztania a 
videojel átviteléhez!

Első lehetőség: Csatlakoztatás 
Scart aljzaton keresztül (legjobb 
képminőség)

Kösse Scart kábel segítségével a felvevő 
EXT1 TO TV-I/O aljzatát a televízió 
megfelelő SCART bemeneti aljzatához!

Hasznos tudnivalók:
– Ha a TV-készüléke felkínál egy lehe-
tőséget a SCART aljzat kiválasztására, a 
SCART aljzat forrásaként válassza a „VCR” 
(videomagnó) lehetőséget!
– Az EXT2 AUX-I/O aljzat kizárólag a to-
vábbi készülékek csatlakoztatására szolgál.

●

Második lehetőség: 
Csatlakoztatás S-Video aljzaton 
keresztül (kiváló képminőség)

S-video kábel segítségével (nem tarto-
zék) kösse a felvevő S-VIDEO (Y/C) 
aljzatát a TV S-Video bemenetével 
(lehetséges, hogy Y/C vagy S-VHS jel-
zésű)!

Harmadik lehetőség: Csatlakoz-
tatás Video (CVBS) aljzaton 
keresztül (jó képminőség)

Kompozit video kábel (sárga színű, 
nem tartozék) segítségével kösse össze 
a felvevő VIDEO (CVBS) aljzatát a 
TV videobemenetével (A/V In, Video 
In, Composite vagy Baseband felirat is 
jelölheti)!

●

●

TIPPEK:  Mielőtt új összeköttetéseket hoz létre, vagy módosítja a már meglévőket, győződjön meg 
róla, hogy az összes készüléket kihúzta-e a konnektorból!

1. lehetőség
2. lehetőség �. lehetőség

VAGY VAGY
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1. lépés: A felvevő alapszintű csatlakoztatása

A hangkábelek 
csatlakoztatása

Ez az összeköttetés a hang átviteléért 
felelős. Nem kell létrehoznia ezt az 
összeköttetést, ha a felvevő készülék 
SCART kábelen keresztül csatlakozik a 
TV-hez!

Első lehetőség: Összeköttetés az 
analóg audio aljzatokon keresztül

Sztereó hangzást érhet el, ha a felvevőt 
kétcsatornás sztereó erősítőhöz vagy 
receiverhez csatlakoztatja.

Audio kábelek segítségével (piros 
és fehér csatlakozókkal rendelke-
zik – nem tartozék) kösse a felvevő 
AUDIO OUT L/R csatlakozóit 
sztereó erősítővel rendelkező készü-
lék (például TV vagy mini HiFi) azonos 
bemeneti aljzataihoz!

●

Második lehetőség: 
Csatlakoztatás koaxiális aljzaton

Többcsatornás térhangzást érhet el, ha 
AV erősítőhöz/receiverhez csatlakoztat-
ja a felvevőt.

Koaxiális kábel segítségével 
(nem tartozék) kösse a felvevő 
COAXIAL-DIGITAL AUDIO OUT 
aljzatát a rendelkezésre álló beren-
dezés koaxiális digitális bemenetéhez 
(COAXIAL IN vagy DIGITAL IN)!
– ilyen készülék például egy többcsa-
tornás hangdekóderrel rendelkező AV 
erősítő/receiver.
– vagy egy kétcsatornás digitális szte-
reó (PCM) receiver.

VAGY

Optikai szálas kábel segítségével 
(nem tartozék) kösse a készülék 
OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUT 
aljzatát a csatlakoztatott berendezés 
optikai bemenetéhez!

Ellenőrizze, hogy a kábel mindkét 
végét megfelelően csatlakoztatta-e (kat-
tanást kell hallania)!

Távolítsa el az optikai aljzatokról a 
porvédő sapkákat! Őrizze meg azokat 
biztonságos helyen!

●

●

➔

➔

TIPPEK:  A második lehetőség esetében el kell végeznie a megfelelő digitális audio kimeneti be-
állítást, lásd az 56. oldalt! Máskülönben nem lesz hang, vagy erős sistergés lesz hallható.

1. lehetőség

VAGY VAGY
2. lehetőség

Házimozi-rádióerősítő
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Csatlakoztatás 
kábeldekóderhez vagy 
műholdvevő készülékhez

Első lehetőség
Ha a kábeldekóder/műholdvevő 
készülék csak antennakimenet-
tel rendelkezik (RF OUT vagy 
TO TV), a TV teljes körű csatlakoz-
tatásának lépéseit az „Antennakábelek 
csatlakoztatása” című részben találja a 
1�. oldalon.

Második lehetőség (az ábrán látható 
módon)
Ha a kábeldekóder/műholdvevő 
készülék rendelkezik Scart kime-
nettel

1 Hagyja meg a korábban az antennaká-
bellel létrehozott összeköttetést a TV 
és a kábeldekóder/műholdvevő készülék 
között!

2 A Scart kábel segítségével kösse a fel-
vevő EXT1 TO TV-I/O aljzatát a TV 
megfelelő SCART bemenetével!

3 Egy másik Scart kábel segítségével kös-
se a felvevő készülék EXT2 AUX-I/O 
aljzatát a kábeldekóder/műholdvevő 
készülék Scart kimenetéhez (TV OUT 
vagy TO TV jelölésű is lehet)!

B

A C

Kábeldekóder vagy 
műholdvevő készülék 
hátlapja (példa)

TIPPEK:  A felvevő készülék automatikusan átirányítja a video/audio jelet (képet/hangot) az EXT2 
AUX-I/O aljzatról az EXT1 TO TV-I/O aljzatra, amely ezt követően megjelenik a TV-n.
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2. lépés: További csatlakozások

Videomagnó, vagy más 
hasonló berendezés 
csatlakoztatása

A csatlakoztatást követően lehetősége 
lesz arra, hogy videokazettáról merev-
lemezre (HDD-re) másoljon, valamint 
anélkül is használhatja a videomagnót, 
hogy a felvevő be lenne kapcsolva.

FIGYELEM!
Az Ön új felvevő készüléke a 
videomagnó minden funkcióját he-
lyettesíti. Távolítsa el a videomag-
nó minden összeköttetését!

1 Csatlakoztassa a már meglévő anten-
nát/műholdas/kábeltelevíziós jelet (vagy 
a kábeldekóder/műholdvevő készülék 
RF OUT vagy TO TV csatlakozóját) a 
felvevő készülék ANTENNA O< csat-
lakozójához!

2 A mellékelt RF koaxiális kábel segít-
ségével kösse a felvevő készülék TV 
O> aljzatát a TV antennabemenetéhez 
(VHF/UHF RF IN)!

3 Scart kábel segítségével kösse a felvevő 
készülék EXT1 TO TV-I/O aljzatát a 
TV megfelelő SCART bemenetéhez!

4 Egy másik Scart kábel segítségével kös-
se a felvevő készülék EXT2 AUX-I/O 
aljzatát a videomagnó Scart kimeneté-
hez (TV OUT vagy TO TV jelölésű is 
lehet)!

Hasznos tudnivalók:
– A legtöbb kereskedelmi forgalomba 
kerülő videokazettát és DVD-t másolás-
védelemmel látják el, ezért azok nem 
másolhatók.
– A felvevőt közvetlenül a TV-hez csatla-
koztassa! Ha videomagnót, vagy más be-
rendezést iktat közbe, a felvevőbe épített 
másolásvédelmi rendszer következtében 
gyenge minőségű kép jelenhet meg.

A

B

C

D

TIPPEK:  A további lehetséges összeköttetések elvégzéséhez tanulmányozza a csatlakoztatott be-
rendezések használati útmutatóit!

Videomagnó hátlapja (példa)
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2. lépés: További csatlakozások

Csatlakoztatás 
videomagnóhoz és 
kábeldekóderhez/
műholdvevőhöz

1 Tartsa meg a már meglévő RF össze-
köttetést a kábeldekóder/műholdvevő 
és a TV között!

2 A mellékelt RF koaxiális kábel segítsé-
gével kösse a kábeldekóder/műhold-
vevő RF kimenetét (RF OUT) a felvevő 
ANTENNA O< csatlakozó aljzatához!

3 Egy másik RF koaxiális kábel segítségé-
vel csatlakoztassa a felvevő TV O> alj-
zatát a televízió antennabemenetéhez!

4 Scart kábel segítségével kösse a felvevő 
EXT1 TO TV-I/O aljzatát a TV meg-
felelő SCART bemenetéhez!

5 Egy másik Scart kábel segítségé-
vel csatlakoztassa a felvevő készülék 
EXT2 AUX-I/O aljzatát a videomagnó 
Scart kimenetéhez (jelölése lehet TV 
OUT vagy TO TV is)!

6 Egy másik Scart kábel segítségével 
csatlakoztassa a videomagnó Scart 
bemenetét (jelölése lehet TV IN vagy 
TO DECODER is) a kábeldekóder/mű-
holdvevő készülék Scart kimenetéhez 
(jelölése lehet TV OUT vagy TO VCR 
is)!

C

A

B

D

E

F
Műholdvevő/
kábeldekóder

TIPPEK:  A további lehetséges összeköttetések elvégzéséhez tanulmányozza a csatlakoztatott be-
rendezések használati útmutatóit!
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2. lépés: További csatlakozások

Videokamera 
csatlakoztatása

Az előlapi csatlakozókat videokamerával 
készült felvételek másolására is használ-
hatja. Ezeket a csatlakozókat a készülék 
jobb oldalán elhelyezkedő lenyitható 
ajtó mögött találja, így a videokamera 
csatlakoztatása nem jár kényelmetlen-
séggel.

Első lehetőség: Csatlakoztatás a 
DV IN aljzaton keresztül

Akkor használja ezt az összeköttetést, 
ha Digital Video vagy Digital 8 video-
kamerával rendelkezik. A DV aljzat 
megfelel az i.LINK szabványnak. Ez biz-
tosítja a legjobb képminőséget.

i.LINK �-tűs kábel segítségével (nem 
tartozék) kösse a felvevő DV IN aljza-
tát a videokamera megfelelő DV OUT 
csatlakozójához!

Ha ezt a műsorforrást kívánja hasz-
nálni, nyomja meg a távvezérlő DV 
gombját!

Hasznos tudnivalók:
– A DV IN aljzaton keresztül lehetséges 
olyan személyi számítógép csatlakoztatása 
is, amely rendelkezik DV kimenettel. Eh-
hez kell hogy legyen a számítógépen egy 
IEEE 1394 Firewire csatlakozó!
– A felvevő készülék DV IN csatlakozóján 
keresztül nem lehetséges a másolás a fel-
vevő készülékről a videokamerára.

●

➔

TIPPEK:  A további lehetséges összeköttetések elvégzéséhez tanulmányozza a csatlakoztatott be-
rendezések használati útmutatóit!
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2. lépés: További csatlakozások

Második lehetőség: 
Csatlakoztatás S-VIDEO In vagy 
VIDEO In aljzaton keresztül

Akkor használja az S-VIDEO összeköt-
tetést, ha Hi8 vagy S-VHS(C) video-
kamerával rendelkezik. Nagyon jó 
képminőséget biztosít.

Egy másik lehetőség a VIDEO összeköt-
tetés használata, amennyiben a video-
kamerája csak egyszerű videokimenettel 
rendelkezik (kompozit video, CVBS). Jó 
képminőséget biztosít.

1 Csatlakoztassa a felvevő előlapján talál-
ható S-VIDEO aljzatot a videokamera 
megfelelő – S-VHS – kimenetéhez!

Nyomja meg a távvezérlő TUNER 
gombját, majd a CH +/– gombok ismé-
telt megnyomásával válassza ki a „CAM 
2” bemeneti forrást!

➔

VAGY

Csatlakoztassa a felvevő előlapján ta-
lálható VIDEO aljzatot a videokamera 
megfelelő Video kimenetéhez!

Nyomja meg a távvezérlő TUNER 
gombját, majd a CH +/– gombok ismé-
telt megnyomásával válassza ki a „CAM 
1” bemeneti forrást!

2 Audio kábel segítségével (piros/fehér 
csatlakozók – nem tartozék) kösse a 
felvevő előlapján található AUDIO L/R 
aljzatokat a videokamera hangkimene-
teihez!

●

➔

B

A

VAGY

TIPPEK:  A további lehetséges összeköttetések elvégzéséhez tanulmányozza a csatlakoztatott be-
rendezések használati útmutatóit!
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Az üzembe helyezés menü a készülék 
legelső bekapcsolásakor jelenik meg. 
Ezek a beállítások a készülék alapvető 
jellemzőinek meghatározásában nyúj-
tanak segítséget, beleértve a TV adók 
behangolását és a nyelvi beállításokat.

FONTOS!
Mielőtt lemezt helyezne be leját-
szás vagy felvétel céljából, végezze 
el az alapbeállításokat! Ennek hiá-
nyában a lemeztálca kinyitása nem 
lehetséges.

1 Kapcsolja be a felvevőt a 
STANDBY-ON S gomb megnyomá-
sával!

2 Kapcsolja be a TV-t és állítsa a meg-
felelő videobemeneti csatornára (pl. 
„EXT”, „0”, „AV”)!

Ezt az alábbi módon is elvégezheti: 
lépjen a TV-jén az 1-es csatornára, 
majd a TV távvezérlőjén nyomja meg 
a megfelelő gombot a csatornaszám 
csökkentéséhez, amíg a menü meg nem 
jelenik a TV képernyőjén.

➔

3 A u d gombok segítségével válassza ki 
a menüben a kívánt sort, és lépjen be 
az OK gomb megnyomásával!

4 Tegye meg a megfelelő beállításokat a 
u d gombok használatával, és hagyja 
jóvá az OK gomb megnyomásával!

{Audio}
Válassza ki a beszéd nyelvét a DVD-k 
lejátszásához! Ha a beállított nyelv nem 
áll rendelkezésre a lemezen, akkor az 
alapbeállításnak megfelelő nyelven tör-
ténik a lejátszás.

{Subtitle}
Válassza ki a kívánt nyelvet a feliratok 
DVD lejátszása közbeni megjeleníté-
séhez! Ha a beállított nyelv nem áll 
rendelkezésre a lemezen, akkor az alap-
beállításnak megfelelő nyelven történik 
a feliratok megjelenítése.

{Menu}
Válassza ki a készülék képernyőmenüjé-
nek nyelvét!

{Country}
A csatornák automatikus behangolásá-
hoz meg kell adnia a lakhelyéül szolgáló 
országot.

{TV Shape}
Válassza ki a csatlakoztatott televízió-
nak megfelelő formátumot!

5 Ha végzett, nyomja meg a távvezérlő 
SETUP gombját a folytatáshoz!

Egy üzenet jelenik meg, amely az an-
tenna csatlakoztatására emlékezteti.
➔

TIPPEK:  Az alapbeállítások kezdeti elvégzését követően a beállítások módosítására vagy frissítésé-
re a beállító menüben van lehetősége, lásd az 5�-59. oldalon!
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3. lépés: Üzembe helyezés és beállítások
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a fel-
vevő készülék, valamint a kábeldekó-
der/műholdvevő készülék (amennyiben 
rendelkezik ilyennel) működtetéséhez 
szükséges valamennyi összeköttetést 
megfelelően elvégezte, és be is kapcsol-
ta a berendezéseket. Az állomáskereső 
azonosítja a jeleket, és eltárolja az ösz-
szes elérhető TV-csatornát.

6 A csatornák automatikus behangolásá-
hoz nyomja meg az OK gombot!

Mindez néhány percet vesz igénybe.
Valamennyi megtalált és eltárolt csa-

torna megjelenik.

Amennyiben nem talál egy csatornát 
sem:
– Próbálja meg a TV-csatornák auto-
matikus behangolását az alapbeállítások 
elvégzése után, lásd az 58. oldalon!

➔
➔

7 A csatornakeresés végeztével mentse el 
azokat a SETUP gomb megnyomásá-
val!

8 Az idő és dátum menü jelenik meg. Ha 
a beállítások helyesek, mentse el és lép-
jen ki a SETUP gomb megnyomásával!

Amennyiben módosításokra van 
szükség, ezt a távvezérlő számgomb-
jaival (0-9), vagy a u d gombokkal 
teheti meg.

Az alapbeállításokat sikeresen 
elvégezte. A készülék használatra 
készen áll.

➔

TIPPEK:  Az alapbeállítások kezdeti elvégzését követően a beállítások módosítására vagy frissítésé-
re a beállító menüben van lehetősége, lásd az 5�-59. oldalon!
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Váltás adott TV-állomásra

1 Kapcsolja a TV-t a felvevő készüléknek 
megfelelő programhelyre (pl. „EXT”, 
„0”, „AV”)!

2 Kapcsolja be a felvevő készüléket a 
STANDBY-ON S gomb megnyomá-
sával!

Ha nem jelenik meg TV adás a 
képernyőn, nyomja meg a távvezérlő 
TUNER gombját!

3 Válassza ki a kívánt TV-csatornát a 
CH +/– gombok megnyomásával!

A kiválasztott TV-csatorna megjele-
nik az állapot (status) ablakban.

A folyó TV-műsorok automatiku-
san eltárolódnak a felvevő készülék 
átmeneti HDD tárolóhelyére. Az ezzel 
kapcsolatos információkat a Time Shift 
Video sávon követheti nyomon.

A Time Shift Video sávot a távvezérlő 
I gombja segítségével jelenítheti meg 
és rejtheti el.

Az átmeneti HDD tárhelyről 
(Time Shift Buffer) további in-
formációkat a következő oldalon 
találhat.

➔

➔

➔

●

Élő TV-adás megszakítása

Előfordulhat, hogy valamilyen okból 
meg kell szakítania a kedvenc televíziós 
műsorát vagy a meccset. Az élő adást 
egyszerűen megállíthatja a távvezérlő 
PAUSE || gombjának megnyomásával, 
majd folytathatja a PLAY > gomb 
segítségével. A dolog teljesen úgy mű-
ködik, mintha az Ön kezében lenne az 
élő műsor sugárzása.

Ha vissza akar térni az élő TV-adás-
hoz, egyszerűen csak nyomja meg a 
TUNER gombot!

Azonnali visszajátszás

Élő TV-adás nézése közben a távvezér-
lő JUMP BACK gombját megnyomva 
�0 másodpercet visszaugorhat minden 
egyes megnyomásra, az azonnali vissza-
játszáshoz.

Az élő TV-adáshoz való visszatéréshez 
csak meg kell nyomnia a TUNER gom-
bot.

FlexTime funkció

Nem kell megvárnia a felvétel végét 
ahhoz, hogy elkezdhesse a rögzített 
tartalom lejátszását.

Miközben éppen felvételt készít, a táv-
vezérlő |<< gombjának ismétlődő meg-
nyomásával visszatérhet a felvétel elejé-
re, és elindíthatja onnan a lejátszást.

+ -
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Az ideiglenes HDD tárolás/
Time Shift

Amint bekapcsolja a felvevőt, a TV-n 
folyó program eltárolódik egy ideigle-
nes merevlemezes háttértárolóra, amit 
„TSB”-nek (Time Shift Buffer) nevez-
nek. Akár 6 órányi műsor tárolható 
ilyen módon.

A Time Shift video sáv jelenik meg a 
képernyőn, amely az ideiglenes HDD 
tárolóhelyen található TV-műsorok 
időzítését és állapotát mutatja. A táv-
vezérlő I gombja segítségével meg-
jelenítheti, vagy éppen eltüntetheti a 
video sávot.

A Time Shift video sáv a következő in-
formációkat tartalmazza:

1 Szabad hely az átmeneti tárolóeszkö-
zön.

2 Részletek, melyeket kijelölt a HDD-re 
történő átmásoláshoz (pirossal jelölve).

3 A TV-műsor kezdetének időpontja. 
Amint ez meghaladja a 6 órát, a tar-
talmak eleje törlésre kerül, és ennek 
megfelelően változik a kezdési időpont 
is.

4 A lejátszás aktuális helyzete és ideje.

5 Az átmeneti tárolóhely megteltének 
időpontja.

Figyelem!
Az ideiglenes HDD tárhelyen rögzí-
tett TV-műsorok elkezdenek törlődni, 
amint a teljes tárhely megtelt, vagy a 
STANDBY-ON gomb megnyomásával 
kikapcsolja a készüléket.

Mindemellett a következő lépések vég-
rehajtása szintén az ideiglenes tárhely 
tartalmának törlődéséhez vezet:
– A távvezérlő DV vagy REC MODE 
gombjának megnyomása.
– Belépés a beállító menü {Setup} 
menüpontjába.

i)  A továbbhaladáshoz és az ideig-
lenes HDD tárhely tartalmá-
nak törléséhez válassza ki a 
{Press OK to continue} pontot a 
menüben, és nyomja meg a távve-
zérlő OK gombját, VAGY

ii)  Válassza ki a {Cancel} menüpontot, 
és szakítsa meg a törlést a távvezér-
lő OK gombjának megnyomásával!

Ha meg akarja tartani a tartalmakat, 
meg kell jelölnie azokat a távvezérlő 
REC r gombjának megnyomásával a 
menteni kívánt fejezet kezdeténél, majd 
meg kell adnia a rögzíteni kívánt anyag 
teljes időtartamát. A megjelölt tartal-
mak rögzítésre kerülnek a HDD-n, lásd 
a 28. oldalon.
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Felvétel előtt

A felvétel alapbeállításai

A felvevő rendszer beállító menüjében 
előre megadhatja a felvétel beállításait.

1 Nyomja meg a távvezérlő SETUP 
gombját!

A beállító menü megjelenik a TV 
képernyőjén.

2 A d gomb megnyomásával válassza ki a 
{Recording} menüpontot, és lépjen be 
a > gomb megnyomásával!

➔

3 A u d gombok segítségével válassza ki 
azt a beállítást, amit módosítani szeret-
ne, és lépjen be az OK gomb megnyo-
másával.

A beállításokhoz kapcsolódó uta-
sításokat és ismertetőt a következő 
oldalakon találja.

Ha egy adott beállítás szürkés szín-
ben jelenik meg a menüben, az azt je-
lenti, hogy az adott funkció nem érhető 
el, vagy a jelenlegi értékek módosításá-
ra nincs lehetőség.

4 A kilépéshez nyomja meg a SETUP 
gombot!

Hasznos tudnivaló:
– Felvételkor – beleértve az időzített felvé-
teleket is – a legutóbb kiválasztott felvételi 
mód érvényes.

➔

➔



27

M
ag

ya
r

Felvétel előtt

Felvételek (az aláhúzások a gyári alapbeállításokat jelölik)

Felvételi mód A felvételi mód meghatározza a felvétel képminőséget és a HDD-re (me-
revlemezes meghajtóra) rögzíthető felvétel maximális hosszát.
Fontos! HDD-ről írható DVD-re történő másoláskor a HDD-n talál-
ható felvételre érvényes felvételi mód automatikusan öröklődik, ettől 
eltérő felvételi mód kiválasztása nem lehetséges.

Felvételi mód A HDD-re, illetve egy írható üres DVD-re rögzíthető 
felvétel hossza.

DVDR3300H
HDD

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

DVD+R/
DVD+RW

HQ (high quality) 16 �0 50 1

SP (standard play) �2 60 100 2

SPP (standard play plus) �0 80 120 2,5

LP (long play) �8 90 150 �

EP (extended play) 6� 120 200 �

SLP (standard long play) 96 180 �00 6

SEP (standard extended play) 1�0 250 �00 8

Megjegyzés: A felvételi mód (Recording Mode) és a szűrési mód (Filter 
Mode) módosítása következtében az ideiglenes HDD tárhelyen levő valameny-
nyi tartalom törlődik, kizárólag a (piros színnel) megjelölt tartalmak tárolód-
nak el a készülék merevlemezére (a HDD-re).

Szűrési mód A long play és az extended play módban készített felvételekhez kiválaszt-
hatja a megfelelő szűrési módot a felvétel optimalizálása érdekében. Ez a 
beállítás nincs hatással a high quality vagy standard play módban rögzített 
felvételekre.

{Standard} –  A felvétel minősége megegyezik a felvételi módnál ki-
választottal.

{Sport} –  A gyors mozgást tartalmazó képsoroknál javítja a kép-
minőséget LP/EP/SLP/SEP felvételi módban.

Automatikus 
fejezetekre 
tagolás

A felvételt (címet) automatikusan fejezetekre bontja az által, hogy adott 
időtartamonként fejezetjelölőket (markereket) helyez el. Lehetővé teszi a 
felvétel bizonyos pontjainak gyors elérését.

{Off} –  Nem kerülnek fejezetjelölők a felvételbe.

{On} –  A fejezetjelölők ötpercenként kerülnek elhelyezésre a 
rögzítés közben.

Felvétel 
műholdról

Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a felvevő készülék EXT 2 
AUX-I/O Scart aljzatához műholdvevő készüléket vagy más berendezést 
csatlakoztatott, további információkat a 29. oldalon talál.

{Off} –  A funkció ki van kapcsolva.

{EXT2} –  Lehetővé teszi, hogy a készülék elindítsa a felvételt, ha 
jel érkezik a csatlakoztatott készüléktől, majd később 
megállítsa azt.

Két nyelv 
alkalmazása

A felvétel nyelvének kiválasztása azoknál a TV-műsoroknál, melyeket 
több nyelven is sugároznak. Például, ha egy műsor angol és spanyol nyel-
ven nézhető, és a spanyol a második (választható) nyelv (és az angol az 
alapértelmezett).

{Language 1} –  A műsorsugárzás eredeti nyelve.

{Language 2} –  Választható nyelv.
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FONTOS!
Nem másolható felvételek
A televíziós műsorok, filmek, videokazet-
ták, lemezek és más anyagok egy része 
másolás elleni védelemmel készül, ezeket 
így nem másolhatja le a készülékkel!

TV-műsorok felvétele

A TV-műsorok HDD-re történő rög-
zítésének lépéseit az alábbiak szerint 
végrehajtva eltárolhatja a műsorokat, 
hogy később is megnézhesse vagy írha-
tó DVD-re kiírhassa azokat.

1 A távvezérlő I gombjának megnyomá-
sával jelenítse meg a Time Shift Video 
sávot!

2 A |<</>>| gombok segítségével keresse 
meg az ideiglenes HDD tárhelyen azt 
a pontot, ahonnan el szeretné indí-
tani a felvételt, majd nyomja meg a 
PAUSE || gombot!

3 Nyomja meg a távvezérlő REC r 
gombját!

A video sáv helyett a felvételi idő 
jelenik meg.

4 A REC r gomb ismétlődő megnyomá-
sával �0 perces lépésekben növelheti a 
felvétel időtartamát, egészen a 6 órás 
felső határig.

A felvétel időtartamának megadásához 
emellett használhatja a távvezérlő 0-9 
számgombjait is.

A video sávon egy piros jelzést fog 
látni, ami a kijelölt felvételt mutatja.

5 A lejátszás folytatásához nyomja meg a 
PLAY > gombot!

6 A felvételt a kijelölt végpontja előtt is 
megállíthatja a STOP s gomb megnyo-
másával, vagy ha kikapcsolja a készüléket.

A felvétel törléséhez nyomja meg a 
CLEAR gombot!

➔

●

➔

●

Felvétel és lejátszás 
egyszerre

Miközben éppen egy TV-műsort rögzít 
a HDD-re, lehetősége van egy koráb-
ban rögzített adást lejátszani a HDD-
ről, vagy egy DVD-t lejátszani, illetve 
valamely másik csatlakoztatott berende-
zésről érkező műsort megnézni is.

Lejátszás HDD-ről

Nyomja meg a HDD gombot, a u d 
gombok segítségével válasszon ki egy 
címet a HDD-n levő tartalmak közül, 
és indítsa el a lejátszást az OK gomb 
megnyomásával!

Lejátszás DVD-ről

Nyomja meg a készülék előlapján az 
OPEN CLOSE gombot, helyezzen be 
egy lemezt – a lejátszás automatikusan 
elindul.

Lejátszás egyéb berendezésről
Ez csak akkor lehetséges, ha a felvevőt 
az EXT1 TO TV-I/O aljzaton keresztül 
csatlakoztatta a TV-hez.

A felvevő EXT2 AUX-I/O aljzatához 
csatlakoztatott berendezéstől érkező 
műsor megjelenítéséhez nyomja meg a 
TV/HDD gombot!

●

●

●

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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Más TV-műsorok nézése
Ha nem csatlakoztatott berendezést az 
EXT2 AUX-I/O aljzathoz, a TV/HDD 
gomb megnyomásával TV üzemmódba 
kapcsolhat.

A TV-csatornaváltó gombjai segítségével 
válassza ki a megfelelő csatornát!

Hasznos tudnivaló:
– Ha a felvevőn keresztül szeretné nézni 
valamelyik TV-csatornát, vagy lemezt kíván 
lejátszani, ne felejtse el visszakapcsolni a 
TV-t a megfelelő videobemeneti csatorná-
ra!

●

Automatikus felvétel 
műholdvevőről

Ez a funkció csak akkor működik, ha 
a műholdvevő készüléket (vagy más 
hasonló berendezést) a felvevő EXT2 
AUX-I/O Scart aljzatához csatlakoztat-
ta. Emellett a műholdvevő készüléknek 
rendelkeznie kell időzítő funkcióval, 
amely képes a felvevővel történő rögzí-
tés vezérlésére.

1 Ellenőrizze, hogy a felvétel beállításai 
között a {Sat Record} menüpontban 
az {EXT2} értéket adta-e meg, lásd a 
27. oldalon!

2 A felvétel programozásához használja a 
műholdvevő készülék időzített felvétel 
funkcióját (tanulmányozza a műholdvevő 
használati útmutatóját)!

3 A felvétel alatt hagyja a felvevőt és a 
műholdvevőt is készenléti állapotban!

A felvevő automatikusan elindítja a 
felvételt, ha jelet észlel a műholdvevő-
től.

Hasznos tudnivaló:
– A felvevő időzített felvételei felülírják az 
automatikus műholdas felvételeket. Az au-
tomatikus műholdas felvétel megáll, ha a 
felvevő időzített felvétele kezdődik.

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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Felvétel digitális (DV) 
videokameráról

A funkció használatával lehetséges a 
videók rögzítése digitális videokamerá-
ról közvetlenül a merevlemezre, ezáltal 
egyszerűen szerkesztheti azokat, végül 
kiírhatja egy írható DVD-re, amennyi-
ben szükséges.

FIGYELEM!
Mielőtt elkezdené a felvételt 
a videokamerával, jelölje ki az 
ideiglenes HDD tárhelyen azokat 
a felvételeket, melyeket át kíván 
másolni a HDD-re!

1 Csatlakoztassa a digitális videokamerát 
a készülék előlapján található DV IN 
aljzathoz (lásd a 20. oldalon)!

2 Keresse meg a digitális videokamerán 
azt a pontot, ahonnan indítani szeretné 
a felvételt, és állítsa a kamerát szünet 
módba!

3 Kapcsolja be a TV-t, és váltson a fel-
vevőnek fenntartott programhelyre (pl. 
„EXT”, „0”, „AV”).

4 Kapcsolja be a felvevőt, és nyomja meg 
a távvezérlő DV gombját!

5 A képernyőn egy figyelmez-
tetés jelenik meg. Válassza a 
{Press OK to continue} pontot, és 
hagyja jóvá az OK gomb megnyomásá-
val!

Az ideiglenes HDD tárhelyen ta-
lálható valamennyi tartalom törlődik, 
kivéve a (piros színnel) megjelölt ré-
szeket.

A kameráról történő felvétel megszakí-
tásához válassza a {Cancel} menüpon-
tot, és nyomja meg az OK gombot!

6 A REC MODE gomb segítségével vá-
lassza ki a megfelelő felvételi módot, 
ehhez további információkat a 27. olda-
lon talál.

7 A REC r gomb megnyomásával indítsa 
el a felvételt, és indítsa el a lejátszást a 
videokamerán a PLAY gomb segítségé-
vel!

A felvétel megszakításához nyomja meg 
a PAUSE || gombot. A felvétel folyta-
tásához nyomja meg ismét a PAUSE || 
gombot!

A felvétel újbóli indítását követően 
egy új fejezetjelölő jön létre.

8 A felvétel megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

Az új felvétel megkezdését követően 
egy új cím jön létre.

9 A videokamerával történő együtt-
működést a DV gomb megnyomásával 
állíthatja le.

Hasznos tudnivaló:
– Az előre programozott felvételek nem 
mennek végbe miközben a felvevő video-
kamera üzemmódban van.

➔

●

●

➔

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.

+ -

+ -
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Felvétel külső berendezésről 
(videokamera/videomagnó/
DVD-lejátszó)

Készíthet felvételeket olyan külső 
berendezésekről, melyeket a felvevő 
valamely bemenetéhez csatlakoztatott. 
Másolásvédelemmel ellátott anyagok át-
vétele nem lehetséges a felvevővel.

1 Csatlakoztassa a külső berendezést a 
felvevőhöz (lásd a 18. és 21. oldalakat)!

2 Kapcsolja a TV-t a felvevő számára 
megfelelő programhelyre (pl. „EXT”, 
„0”, „AV”)!

3 Kapcsolja be a felvevőt a 
STANDBY-ON S gomb megnyomá-
sával!

Ha nem jelenik meg TV-műsor a 
képernyőn, nyomja meg a távvezérlő 
TUNER gombját!

➔

4 A CH +/– gomb ismétlődő megnyomá-
sával válassza ki a megfelelő bemeneti 
csatornát annak függvényében, hogy a 
berendezést melyik aljzathoz csatlakoz-
tatta!

{EXT 1}: EXT 1 TO TV-I/O Scart 
aljzat a hátlapon.

{EXT 2}: EXT 2 TO TV-I/O Scart 
aljzat a hátlapon.

{CAM 1}: VIDEO aljzat az előlapon.
{CAM 2}: S-VIDEO aljzat az elő-

lapon.

5 Nyomja meg a REC r gombot, majd a 
távvezérlő számgombjai segítségével írja 
be a felvétel teljes időtartamát!

A REC r gomb ismétlődő megnyo-
másával �0 perces egységekben növel-
heti a felvétel időtartamát.

6 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott 
berendezésen!

7 Ha a tervezett időpont előtt szeretné 
megállítani a felvételt, nyomja meg a 
REC r gombot, és írja be a felvételhez 
szükséges teljes időtartamot!

➔

➔

➔
➔

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.

+ -
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Tudnivalók az időzített 
felvételről

Az időzített felvétel segítségével auto-
matikusan elindíthatja és megállíthatja a 
felvételt egy későbbi napon/időpontban. 
A felvevő a megfelelő csatornára kap-
csol, és a megadott időben elkezdi a 
felvételt.

A felvevő készüléken maximálisan 
8 időzített felvételt állíthat be.

Időzített felvétel készítéséhez a 
felvevő készülékén be kell állítania:
–  A felvétel dátumát.
–  Milyen forrásból kíván felvételt ké-

szíteni.
–  A felvétel kezdetének és végének 

időpontját.
–  A felvételi módot, lásd a 27. oldalon.

„VPS/PDC”
A „VPS”-t (Video Programming System) 
vagy a „PDC”-t (Programme Delivery 
Control) a TV-programok rögzítése-
kor használják a felvétel kezdetének és 
időtartamának meghatározásához. Ha 
a TV-műsor a kiírásnál hamarabb vagy 
később kezdődik, a felvevő készülék ak-
kor is a megfelelő időpontban kezdi el 
és fejezi be a felvételt.

Ha a VPS/PDC szerinti időponttól el-
térő értékeket kíván beállítani, ki kell 
kapcsolnia a VPS/PDC funkciót!

Időzített felvétel 
(ShowView® System)

Ez egy egyszerű, időzített felvételt vég-
ző rendszer. Használatához meg kell 
adnia az adott TV-műsorhoz tarto-
zó ShowView® programszámot. Ezt a 
számot megtalálja a televíziós műsor-
újságjában.

A felvevő számára nélkülözhetetlen va-
lamennyi információ megtalálható ebben 
a programszámban.

1 Kapcsolja be a TV-készüléket! Válassza 
ki a televízión a felvevőnek megfelelő 
csatornát (pl. „EXT”, „0”, „AV”)!

2 Kapcsolja be a felvevőt és nyomja meg 
a távvezérlő TIMER gombját!

Az időzítés (timer) menü jelenik 
meg.

3 Válassza ki a {ShowView® System} 
pontot a menüben és nyomja meg az 
OK gombot!

A ShowView® belépés menü jelenik 
meg.

➔

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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4 A 0-9 számgombok segítségével írja 
be a ShowView® programszámot! (pl.: 
5-�12-� vagy 5,�12 � esetén írja be: 
„5�12�”)!

Az előző/következő mezőre a < > 
gombok segítségével léphet.

5 A felvételi mód, az ismétlési beállítá-
sok és a VPS/PDC esetén a felvétel 
alapbeállításai kerülnek alkalmazásra. 
Ha módosításokat szeretne eszközölni, 
keresse meg a megfelelő menüpontot!

{Repeat}
Nyomja meg az OK gombot, a u d 
gombok segítségével válassza ki a fel-
vétel ismétlése beállításokat (None 
– nincs ismétlés, Mo–Fr – hétfőtől pén-
tekig, Weekly – hetente) és hagyja jóvá 
az OK gomb újbóli megnyomásával.

{VPS/PDC}
Az OK gomb megnyomásával kap-
csolja be () vagy ki () a VPS/PDC 
beállítást, további információt a �2. 
oldalon talál.

➔

6 Ha végzett, válassza ki a 
{Confirm Programming} menüpon-
tot, és nyomja meg az OK gombot!

Megjelenik az időzített bejegyzések 
listája.

7 Hagyja jóvá a TIMER gomb megnyo-
másával és lépjen ki a menüből!

Ha be van állítva időzített felvétel, 
a „timer” ikon jelenik meg a készülék 
kijelzőjén.

Ha a felvevő nem készenléti üzem-
módban van, egy figyelemfelhívó üzenet 
jelenik meg az időzített felvétel meg-
kezdése előtt. Ha figyelmen kívül hagyja 
az üzenetet, az időzített felvétel nem 
indul el, kivéve, ha a megfelelő csator-
nára kapcsol.

➔

➔

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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Időzített felvétel (kézi)

1 Kapcsolja be a TV-készüléket! Válassza 
ki a televízión a felvevőnek megfelelő 
csatornát (pl. „EXT”, „0”, „AV”)!

2 Kapcsolja be a felvevőt és nyomja meg 
a távvezérlő TIMER gombját!

Az időzítés (timer) menü jelenik 
meg.

3 Válassza ki a {Timer Setup} pontot a 
menüben és nyomja meg az OK gom-
bot!

Az időzítések beállítása menü jelenik 
meg.

4 A u d gombok, vagy a 0-9 szám-
gombok segítségével adja meg a felvétel 
adatait!

Az előző/következő mezőre a < > 
gombok segítségével léphet.

{Programme}
Válassza ki a TV-csatornát vagy a meg-
felelő külső bemenetet (EXT1, EXT2, 
CAM1 vagy CAM2), amennyiben a 
felvételt külső csatlakoztatott berende-
zésről szeretné végezni.

{Date}
Írja be a felvétel dátumát (Nap/Hónap)!

➔

➔

➔

{Time-Start}
Írja be a felvétel kezdetének időpontját 
(óra:perc)!

{Time-End}
Írja be a felvétel végének időpontját 
(óra:perc)!

{Repeat}
Nyomja meg az OK gombot, a u d 
gombok segítségével állítsa be a meg-
felelő felvételismétlést (None – nincs 
ismétlés, Mo–Fr – hétfőtől péntekig, 
Weekly – hetente)!

{VPS/PDC}
Az OK gomb megnyomásával kap-
csolja be () vagy ki () a VPS/PDC 
beállítást, további információt a �2. 
oldalon talál.

5 Ha végzett, válassza ki a 
{Confirm Programming} menüpon-
tot, és nyomja meg az OK gombot!

Megjelenik az időzített bejegyzések 
listája.

6 Hagyja jóvá a TIMER gomb megnyo-
másával és lépjen ki a menüből!

Ha be van állítva időzített felvétel, 
a „timer” ikon jelenik meg a készülék 
kijelzőjén.

Ha a felvevő nem készenléti üzem-
módban van, egy figyelemfelhívó üzenet 
jelenik meg az időzített felvétel meg-
kezdése előtt. Ha figyelmen kívül hagyja 
az üzenetet, az időzített felvétel nem 
indul el, kivéve, ha a megfelelő csator-
nára kapcsol.

➔

➔

➔

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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Időzített felvétel 
módosítása/törlése

1 Kapcsolja be a TV-készüléket! Válassza 
ki a TV-n a megfelelő videobemeneti 
csatornát (pl. „EXT”, „0”, „AV”)!

2 Kapcsolja be a felvevőt, és nyomja meg 
a távvezérlő TIMER gombját!

Az időzítés (timer) menü jelenik 
meg.

3 Válassza ki a {Timer List} menüpon-
tot és nyomja meg az OK gombot!

Az időzítő lista menüje jelenik meg.

➔

➔

4 A u d gombok segítségével válassza ki 
azt a bejegyzést, amelyiket módosíta-
ni/törölni szeretné!

A bejegyzés módosításához térjen 
vissza a belépés (entry) menübe az OK 
gomb megnyomásával!

Az időzített felvétel törléséhez 
nyomja meg a CLEAR gombot!

5 Ha végzett, hagyja jóvá és lépjen ki a 
menüből a TIMER gomb megnyomásá-
val!

●

●

TIPPEK:  Válassza ki a megfelelő módot a HDD-re történő rögzítéshez! Ne feledje, hogy csak ugyan-
ezzel a felvételi móddal másolhatja majd a tartalmakat írható DVD-re, lásd 27. oldal.
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FIGYELEM!
Írható DVD-re kizárólag a ko-
rábban a HDD-re már rögzített 
tételek felvétele lehetséges. Nem 
lehetséges a TV-műsorok vagy a 
külső műsorforrásból származó 
anyagok közvetlen rögzítése írható 
DVD-re.

Másolás HDD-ről írható 
DVD-re

A HDD-re rögzített felvételeket át-
másolhatja írható DVD-re.

A HDD-ről az írható DVD-re törté-
nő másolás sebessége a HDD tartalom 
felvételi módjától függ. Nem lehetséges 
a felvételi mód megváltoztatása a máso-
lási folyamathoz. Ebből adódóan fontos 
a felvételi mód helyes megválasztása a 
HDD-re történő rögzítéskor.

A másolási folyamat nagyobb sebes-
séggel történik, mint ahogy a felvétel 
történt.

HDD ➔ Írható DVD

HDD felvételi mód �,7 GB-os 
DVD+R/+RW 

lemezre rögzíthető 
műsoridő (óra)

HQ (high quality) 1

SP (standard play) 2

SPP (standard play plus) 2,5

LP (long play) �

EP (extended play) �

SLP (standard long play) 6

SEP (standard extended play) 8

A következő információk kerülnek a 
lemezre:
– Felvételi mód
– Felvétel címe/neve
– A felvétel dátuma és időpontja
– Indexkép a címről

Felvételre alkalmas 
lemeztípusok

Két különböző formátumú felvételre 
alkalmas DVD használható a felvevő 
készülékkel:

DVD+RW (DVD „plus” Rewritable) 
(újraírható DVD)
Azok a lemezek, amelyek újraírhatók, 
alkalmasak a többszöri felvételre is a 
tartalmuk törlése után.

DVD+R (DVD „plus” Recordable) 
(egyszer írható DVD)
– Ezek a lemezek csak egyszeri felvé-
telre alkalmasak. Minden újabb felvétel 
rögzítése a korábbi felvételek végétől 
kezdődik, mivel a már rögzített tartal-
mak felülírása nem lehetséges.
– A DVD+R lemezek tartalmának szer-
kesztése addig lehetséges, amíg le nem 
lesznek zárva.
– Akár törölheti is a nem kívánt felvé-
teleket. Habár a törölt felvételek által 
elfoglalt helyre további felvételek már 
nem készíthetők.
– Ahhoz, hogy a DVD+R lemez leját-
szása más DVD-lejátszókon is lehet-
séges legyen, le kell zárnia azt (lásd az 
51. oldalon). Miután ezt megtette, már 
nem kerülhet több adat a lemezre.

TIPPEK:  A felvétel megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre 
az írható DVD lemezen! A DVD+R lemezt le kell zárnia ahhoz, hogy más készülékeken is 
lejátszhassa, lásd az 51. oldalon.
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Felvétel írható DVD-re

Felvétel írható DVD-re

A HDD-ről bármelyik felvételt kivá-
laszthatja az írható DVD-re történő 
másolás céljából. A lemez tárolókapa-
citása a felvételi módtól függ, amit a 
HDD-re történő felvételkor választott 
ki, lásd a �6. oldalon.

1 Kapcsolja be a TV-készüléket! Válassza 
ki a TV-n a készülék számára megfelelő 
csatornát (pl. „EXT”, „0”, „AV”)!

2 Helyezzen a készülékbe írható DVD 
lemezt!

3 Nyomja meg a távvezérlő HDD gomb-
ját!

A HDD-n található valamennyi felvé-
tel listája jelenik meg.
➔

4 A u d gombok segítségével válassza ki 
a másolni kívánt címet, és nyomja meg 
a > gombot a cím szerkesztése menü 
megjelenítéséhez.

5 A d gomb megnyomásával válassza ki a 
{Copy to Recordable DVD} menü-
pontot és nyomja meg az OK gombot!

6 Válassza ki a {Yes, Copy Title} menü-
pontot, majd a folytatáshoz nyomja meg 
az OK gombot!

Egyéb esetben válassza a 
{No, DO NOT copy Title} menü-
pontot, és lépjen ki az OK gomb meg-
nyomásával.

A felvételek HDD-ről történő át-
másolása közben a folyamat bármilyen 
megzavarása (pl. áramkimaradás) hibás 
lemez készítéséhez vezethet.

Hasznos tudnivaló:
– Ha a {Copy to Recordable DVD} menü-
pont szürke színben jelenik meg (nem 
választható ki), az azt jelenti, hogy a 
kiválasztott cím még nem tárolódott el a 
HDD-n. Kapcsolja ki majd be a felvevőt, 
és válassza ki ismét az adott címet!

Az írható DVD-n található felvéte-
lek szerkesztéséhez tanulmányoz-
za az 49–53. oldalakat!

➔

➔

TIPPEK:  A felvétel megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre 
az írható DVD lemezen! A DVD+R lemezt le kell zárnia ahhoz, hogy más készülékeken is 
lejátszhassa, lásd az 51. oldalon.
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Alapfunkciók

Minden, a HDD-n tárolt felvétel index-
képpel együtt megjelenik a HDD kere-
sőjében.

1 Nyomja meg a távvezérlő HDD gomb-
ját!

A HDD tartalmak menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a kívánt címet, és indítsa el a lejátszást 
az OK gomb megnyomásával!

3 Lejátszás közben a távvezérlő követ-
kező gombjaival érheti el a lejátszás 
további funkcióit.

➔

 |<< >>|
– ugrás a fejezet elejére vagy az elő-
ző/következő fejezetre
– a gomb nyomva tartásával elindít-
hatja a gyors visszafelé/előre történő 
keresést, a gomb újbóli megnyomásával 
növelheti a keresési sebességet (x�, x8, 
x16, x�2).
– szünet üzemmódban a gomb segítsé-
gével indíthatja el a lassított lejátszást.

 JUMP BACK/JUMP FWD
– ugrás �0 másodperccel vissza/előre

 PAUSE ||
–állókép megjelenítése

 T/C
– hozzáférés további különféle lejátszási 
funkciókhoz, lásd a ��–�5. oldalakat.

 I
– a Time Shift video sáv megjelenítése.

 STOP s
– a lejátszás megállítása.

TIPPEK:  A menüből a HDD gomb megnyomásával léphet ki.
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Lejátszható lemezfajták

A felvevő készülék segítségével az alábbi 
lemeztípusok alkalmasak lejátszásra és 
felvétel készítésére:

Felvétel és lejátszás

DVD+RW (DVD „plus” 
Rewritable): újabb és újabb 
felvételeket rögzíthet rá.

DVD+R (DVD „plus” 
Recordable): csak egyszer 
írható.

Csak lejátszás:

DVD Video (Digital 
Versatile Disc)

DVD-R (DVD „minus” 
Recordable); csak akkor 
játszható le, ha a felvétel 
„Video mode”-ban készült, 
és a felvételt lezárták.

DVD-RW (DVD „minus” 
Rewritable); csak akkor 
játszható le, ha a felvétel 
„Video mode”-ban készült.

Audio CD (Compact Disc 
Digital Audio)

Video CD (1.0, 1.1, 2.0 
formátumok)

Super Video CD

CD-R (CD-Recordable)
Audio/Video formátum vagy 
MP�/JPEG fájlok.

CD-RW (CD-Rewritable)
Audio/Video formátum vagy 
MP�/JPEG fájlok.

FIGYELEM!
– Ha egy tiltó ikon E (hibaüzenet) 
jelenik meg a TV képernyőjén 
valamely gomb megnyomásakor, 
az arra utal, hogy a funkció nem 
érhető el az adott lemezen vagy 
az adott időpontban.
– A DVD lemezek és lejátszók 
regionális korlátozásokkal vannak 
ellátva. Lemez lejátszása előtt 
győződjön meg róla, hogy az a 
lejátszójával azonos régiókóddal 
rendelkezik-e!

Lemez betöltése

1 Kapcsolja be a felvevő készüléket a 
STANDBY-ON S gomb megnyomá-
sával!

2 Nyomja meg a felvevő előlapján találha-
tó OPEN CLOSE o gombot!

A lemeztálca nyitása és zárása a táv-
vezérlő STOP s gombjának nyomva 
tartásával is lehetséges.

3 Helyezze óvatosan a lemeztálcára a 
lemezt a nyomtatott oldalával felfelé, és 
nyomja meg az OPEN CLOSE o gom-
bot!

Kétoldalú lemez esetén a lejátszani 
kívánt oldal felirata legyen felfelé!

4 Kapcsolja be a TV-készüléket! Válassza 
ki a TV-n a felvevő számára megfelelő 
csatornát (pl. „EXT”, „0”, „AV”)!

5 A lejátszás automatikusan elindul. 
Amennyiben nem, nyomja meg a 
PLAY > gombot!

Amennyiben egy, a pin kód megadására 
kérő párbeszédablak jelenik meg a TV 
képernyőjén, ez azt jelenti, hogy az adott 
lemezhez aktiválta a gyermekzárat/szülői 
felügyeletet, ezért meg kell adnia a négy-
jegyű pin kódját (lásd az 57. oldalon).

A lejátszás további funkcióinak ismerte-
tőjét lásd a �2–�5. oldalakon!

●

➔

●

●

RecordableRecordable

ReWritableReWritable

TIPPEK:  Bizonyos lemezek konfigurációjukból és karakterisztikájukból, vagy a felvétel körülményei-
ből, illetve a lemez-szerkesztő szoftver típusából adódóan nem játszhatók le ezen a felvevőn.
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Lejátszás lemezről

DVD Video lemez lejátszása
A DVD lemezeket általában ellátják 
lemezmenüvel. A lemezmenüben nagy 
valószínűséggel van néhány beállítási le-
hetőség (pl. a beszédhang vagy a felirat 
nyelve).

1 Helyezzen be egy DVD-t

Belépés a lemezmenübe

Nyomja meg a DVD gombot a távvezérlőn!
Válasszon a 0-9 számgombok segít-
ségével, vagy válasszon a lejátszási 
lehetőségek közül a u d gombokkal, 
majd hagyja jóvá az OK gomb meg-
nyomásával.

Az előző vagy a következő fejezet/
cím kiválasztása

A T/C menübe való belépéshez nyomja 
meg lejátszás közben a távvezérlő T/C 
gombját! Ezt követően válassza ki a 
{Title} vagy a {Chapter} menüpontot, 
és adja meg a kívánt cím/fejezet számát!

2 A lejátszás megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

(Super) Video CD lejátszása
A (Super) Video CD lemezeken álta-
lában rendelkezésre áll a „PBC” (Play 
Back Control) funkció. Ezen keresztül 
lehetőség van a Video CD lemezek 
interaktív lejátszására a képernyőn 
megjelenő menü követésével.

1 Helyezzen be egy (Super) Video CD-t!

Ha a lemez indexmenüje jelenik meg

2 A 0-9 számgombok segítségével írja be 
a kiválasztott számot, vagy válasszon ki 
egy lejátszási opciót a u d gombok se-
gítségével, és hagyja jóvá az OK gomb 
megnyomásával!

A távvezérlő RETURN gombjának 
megnyomásával visszatérhet az előző 
menübe.

3 A lejátszás megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

●

●

●

Írható DVD lejátszása

1 Helyezzen be egy írható DVD lemezt!
Megjelenik az indexképeket tartal-

mazó képernyő.

2 A u d gombok segítségével válasz-
szon ki egy címet, és nyomja meg a 
PLAY > gombot!

3 A lejátszás megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

Hasznos tudnivaló:
– Ha az „EMPTY DISC” felirat jelenik 
meg a készülék kijelzőjén, az arra utal, 
hogy a lemezen nem található felvétel.

MP3 lemez lejátszása
Az MP� (MPEG1 Audio Layer-�) fájlok 
nagy mértékben tömörített zenei fájlok. 
Egy egyszerű CD_ROM akár 10-szer 
több adatot is tartalmazhat, mint egy 
hagyományos CD.

1 Helyezzen be egy MP� CD lemezt!

2 Nyomja meg a távvezérlő T/C gombját, 
válassza ki az {Album} vagy a {Track} 
menüpontot, majd a > gomb ismétlődő 
megnyomásával válassza ki a lejátszani 
kívánt album és/vagy dal számát.

3 A |<</>>| gombok lejátszás közben 
történő megnyomásával átléphet az elő-
ző/következő műsorszámra.

4 A lejátszás megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

Hasznos tudnivaló:
– A több fázisban megírt CD lemezeknek 
csak az első része kerül lejátszásra.
– Amennyiben az ID azonosító tartalmaz 
ilyen jellegű információt, az albumokról, 
zeneszámokról és előadókról további infor-
máció is megjelenik a TV képernyőjén.

➔

TIPPEK:  Bizonyos lemezek konfigurációjukból és karakterisztikájukból, vagy a felvétel körülményei-
ből, illetve a lemez-szerkesztő szoftver típusából adódóan nem játszhatók le ezen a felvevőn.
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Lejátszás lemezről

Képeket tartalmazó lemez 
lejátszása (diabemutató)

Lehetősége van a kiválasztott JPEG ké-
pek megjelenítésére is a képek – állítha-
tó intervallumonként történő – auto-
matikus továbbításával.

1 Helyezzen be egy JPEG képeket tartal-
mazó lemezt (CD, DVD+R/+RW)!

A bélyegképek menüje jelenik meg 
az első kilenc képpel a kiválasztott 
mappából.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
az alábbi menüpontokat!

{Page}
A 0-9 számgombok segítségével adhatja meg 
az oldalszámot, legfeljebb 99 oldal jelenít-
hető meg. A bélyegképek az oldalszámnak 
megfelelően változnak.

{Rolls}
A 0-9 számgombok segítségével adhatja meg 
az oldalszámot, legfeljebb 99 oldal jelenít-
hető meg.

{Play}
Válassza ki a menüpontot, és a távvezérlő 
OK gombjának megnyomásával indítsa el a 
diavetítést!

{Recorder}
Rendezze át a fényképek elhelyezését, és 
állítsa össze a kívánt sorrendet a diavetí-
téshez! Válassza ki ezt a menüpontot, és 
az OK gomb megnyomásával lépjen be a 
bélyegképek közé!
Válassza ki a mozgatni kívánt fényképet, és 
nyomja meg az OK gombot: a fénykép bal 
oldalán egy zöld oszlop jelenik meg. Moz-
gassa a kívánt helyre, és az OK gomb újbóli 
megnyomásával helyezze el a képet az adott 
képkockát megelőző pozícióba!
Az átrendezést a STOP s gomb megnyo-
másával vonhatja vissza.
A bélyegképeket tartalmazó menübe a < 
gomb megnyomásával térhet vissza.

➔

A diavetítés képkockáinak elrejtéséhez/
megjelenítéséhez válassza ki a bélyegké-
pek menüben az adott képet, és nyomja 
meg a STOP s gombot!

3 A diavetítés közben lehetősége van a 
megjelenített fényképek szerkesztésére 
is a távvezérlő T/C gombjának megnyo-
másával. Ezek a változások eltárolása a 
HDD-re vagy az írható DVD-re nem 
lehetséges.

{Photo}
Az aktuális fénykép sorszámát mutatja, 
maximálisan 999 fájl megtekintésére van 
lehetőség.

{Play}
Válassza ki ezt a menüpontot, és a távvezér-
lő OK gombjának megnyomásával indítsa el 
a diavetítést!

{Thumbnails}
Válassza ki ezt a menüpontot, és az OK 
gomb megnyomásával visszatérhet a bélyeg-
képek menübe.

{Zoom}
Válassza ki ezt a menüpontot, és nagyítsa ki 
a képet az eredeti méret többszörösére (x1, 
x2, x�, x8). A < > u d gombok segítségé-
vel pásztázhatja át a kinagyított képet.

{Rotate}
Válassza ki ezt a menüpontot, és forgassa el 
a képet az OK gomb megnyomásával!

{Timer}
Válassza ki ezt a menüpontot, és az OK 
gomb megnyomásával változtassa meg a la-
pozási sebességet �, 5 vagy 8 másodperces 
időtartamra!

{Repeat}
Válassza ezt a menüpontot az ismételt le-
játszási mód be- és kikapcsolásához!

4 A lejátszás megállításához nyomja meg a 
STOP s gombot!

●
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Keresés előre/hátra

Lehetőség van a felvétel gyors elő-
re és visszafelé történő továbbítására 
a lejátszás közben, és kiválaszthatja a 
megfelelő keresési sebességet.

1 A keresés elindításához tartsa lenyomva 
a |<< (reverse – hátra) vagy a >>| (for-
ward – előre) gombot, amíg a keresési 
sebességet mutató ábra meg nem jele-
nik!

Hang eközben nem hallható.

2 A keresés sebességét a |<< (hátra) és 
a >>| (előre) gombok segítségével vál-
toztathatja meg, különböző keresési 
sebességek közül választhat (�X, 8X, 
16X, �2X).

3 A normál lejátszáshoz a PLAY > gomb 
megnyomásával térhet vissza.

A Play Mode (lejátszási 
mód) funkció használata

Lejátszás közben beállíthatja a felvétel 
ismétlését, vagy a felvételek véletlen 
sorrendben történő lejátszását a táv-
vezérlő megfelelő (Play Mode) gombja 
segítségével.

➔

1 Lejátszás közben nyomja meg ismét-
lődően a távvezérlő PLAY MODE 
gombját, és váltogasson az alábbiak 
között:

 Fejezet ismétlése (csak DVD, 
DVD+R/+RW lemezek esetében)
Cím/műsorszám ismétlése
 Lemez ismétlése (csak VCD és CD 
lemezek esetében)
A-B ismétlés
Véletlen sorrend
Áttekintés

2 A lejátszási mód megállításához nyomja 
meg a STOP s gombot a távvezérlőn, 
vagy nyomja meg többször egymás után 
a PLAY MODE gombot, amíg üres 
nem lesz az állapotablak!

{Repeat Chapter}
Az aktuális fejezet ismétlése (csak 
DVD, DVD+R/+RW esetében).

{Repeat Track/Title}
Az aktuális műsorszám/cím ismétlése.

{Repeat Disc}
A teljes lemez ismétlése (csak VCD és 
CD lemezek lejátszásakor).

{Repeat A-B}
Ezt kell kiválasztania akkor, ha a címen/
fejezeten/műsorszámon belül egy meg-
határozott részletet kíván megismételni. 
Az OK gomb megnyomásával jelölje ki 
az ismételni kívánt részlet kezdő- és 
végpontját!

{Shuffle}
A lemezen található összes műsorszám 
lejátszása véletlen sorrendben (csak 
DVD, MP� és Audio CD lemez eseté-
ben).

{Scan}
Válassza ezt a beállítást, ha minden fe-
jezet/műsorszám első 10 másodpercét 
szeretné lejátszani.

➔

➔
➔

➔
➔
➔

TIPPEK:  Lehetséges, hogy az itt ismertetett funkciók némelyike nem működik bizonyos lemezek 
esetén. Mindig tanulmányozza a lemezhez mellékelt útmutatót!
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További lejátszási szolgáltatások

A T/C funkció használata

A lejátszás további különféle funkciói-
hoz könnyen hozzáférhet a T/C eszkö-
zök menü használatával.

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menüben elérhető funkciók 
az adott helyzettől és lemeztípustól 
függően eltérhetnek.

2 A u d gombok segítségével válasszon 
ki egy menüpontot!

A beállításokkal kapcsolatos uta-
sításokat és ismertetőt a következő 
oldalakon találja.

Ha a menüben bizonyos beállítá-
sokat, értékeket szürke szín jelöl, az 
azt jelenti, hogy az adott beállítás nem 
érhető el, vagy nem változtatható meg 
az adott körülmények között.

3 Kilépéshez nyomja meg a SETUP gom-
bot!

➔

➔

➔

Máskülönben a T/C menü automa-
tikusan bezáródik néhány másodperc 
elteltével.

Cím/fejezet kiválasztása

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a {Title} vagy a {Chapter} menüpon-
tot, és a számgombok (0-9) használatá-
val írja be a cím vagy a fejezet számát!

Ráközelítés
A funkció segítségével lehetősége van 
a képernyőn található kép kinagyításá-
ra, majd ezt követően a nagyított kép 
pásztázására. Ha a nagyítást követően 
10 másodpercig nem nyom meg gom-
bot, automatikusan visszaáll a normál 
megjelenítési mód.

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza 
ki a {Zoom} menüpontot, majd a táv-
vezérlő OK gombjának megnyomásával 
váltson nagyítás (zoom) üzemmódba.

3 Az OK gomb ismétlődő megnyomásá-
val váltogasson a támogatott nagyítási 
szorzók között (x1; x1,�; x2; x�)!

4 Pásztázza át a kinagyított képet a 
< > u d gombok segítségével!

➔

➔

➔

TIPPEK:  Lehetséges, hogy az itt ismertetett funkciók némelyike nem működik bizonyos lemezek 
esetén. Mindig tanulmányozza a lemezhez mellékelt útmutatót!
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További lejátszási szolgáltatások

A kameraállás változtatása
Ez a funkció csak azokon a DVD-ken 
érhető el, amelyeken a fejezetek több-
féle nézőpontból (kamerahelyzetből) 
rögzítve is rendelkezésre állnak. A 
funkció lehetővé teszi, hogy különféle 
irányokból is megnézhesse az adott 
képsort.

1 Nyomja meg a távvezérlő T/C gombját!
A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
az {Angle} menüpontot, és jelenítse 
meg a rendelkezésre álló lehetőségeket 
az OK gomb megnyomásával!

Megjelennek a választható kamera-
beállítások.

3 A u d gombok használatával válassza 
ki a megfelelő nézőpontot, és hagyja 
jóvá az OK gomb megnyomásával!

Váltás lassított lejátszásra
Lehetőség van lassított lejátszás válasz-
tására is a lehetséges beállítások közül.

1 Lejátszás közben nyomja meg a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a {Slow} menüpontot, majd állítsa be a 
megfelelő sebességet a < > gombokkal!

VAGY

1 A lejátszás megszakításához és a kép 
kimerevítéséhez nyomja meg lejátszás 
közben a PAUSE || gombot!

2 A lassított, visszafelé, illetve előre 
történő lejátszás elindításához tartsa le-
nyomva a |<< (hátra) vagy a >>| (előre) 
gombot

A |<< vagy >>| gombok ismételt 
megnyomásával válasszon a különbö-
ző sebességértékek közül (–1/8, –1/�, 
–1/2, 1/8, 1/� vagy 1/2 )!

3 A normál lejátszáshoz a PLAY > gomb 
megnyomásával térhet vissza.

➔

➔

➔

➔

Idő szerinti keresés
A funkció lehetővé teszi az aktuális lemez 
bármely pontjának közvetlen elérését.

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a {Search} menüpontot, majd az OK 
gomb segítségével jelenítse meg az idő 
mezőt!

A lejátszás megszakad.
Az idő az aktuális lemezből eltelt 

játékidőt mutatja (óra:perc).

3 A számgombok (0-9) segítségével adja 
meg, hogy hol szeretné folytatni a le-
játszást, és hagyja jóvá az OK gomb 
megnyomásával!

A lejátszás a megadott pontban foly-
tatódik.

A kísérőhang nyelvének 
megváltoztatása

Ez a funkció csak a többféle nyelvvel is 
rendelkező DVD-ken és a többcsator-
nás hanggal ellátott VCD-ken érhető el.

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
az {Audio} menüpontot, és válasszon a 
rendelkezésre álló lehetőségeket közül 
a < > gombok megnyomásával!

Lehetséges, hogy a nyelvek meg 
vannak számozva, vagy kód jelöli őket, 
például az „En” kód jelöli az angolt.

VCD lemez esetén a megadott 
módon választhat az LL, LR vagy RR 
beállítások közül, azaz hogy a hang csak 
a bal, csak a jobb, vagy mindkét oldali 
hangsugárzóból szóljon.

Hasznos tudnivaló:
– Néhány DVD lemez esetében a beszéd-
hang nyelvének megváltoztatására csak 
a DVD lemezmenüjén keresztül van lehe-
tőség. A lemezmenübe a távvezérlő DVD 
gombjának megnyomásával léphet be.

➔

➔
➔

➔

➔

➔

➔

TIPPEK:  Lehetséges, hogy az itt ismertetett funkciók némelyike nem működik bizonyos lemezek 
esetén. Mindig tanulmányozza a lemezhez mellékelt útmutatót!
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További lejátszási szolgáltatások

A felirat nyelvének 
megváltoztatása

Ez a funkció csak a többnyelvű felirattal 
rendelkező DVD lemezek esetében ér-
hető el. Kiválaszthatja a DVD lejátszása 
közben a kívánt nyelvet.

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a {Subtitle} menüpontot, és válassza 
ki a megfelelő nyelvet a < > gombok 
megnyomásával!

Lehetséges, hogy a nyelvek meg 
vannak számozva vagy kód jelöli őket, 
például az „en” kód jelöli az angolt.

Hasznos tudnivaló:
– Néhány DVD lemez esetében a felirat 
nyelvének megváltoztatására csak a DVD 
lemezmenüjén keresztül van lehetőség. A 
lemezmenübe a távvezérlő DVD gombjá-
nak megnyomásával léphet be.

➔

➔

A hangzásmód kiválasztása
Ez a funkció csak azon lemezek ese-
tében működik, melyeken többféle 
hangzásmód is található (pl. digitális 
surround hangzás).

1 Nyomja meg lejátszás közben a táv-
vezérlő T/C gombját!

A T/C menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a {Sound} menüpontot, és lépjen be a 
beállítások közé az OK gomb megnyo-
másával!

3 A < > gombok segítségével válasz-
sza ki a {Stereo} vagy a {Surround} 
beállítást, és hagyja jóvá az OK gomb 
megnyomásával!

➔

TIPPEK:  Lehetséges, hogy az itt ismertetett funkciók némelyike nem működik bizonyos lemezek 
esetén. Mindig tanulmányozza a lemezhez mellékelt útmutatót!



Felvételek szerkesztése – HDD

�6

M
agyar

A HDD címszerkesztő 
menüjének használata

A HDD címszerkesztő menüjében 
megváltoztathatja a cím elnevezését, 
beállíthatja a cím védelmét, törölheti a 
címet, vagy átmásolhatja a címet írható 
DVD-re.

1 Nyomja meg a távvezérlő HDD gomb-
ját!

A HDD-n található tartalom jelen-
nek meg.

2 A u d gombok segítségével válasszon 
ki egy címet, és a > gomb megnyomá-
sával jelenítse meg a HDD címszerkesz-
tő menüt!

3 Válasszon a menüpontok közül a u d 
gombok segítségével, és lépjen be az 
OK gomb megnyomásával!

A rendelkezésre álló menüpontok-
hoz kapcsolódó ismertetőt és utasítá-
sokat a következő oldalakon találja.

➔

➔

4 A HDD címszerkesztő menüből a < 
gomb megnyomásával léphet ki.

Cím megváltoztatása
Néhány TV-adó a műsor nevét/címét is 
sugározza. Ebben az esetben a HDD-re 
történő rögzítés közben a műsor neve/
címe automatikusan eltárolódik. Egyéb 
esetekben csak a program száma és dá-
tuma/időpontja tárolódik el címként.

1 A HDD címszerkesztő menüben vá-
lassza ki a {Name} menüpontot és 
nyomja meg az OK gombot!

2 A u d gombok használatával cserélje 
le az adott karaktert/számjegyet!

A < > gombok segítségével lépjen 
az előző vagy a következő mezőre!

A kis- és nagybetűk közül a távvezérlő 
SELECT gombjával választhat.

Karakter/szám törlése a távvezérlő 
CLEAR gombjával lehetséges.

3 Hagyja jóvá a változtatásokat az OK 
gomb megnyomásával, és a kilépéshez 
nyomja meg a < gombot!

Cím (felvétel) védelme
Lehetőség van a címek védelmére, hogy 
megelőzze azok nem kívánt szerkeszté-
sét vagy törlését.

1 A HDD címszerkesztő menüben válasz-
sza ki a {Protect Title} menüpontot 
és nyomja meg az OK gombot!

A védelem visszavonása

1 Válassza ki az adott címet a HDD 
tartalom menüben, és nyomja meg a 
távvezérlő > gombját!

2 Válassza ki az {Unprotect Title} 
menüpontot és nyomja meg az OK 
gombot!

➔

●

●

TIPPEK:  A védelem alatt álló címek semmilyen jellegű szerkesztése sem lehetséges. Lépjen vissza 
az előző menüsorra a < gomb megnyomásával! A menüből történő kilépéshez nyomja 
meg a HDD gombot!
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Felvételek szerkesztése – HDD

Cím törlése a HDD-ről
Ha a merevlemezes meghajtó (HDD) 
megtelt, néhány cím törlésével fel kell 
szabadítania elegendő helyet az új felvé-
telek készítéséhez!

A u d gombok segítségével válassza 
ki a megfelelő címet, és nyomja meg a 
CLEAR gombot!

VAGY

1 A HDD címszerkesztő menüben válasz-
sza ki a {Delete Title} menüpontot, 
és nyomja meg az OK gombot!

Egy figyelmeztetés jelenik meg.

2 Válassza az {OK to Erase Title} pon-
tot, majd a folytatáshoz nyomja meg a 
távvezérlő OK gombját!

Vagy válassza a {Cancel} menüpon-
tot, és lépjen ki az OK gomb megnyo-
másával!

Megjegyzés:
A {Copy to Recordable DVD} (má-
solás írható DVD lemezre) menü-
pont ismertetőjét a 36. oldalon 
találja.

●

➔

➔

A HDD jelenetszerkesztő 
menüje

A felvétel elkészítését követően a fel-
vevővel lehetséges a rögzített felvételek 
szerkesztése. Elhelyezhet markereket 
(fejezetjelölőket), vagy törölheti a már 
meglévőket, illetve „elrejtheti” a nem 
kívánt jeleneteket.

Amikor lejátszik egy felvételt video-
szerkesztő módban, a teljes felvétel 
lejátszásra kerül, beleértve a rejtett 
jeleneteket is.

1 Nyomja meg a távvezérlő HDD gomb-
ját!

A HDD tartalom menü jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a megfelelő címet, és indítsa el a leját-
szást a PLAY > gomb megnyomásával!

➔

TIPPEK:  A védelem alatt álló címek semmilyen jellegű szerkesztése sem lehetséges. Lépjen vissza 
az előző menüsorra a < gomb megnyomásával! A menüből történő kilépéshez nyomja 
meg a HDD gombot!
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3 Lejátszás közben nyomja meg a táv-
vezérlő EDIT gombját!

A HDD jelenetszerkesztő menüje 
jelenik meg.

4 A távvezérlő |<</>>| gombjai segítségé-
vel keresse meg azt a jelenetet, amelyet 
szerkeszteni akar, és nyomja meg a 
PAUSE || gombot!

5 A u d gombok segítségével mozoghat 
a jelenetszerkesztő menüben, a kívánt 
jelenetet az OK gomb megnyomásával 
választhatja ki.

{Insert Marker}
Válassza ezt a menüpontot, ha új feje-
zetjelölőt (markert) szeretne beszúrni a 
lejátszás adott pontjába. Ezzel lehe-
tősége lesz a felvétel adott pontjának 
közvetlen elérésére, vagy kiválaszthatja 
azokat a részeket, melyeket el kíván 
rejteni (például a reklámokat).

{Hide/Unhide Scene}
A menüpont kiválasztását követően 
elrejtheti, vagy újra megjelenítheti az 
aktuális fejezetet.
A szerkesztő menüben a rejtett fejeze-
tek szürkében jelennek meg. A normál 
lejátszás a rejtett jeleneteket átugorja.

(itt például a 2-es fejezet van kiválasztva)

➔

{Delete Marker}
Válassza ki ezt a menüpontot az aktu-
ális fejezetjelölő (marker) törléséhez 
(közvetlenül az adott pont előtti mar-
kerre vonatkozik). Az aktuális fejezet ez 
esetben összevonódik az azt megelőző 
fejezettel.

(itt például a 2-es fejezet van kiválasztva)

{Delete All}
Válassza ezt a menüpontot az aktuális 
cím valamennyi markerének törléséhez!

6 Kilépéshez nyomja meg az EDIT gom-
bot!

Hasznos tudnivaló:
– Egy adott címen belül és a lemezen 
összesen létrehozható markerek száma 
korlátozott.

TIPPEK:  A védelem alatt álló címek semmilyen jellegű szerkesztése sem lehetséges. Lépjen vissza 
az előző menüsorra a < gomb megnyomásával! A menüből történő kilépéshez nyomja 
meg a HDD gombot!

Cím

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

1. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

Cím

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet
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Az írható DVD 
szerkesztéséről

A felvevővel számos lemezszerkesztő 
funkció áll rendelkezésére. A lemez-
szerkesztő menüből módosíthatja az 
írható DVD tartalmát és beállításait. Ha 
a DVD+R lemezt már lezárta, további 
szerkesztést nem végezhet rajta. Elő-
fordulhat, hogy a szerkesztett tartalmak 
nem állnak rendelkezésére, ha egy má-
sik DVD-lejátszón játssza le a lemezt.

A szerkesztőmenüben megjelenő funk-
ciók a körülményektől és a lemeztípus-
tól függően változhatnak.

Lemezbeállítások menü (lásd az 
50–51. oldalt!)
–  Lemez nevének megváltoztatása
–  Lemez törlés elleni védelme
–  A szerkesztett DVD+RW lemez 

kompatibilissé tétele
–  DVD+R lemez lezárása más DVD-le-

játszókon történő használat előtt

Címbeállítások menü (lásd az 52. 
oldalon)
–  Cím megváltoztatása
–  A teljes cím lejátszása a rejtett jele-

netekkel együtt
–  Cím törlése

Fejezetszerkesztő menü (lásd az 5�. 
oldalon)
–  Fejezetjelölő (marker) beszúrása
–  Fejezetek elrejtése
–  Fejezetjelölők (markerek) törlése
–  Az összes fejezetjelölő (marker) tör-

lése

Indexképernyő

Az indexképernyő a DVD+R/+RW 
lemezen található felvételeket mutatja. 
A DVD+R/+RW lemezek betöltését, 
illetve a lemezlejátszás megállítását kö-
vetően jelenik meg a képernyőn.

Egy indexképernyőn megtalálható a 
felvételhez kapcsolódó valamennyi men-
tett információ:

1 Cím (vagy csatornaszám és dátum), dá-
tum, felvételi mód és a felvétel hossza.

2 A címhez tartozó indexkép.

P06 30.03.2005
00:30:33   SP
Tue 30.03.2005

TELET  0.48:53:1:2
03:30:00   SP
Tue 31.03.2005

Empty title

a

b

TIPPEK:  Lezárt DVD+R lemezen további felvétel vagy szerkesztés nem lehetséges. A < gomb 
megnyomásával léphet vissza az előző menüpontra.
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A lemezbeállító menü 
használata

A lemezbeállító menüben megváltoztat-
hatja a lemez nevét, beállíthatja a lemez 
védelmét, törölheti a lemezen található 
tartalmakat, DVD+RW kompatibilissé 
teheti a szerkesztést, és lezárhatja a le-
mezt más DVD+R készülékekhez.

1 Helyezzen felvételeket tartalmazó 
DVD-t a felvevőbe!

2 Miközben az indexképernyő jelenik meg, 
nyomja meg ismételten a távvezérlő u 
gombját, amíg a lemezen található tarta-
lom főmenüje meg nem jelenik!

3 A > gomb megnyomásával lépjen be a 
Disc Settings (lemezbeállítások) menübe!

A beállítási lehetőségek eltérőek 
DVD+R és DVD+RW lemezek eseté-
ben.

4 A különböző menüpontokat a u d 
gombok segítségével érheti el, belépés-
hez nyomja meg az OK gombot!

A menüpontokhoz tartozó utasításo-
kat és ismertetőt a következő oldala-
kon találja.

5 A Disc Settings menüből a < gomb 
megnyomásával léphet ki.

➔

➔

A lemez nevének módosítása
A DVD felvevő minden lemeznek gene-
rál egy (kezdeti) nevet. A lemez nevét 
az alábbi lépések alapján változtathatja 
meg.

1 A Disc Settings menüben válassza ki a 
{Name} menüpontot, és nyomja meg 
az OK gombot!

2 A u d gombok használatával cserélje 
le az adott karaktert/számot!

A u d gombok segítségével lépjen 
az előző vagy a következő mezőre!

A kis- és nagybetűk közül a távvezérlő 
SELECT gombjával választhat.

Karakter/szám törlése a távvezérlő 
CLEAR gombjával lehetséges.

3 Hagyja jóvá a változtatásokat az OK 
gomb megnyomásával, és a kilépéshez 
nyomja meg a < gombot!

A lemez védelme
Lehetőség van a felvételeket tartalmazó 
DVD lemezek védelmére, hogy meg-
előzze azok nem kívánt szerkesztését 
vagy törlését.

A Disc Settings menüben válassza ki a 
{Protected} menüpontot és nyomja 
meg az OK gombot a funkció aktiválá-
sához ()!

A védelem visszavonása

Válassza ki az {Unprotect Title} 
menüpontot, és nyomja meg az OK 
gombot a funkció kikapcsolásához ()!

➔

●

●

●

●

Lemez neve
A felvétel időtartama
Az első rögzítés 
dátuma

TIPPEK:  Lezárt DVD+R lemezen további felvétel vagy szerkesztés nem lehetséges. A < gomb 
megnyomásával léphet vissza az előző menüpontra.
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Lemez törlése (csak DVD+RW)
Ez a funkció törli a lemez teljes tar-
talmát, beleértve azokat is, amik nem 
ezzel a felvevővel készültek. A tartal-
mak törlését követően a lemezre ismét 
rögzíthet felvételeket.

1 Válassza ki a Disc Settings menüben az 
{Erase Disc} menüpontot, és nyomja 
meg az OK gombot!

Egy figyelmeztetés jelenik meg.

2 Továbbhaladáshoz nyomja meg az OK 
gombot, vagy lépjen ki a < gomb meg-
nyomásával!

Szerkesztett DVD+RW lemez 
kompatibilissé tétele

Előfordulhat, hogy a szerkesztett 
DVD+RW lemezen továbbra is az 
eredeti címek jelennek meg a rejtett 
részekkel együtt, ha a lemezt más 
DVD-lejátszókon játssza le. Ez a funk-
ció lehetővé teszi, hogy a DVD+RW 
lemezek szerkesztett verziója más 
lejátszókon is a módosításokkal együtt 
jelenjen meg.

1 Válassza ki a lemezbeállító menüben a 
{Make DVD Compatible} menüpon-
tot, és nyomja meg az OK gombot!

A megjelenő üzenet a művelet el-
végzéséhez szükséges becsült hátralévő 
időt mutatja.

2 Továbbhaladáshoz nyomja meg az OK 
gombot, vagy lépjen ki a < gomb meg-
nyomásával!

Ha a menüpontot nem lehet ki-
választani, az azt jelenti, hogy a lemez 
már kompatibilis.

➔

➔

➔

A DVD+R lezárása lejátszáshoz
A DVD+R lemezeket szükséges lezárnia 
ahhoz, hogy más DVD-lejátszókon is 
lejátszhassa azokat. Ellenkező esetben a 
DVD+R lemezt csak ezen a készüléken 
játszhatja le.

Miután lezárta a DVD+R lemezt, 
további módosítások és felvételek 
hozzáadása nem végezhető a le-
mezen. Lemez lezárása előtt győ-
ződjön meg róla, hogy az összes 
felvételt és az összes szerkesztést 
befejezte.

1 A Disc Settings menüben válassza ki a 
{Finalise Disc} menüpontot, és nyom-
ja meg az OK gombot!

A megjelenő üzenet a művelet el-
végzéséhez szükséges becsült hátralévő 
időt mutatja.

2 Továbbhaladáshoz nyomja meg az OK 
gombot, vagy lépjen ki a < gomb meg-
nyomásával!

A lemez lezárása akár �0 percnél 
tovább is eltarthat a felvételek hosszá-
tól függően. Eközben ne próbálja meg 
kinyitni a lemeztálcát, és ne áramtala-
nítsa a készüléket, mert ezzel használ-
hatatlanná teheti a lemezt!

➔

➔

TIPPEK:  Lezárt DVD+R lemezen további felvétel vagy szerkesztés nem lehetséges. A < gomb 
megnyomásával léphet vissza az előző menüpontra.
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Felvételek szerkesztése – írható DVD

A címszerkesztő menü 
használata

A címszerkesztő menüben megváltoz-
tathatja a cím elnevezését, megnézheti 
a rejtett jeleneteket vagy törölheti a 
címet.

1 Helyezzen felvételeket tartalmazó 
DVD-t a készülékbe!

2 A u d gombok segítségével válasszon 
ki egy címet az indexképernyőn, és lép-
jen be a címszerkesztő (Title Settings) 
menübe a > gomb megnyomásával!

3 A különböző menüpontokat a u d 
gombok segítségével érheti el, kiválasz-
tásukhoz nyomja meg az OK gombot!

A menüpontokhoz tartozó utasításo-
kat és ismertetőt a következő oldalon 
találja.

4 A címszerkesztő menüből a < gomb 
megnyomásával léphet ki.

➔

A cím nevének módosítása
A rögzített címek eredeti nevét a DVD 
felvevő generálja. Az alábbi lépéseket 
követve új nevet adhat a címnek.

1 A címszerkesztő (Title Settings) menü-
ben válassza ki a {Name} menüpontot 
és nyomja meg az OK gombot!

2 A u d gombok használatával cserélje 
le az adott karaktert/számot!

A < > gombok segítségével lépjen 
az előző vagy a következő mezőre!

A kis- és nagybetűk közül a távvezérlő 
SELECT gombjával választhat.

Karakter/szám törlése a távvezérlő 
CLEAR gombjával lehetséges.

3 Hagyja jóvá a változtatásokat az OK 
gomb megnyomásával, és a kilépéshez 
nyomja meg a < gombot!

A teljes cím lejátszása a rejtett 
jelenetekkel együtt

Válassza ki a címszerkesztő menüben 
a {Play Full Title} menüpontot, és 
nyomja meg az OK gombot!

A lejátszás automatikusan elindul.

Cím törlése
Lehetősége van a lemez valamely címé-
nek (felvételének) törlésére a lemezről. 
A DVD+R lemezről törölt felvételek 
helyére újabb tartalmak nem rögzíthe-
tők.

1 A címszerkesztő menüben válassza 
ki az {Erase Title} menüpontot, és 
nyomja meg az OK gombot!

Egy figyelmeztetés jelenik meg.

2 A folytatáshoz nyomja meg a távvezérlő 
OK gombját vagy lépjen ki a < gomb 
megnyomásával.

A DVD+RW lemezek esetében a tö-
rölt cím megjelenik az indexképernyőn 
azon a helyen, ahonnan törölték. A 
felszabadult üres helyre újabb felvétele-
ket készíthet.

➔

●

●

●

➔

➔

➔

TIPPEK:  Lezárt DVD+R lemezen további felvétel vagy szerkesztés nem lehetséges. A < gomb 
megnyomásával léphet vissza az előző menüpontra.

P06 30.03.2005
00:30:33   SP
Tue 30.03.2005

TELET  0.48:53:1:2
03:30:00   SP
Tue 31.03.2005

Empty title

P06 30.03.2005
00:30:33   SP
Tue 30.03.2005

TELET  0.48:53:1:2
03:30:00   SP
Tue 31.03.2005

Empty title
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Felvételek szerkesztése – írható DVD

A fejezetszerkesztő menü 
használata

A felvétel elkészítését követően a 
felvevővel lehetősége van a rögzített 
tartalmak törlésére. Hozzáadhat vagy 
törölhet fejezetjelölőket, és elrejtheti a 
nem kívánt jeleneteket.

Szerkesztő üzemmódban a rejtett fe-
jezetek is lejátszásra kerülnek. A szer-
kesztő üzemmódba történő belépéshez 
nyomja meg lejátszás közben a távve-
zérlő EDIT gombját!

1 Helyezzen felvételeket tartalmazó 
DVD-t a készülékbe!

Az indexképernyő jelenik meg.

2 A u d gombok segítségével válassza ki 
a lejátszani kívánt címet, és indítsa el a 
lejátszást a PLAY > gomb megnyomá-
sával!

3 A távvezérlő |<</>>| gombjának lenyom-
va tartásával keresse meg a szerkeszte-
ni kívánt jelenetet, majd nyomja meg a 
PAUSE || gombot!

4 Nyomja meg a távvezérlő EDIT gombját!
A fejezetszerkesztő (Edit Chapters) 

menü jelenik meg.

➔

➔

5 A u d gombok segítségével lépjen a 
megfelelő menüpontokra a fejezetszer-
kesztő menüben, és válassza ki az OK 
gomb megnyomásával!

{Insert Marker}
Válassza ezt a menüpontot, ha új 
fejezetjelölőt (chapter marker) szeret-
ne beszúrni a lejátszás adott pontjába! 
Ezzel lehetősége lesz a felvétel adott 
pontjának közvetlen elérésére, vagy ki-
választhatja azokat a részeket, melyeket 
el kíván rejteni (például a reklámokat).

{Hide/Unhide Chapter}
A menüpont kiválasztását követően el-
rejtheti, vagy újra megjelenítheti az ak-
tuális fejezetet. A szerkesztő menüben 
a rejtett fejezetek szürkében jelennek 
meg. Normál lejátszáskor a készülék a 
rejtett jeleneteket átugorja.

(itt például a 2-es fejezet van kiválasztva)

{Delete Marker}
Válassza ki ezt a menüpontot az aktu-
ális fejezetjelölő (marker) törléséhez 
(közvetlenül az adott pont előtti mar-
kerre vonatkozik)! Az aktuális fejezet 
ez esetben összevonódik az azt meg-
előző fejezettel.

(itt például a 2-es fejezet van kiválasztva)

{Delete All}
Válassza ezt a menüpontot az aktuális 
cím valamennyi markerének törléséhez!

4 Kilépéshez nyomja meg az EDIT gombot!

Hasznos tudnivaló:
– Egy címen belül és a lemezen összesen 
létrehozható markerek száma korlátozott.

TIPPEK:  Lezárt DVD+R lemezen további felvétel vagy szerkesztés nem lehetséges. A RETURN 
gombbal léphet vissza az előző menüpontra. Nyomja meg az EDIT gombot a menüből 
való kilépéshez!

Cím

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

1. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

Cím

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet

1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet
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A beállító menü elérése

A beállító menü változatos opciókat 
kínál Önnek a felvevő egyéni igények 
szerinti beállítására.

1 Nyomja meg a távvezérlő SETUP 
gombját!

A beállító menü jelenik meg a TV-n.

Megjegyzés: Csak akkor tudja elérni a 
{Setup} opciót, ha lemez üzemmódban 
nincs lemez a lemeztálcán.

2 A u d gombokkal válasszon ki egy 
beállítási opciót, és nyomja meg a > 
gombot az eléréshez!

3 Jelölje ki a módosítani kívánt beállítást, 
majd nyomja meg az OK gombot! Ami-
kor megváltoztatta a beállítást, hagyja 
jóvá az OK gombbal, és lépjen vissza 
az előző kiválasztott tételhez!

Az utasítások és az opciók magyará-
zata a következő oldalakon található.

Ha az opció a menüben szürkén 
jelenik meg, az azt jelenti, hogy a be-
állítás nem elérhető, vagy az adott 
helyzetben nem lehet módosítani.

4 A kilépéshez nyomja meg a SETUP 
gombot!

➔

➔

➔

lásd 
az 55. oldalt

lásd 
az 56. oldalt

lásd 
az 57. oldalt

lásd 
az 55. oldalt

lásd 
a 27. oldalt

lásd 
az 58-59. oldalt
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Beállító menü opciók

Video beállítások (az aláhúzott opciók a gyári alapértelmezett beállítások)

TV képformátum 
(TV Shape)

A kép formátuma beállítható úgy, hogy illeszkedjen az Ön TV-jéhez.
{4:3 Letterbox} –  „szélesvásznú” megjelenítéshez, 

alul-felül fekete sávokkal.
{4:3 PanScan} –  teljes magasságú kép, levágott ol-

dalakkal.
{16:9} –  széles képernyős TV-hez (16:9-es 

képoldalarány).

Feketeszint 
(Black Level)

A < > gombokkal állítsa be a színkontrasztot és a fényerőt az 
NTSC-kompatíbilis DVD-khez! A beállítást az OK gombbal erősítse 
meg!

Video-képeltolás 
(Video Shift)

A < > gombokkal állítsa be a TV képernyőjén a kép vízszintes pozí-
cióját, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz!

Video kimenet Annak a video kimenetnek a kiválasztása, amely illeszkedik a felvevő 
és a TV csatlakoztatásához, lásd a 15. oldalt.
{YC} – S-Video csatlakoztatáshoz.
{CVBS+RGB} – RGB vagy CVBS csatlakoztatáshoz.

Nyelvi beállítások (ezeket a beállításokat az első üzembe helyezéskor kell elvégezni)

Hang (Audio) A kívánt beszédnyelv kiválasztása a DVD-lejátszáshoz.

Felirat (Subtitle) A kívánt feliratnyelv kiválasztása a DVD-lejátszáshoz.

Menü (Menu) A menünyelv kiválasztása a felvevő képernyő-kijelzéseihez.

Ország (Country) A tartózkodási helyének megfelelő ország kiválasztása.

Hasznos tudnivalók:
– Ha a kiválasztott kísérőhang-/feliratnyelv nem elérhető a lemezen, 
akkor a lemez alapértelmezett nyelve kerül beállításra.
– Némelyik DVD-n a kísérőhang vagy a felirat nyelve csak a lemezme-
nüből változtatható meg.
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Beállító menü opciók

Hangi beállítások (az aláhúzott opciók a gyári alapértelmezett beállítások)

Digitális kimenet 
(Digital Output)

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a felvevő koaxiális kimeneti 
aljzatát (COAXIAL OUT) használja a más audio/video készülékek-
kel való összekötésre.
{Off} –  kikapcsolja a digitális kimenetet. Például, amikor 

az AUDIO OUT kimeneteket akarja használni 
a felvevő és a TV vagy sztereó rendszer össze-
kötésére.

{All} –  válassza ezt, ha a csatlakoztatott készülékben 
van beépített sokcsatornás (Multi-Channel) de-
kóder, amely a sokcsatornás audio formátumok 
valamelyikét támogatja (Dolby Digital, MPEG-
2)!

{PCM only} –  válassza ezt, ha a csatlakoztatott készülék nem 
tudja dekódolni a sokcsatornás hangot. A rend-
szer a Dolby Digital vagy MPEG-2 sokcsatornás 
hangjelet PCM (impulzus-kódmodulált) jellé 
alakítja át.

Analóg kimenet 
(Analogue Output)

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a felvevő analóg audio ki-
meneti aljzatait (AUDIO OUT L/R) használja a más audio/video 
készülékekkel való összekötésre.
{Stereo} –  válassza ezt, ha a hangot a bal és a jobb audio 

csatornából akarja hallgatni. Használja ezt a 
beállítást, ha a felvevő TV-hez vagy sztereó 
rendszerhez csatlakozik.

{Surround} –  válassza ezt, ha a csatlakoztatott audio/video 
készülék Dolby Surround-kompatíbilis. A Dol-
by Digital vagy az MPEG-2 sokcsatornás hang 
ilyenkor lekeverésre kerül Dolby Surround-
kompatíbilis, kétcsatornás kimeneti jellé.

Éjszakai üzemmód 
(Night Mode)

Ez az üzemmód optimalizálja a lejátszás alacsony hangerő mellett. 
A nagy hangerejű részeket visszafogja, az alacsony hangerejű ré-
szeket pedig hallható szintre emeli. Ez a szolgáltatás csak a DVD 
Video lemezek esetében, Dolby Digital módban elérhető. Nyomja 
meg az OK gombot a kiválasztáshoz:
 –  Éjszakai módra kapcsol.
 –  Kikapcsolja az éjszakai üzemmód szolgáltatást. 

Válassza ezt, ha a teljes dinamika-tartományú 
surround hangzást élvezni akarja.
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Beállító menü opciók

Szolgáltatások beállítása (az aláhúzott opciók a gyári alapértelmezett beállítások)

Hozzáférés korlátozása 
(Access Control)

Megtiltja azoknak a lemezeknek a nézését, amelyek átlépik 
az Ön által beállított korlátot.
A szülői korlátozási (minősítési) szint vagy az ország beállí-
tása előtt meg kell adnia egy négyjegyű pin kódot! Nyomja 
meg az OK gombot a belépéshez!
{Enter Code} –  Az első alkalommal a távvezérlő 0-9 

számgombjaival adjon meg egy tetszés 
szerinti négyjegyű kódot! Ugyanezt a 
kódot másodszor is meg kell adnia a 
megerősítéshez!

 –  Ha elfelejtett a pin kódját, nyomja meg 
négyszer a STOP s gombot az alapér-
telmezett „0000” pin kódhoz való vissza-
téréshez, majd adjon meg bármilyen új 
négyjegyű kódot!

{Level} –  Ez csak azokkal a DVD-kkel működik, 
amelyeknél az egész lemezhez, vagy a 
lemez bizonyos jeleneihez hozzá van ren-
delve szülői korlátozás. A < > gombokkal 
válasszon egy minősítési szintet 1-től 8-ig 
(az „1” a legnagyobb, a „8” a legkisebb 
korlátozást jelenti). Az Ön által kiválasz-
tott korlátozásnál magasabb minősítésű le-
mezeket a készülék nem játssza le, hacsak 
meg nem adja a négyjegyű pin kódot.

 –  A szülői korlátozás kikapcsolásához, és 
minden lemez lejátszásának engedélyezé-
séhez válassza az „Off”-ot!

{Set Country} –  A szülői korlátozási szintek függenek attól 
az országtól, ahol a DVD-t gyártották. 
Ezért a korlátozási szinthez a földrajzi 
területet (országot) is ki kell választani!

Állapot-kijelzés 
(Status Display)

Tájékoztat a felvevő aktuális állapotáról. Nyomja meg az OK 
gombot a kiválasztáshoz:
 –  Az aktuális működési információ néhány másodpercre 

megjelenik, majd eltűnik.
 –  Az állapot-kijelzés kikapcsolva.

Folytatás (Resume) Ezzel a szolgáltatással folytathatja a lemez lejátszását az 
utolsó leállítási ponttól. Ez az utolsó 20 lejátszott DVD-re 
és Video CD-re vonatkozik. Az OK gombbal válasszon:
 –  Automatikus folytatás üzemmód.
 –  A lemez mindig az elejéről indul, amikor betölt egy 

lemezt vagy elindítja a lejátszást.

Kis fogyasztású 
készenét 
(Low Power Standby)

Energiatakarékos üzemmód. Az OK gombbal válasszon:
 –  A felvevő készenlétre kapcsolásakor a kijelző elsötétül 

az energiatakarékosság érdekében. 
Megjegyzés: Ha ez a mód aktív, az automatikus SAT 
(műholdas) felvétel nem lehetséges.

 –  Az óra látható lesz a felvevő kijelző paneljén, amikor 
a készüléket készenlétre kapcsolja.

Verziószám 
(Version info)

Tájékoztat az Ön felvevőjén telepített firmware aktuális 
verziójáról. Erre szükség lehet, ha a jövőben online frissíteni 
szeretné a firmware-t.
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Kezdeti beállítások (ezek a beállítások az első üzembe helyezéstől érvényesek)

Automatikus hangolás 
(Auto Install)

A távvezérlő OK gombjának megnyomásával elindul az auto-
matikus TV-csatornakeresés, és a korábban tárolt analóg TV-
csatornák lecserélődnek. A folyamat néhány percig eltarthat.

Kézi keresés 
(Manual Search)

Néhány esetben az automatikus hangolás nem minden el-
érhető TV-programot talál meg és tárol el. Ilyenkor a hiányzó 
vagy a kódolt TV-csatornákat kézzel kell megkeresni és el-
tárolni. Az OK gombbal lépjen be az almenükbe!

A u d gombokkal válassza ki a menüopciókat, és az 
OK gombbal hagyja jóvá! A < gombbal léphet vissza 
az előző menübe, és a SETUP megnyomásával tud 
tárolni és kilépni.
{Channel/Freq.} –  Kézi keresés a csatornakiosztás vagy a 

frekvencia megadása alapján (Program-
me, FREQ, S. Channel). 
Megjegyzés: Az S. Channel (Special 
Channel) elnevezés a hipersávú csator-
nákra vonatkozik.

{Entry/Search} –  A 0-9 számgombokkal adja meg a TV-
program csatornaszámát, vagy indítsa el 
a manuális keresést, majd hagyja jóvá az 
OK gombbal!

{Program #} –  A 0-9 számgombokkal adja meg a prog-
ramhely számát a tárolandó csatorná-
hoz (pl. „01”), majd hagyja jóvá az OK 
gombbal!

{Channel Name} –  A u d gombokkal válassza ki a csatorna 
nevét, majd nyugtázza az OK gombbal!

Megjegyzés: Lépjen a {Channel Name}-re, és nyomja 
meg a >>| gombot a következő oldalra lépéshez, vagy lépjen 
a {Decoder}-re, és a |<< gombbal lépjen vissza az előző ol-
dalra!

{Decoder} –  Ha az aktuális TV-csatorna kódolt jeleket 
sugároz, az adás csak az EXT2 AUX-I/O 
aljzathoz csatlakoztatott dekóderrel nézhe-
tő. Ekkor aktiválnia kell a csatlakoztatott 
dekódert!

   {On} –  Válassza ezt a csatlakoztatott de-
kóder hozzárendeléséhez ehhez a 
TV-csatornához!

   {Off} –  Kikapcsolja a dekóder szolgáltatást.
{NICAM} –  A NICAM egy digitális hangátviteli rend-

szer. Képes átvinni egy sztereó csatornát, 
vagy két külön monó csatornát.

   {On} –  Válassza ezt a TV-adás hangátvite-
lének javításához!

   {Off} –  Válassza ezt, ha a vétel gyenge és a 
hang torz!

{Fine Tuning} –  Ezzel a szoltatással a TV-csatornát kézzel 
finoman hangolhatja, ha a vétel gyenge. A 
< > gombokkal állíthatja be a frekvenciát, 
majd nyugtázza az OK gombbal!
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Kezdeti beállítások (ezek a beállítások az első üzembe helyezéstől érvényesek)

A u d gombokkal válassza ki a menüopciókat, és az OK 
gombbal hagyja jóvá! A < gombbal léphet vissza az elő-
ző menübe, és a SETUP megnyomásával tud tárolni és 
kilépni.

TV-csatornák 
rendezése 
(Sort TV Channels)

Az egyes TV-csatornák programhelyekhez való hozzárendelése, 
illetve ennek sorrendje nem biztos, hogy Önnek megfelel. Ön 
a csatornákat átrendezheti, és a nem kívánt TV-programokat 
törölheti.

TV-program besorolása
  1)  Nyomja meg a távvezérlő OK gombját a TV-csatornák listá-

jának megjelenítéséhez!
  2)  A u d gombokkal válassza ki a TV-programot, amelyet át 

akar helyezni, majd nyugtázza az OK gombbal!
  �)  A u d gombokkal helyezze át a TV-programot a kívánt 

pozícióba, és nyomja meg az OK gombot a beszúráshoz az 
aktuális pozíció után!

TV-program törlése
  1)  Nyomja meg a távvezérlő OK gombját a TV-csatornák listá-

jának megjelenítéséhez!
  2)  A u d gombokkal válassza ki a TV-programot, amelyet tö-

rölni akar, és nyomja meg a CLEAR gombot a távvezérlőn!

Idő és dátum 
(Time & Date)

Az időt/dátumot a felvevő automatikusan be tudja állítani, ha a 
tárolt TV-adó sugároz időinformációt. Általában a „P01”-es prog-
ramhely használatos erre a célra. Ha az idő/dátum nem pontos, 
kézzel is beállíthatja a pontos értékeket.

A u d gombokkal válassza ki a számjegyeket, vagy használja a 
0-9 számgombokat a számok beviteléhez!
A < > gombokkal mozogjon az előző/következő számmezőre!
Ha befejezte, a távvezérlő SETUP gombjával tárolhat és léphet 
ki.
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A legutóbbi firmware 
telepítése

A Philips rendszeresen közzé tesz firm-
ware frissítéseket a készülékre először 
telepített firmware frissítéséhez, hiszen 
ezzel biztosítja a felvevő nagyobb stabi-
litását és kompatibilitását.

Figyelem! A készülék táplálása nem 
szakadhat meg a frissítés során!

1 A távvezérlő SETUP gomb-
jának megnyomásával, és a 
{Feature} ➔ {Version Info} kiválasz-
tásával nézze meg a verzióra vonatkozó 
információt!

Jegyezze fel magának az aktuális 
firmware verzióra vonatkozó informá-
ciót!

2 Látogassa meg a Philips 
„www.philips.com/support” weboldalát 
az utolsó firmware verzió elérhetőségé-
nek ellenőrzéséhez! Töltse le a firmwa-
re programot, és írja ki egy CD-re!

3 Az OPEN CLOSE o gombbal nyissa ki 
a felvevő lemeztálcáját!

4 Töltse be a CD-t, és nyomja meg újra 
az OPEN CLOSE o gombot!

Automatikusan megkezdődik a firm-
ware telepítése a felvevőre.

A frissítési folyamat során természe-
tes jelenség, hogy a felvevő időnként 
bekapcsol vagy kikapcsol.

➔

➔

➔
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Semmilyen körülmények között ne próbálja meg házilag megjavítani a ké-
szüléket, mert ez a jótállás azonnali elvesztésével jár! Ne nyissa fel a készü-
lék házát, mert áramütés veszélyének teszi ki magát!

Ha bármilyen meghibásodás történik, ellenőrizze a készüléket az alábbi 
pontok alapján, mielőtt szervizbe viszi azt! Ha nem sikerült a problémát 
megoldania, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével vagy a legközeleb-
bi Philips szervizzel!

Hibajelenség Megoldás

Nincs áram. Nyomja meg a STANDBY-ON gombot a felvevő előlapján a 
készülék bekapcsolásához!
Győződjön meg róla, hogy a konnektorban van-e áram!

−

−

Az „IS TVON?” (Be van 
kapcsolva a TV?) üzenet 
jelenik meg a készülék 
kijelzőjén.

A felvevő nem működik, amíg az üzembe helyezés összes 
fontos lépését végre nem hajtotta. Lásd a „�. lépés: Üzembe 
helyezés és beállítások” fejezetet!

−

A felvevő nem reagál. Technikai probléma áll fenn. Húzza ki a készüléket �0 másod-
percre a konnektorból, majd dugja vissza! Ha a készülék ezt 
követően sem reagál, állítsa vissza a gyári beállításait:
1)  Húzza ki a készüléket a konnektorból!
2)  Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék előlapján talál-

ható STANDBY-ON gombot, miközben a hálózati kábelt 
ismét csatlakoztatja a konnektorba!

�)  Mikor az „IS TVON?” felirat megjelenik a készülék kijelző-
jén, engedje el a STANDBY-ON gombot! A memóriában 
tárolt valamennyi információ (programok, idő) törlődik. 
Az üzembe helyezést követően valószínűleg meg kell adnia 
a készülék beállításait!

−

A távvezérlő nem működik. Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a felvevő előlapján talál-
ható infravörös érzékelőre (és ne a TV-készülékre)! Ha a 
felvevő jelet észlel a távvezérlőről, a ?? ikon jelenik meg a 
kijelzőjén.
Távolítson el minden akadályt a felvevő és a távvezérlő kö-
zött!
Az elemek lemerültek. Cseréljen elemeket!

−

−

−

Nincs kép. Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa be a felvevőnek meg-
felelő videobemeneti jelforrást! Lépjen az egyes csatornára 
a TV-n, majd a TV távvezérlőjével kezdje el lefelé léptetni a 
csatornákat addig, amíg a megfelelő képet nem látja!
Ellenőrizze a felvevő és a TV-készülék közötti video-össze-
köttetést!

−

−

Nincs hang. Ellenőrizze az audio-összeköttetéseket! Olvassa el „A felvevő 
alapszintű csatlakoztatása – A hangkábelek csatlakoztatása” 
fejezetben leírtakat!
Állítsa be az analóg vagy digitális kimeneteket a csatlakozta-
tott berendezésnek megfelelően! Olvassa el a „Beállító menü 
opciók – Hangbeállítások” fejezetben leírtakat!

−

−
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Hibajelenség Megoldás

A SAT (műholdas) felvétel 
nem működik.

Ellenőrizze, hogy a {Feature} beállítások {Low Power 
Standby} menüpontja mellett az „Off” beállítás szerepel-e!
Ellenőrizze, hogy a {Recording} beállítások {SAT record} 
menüpontja mellett az „On” beállítás szerepel-e!
Ellenőrizze, hogy a műholdvevőt az EXT 2 AUX-I/O Scart alj-
zathoz csatlakoztatta-e!

−

−

−

Nem érkezik TV-jel a 
felvevőtől.

Ellenőriztesse az antennáját vagy kábeltelevíziós összeköt-
tetését!
Állítsa be a TV-csatornákat! Olvassa el a „Beállító menü 
opciók – A beállítás módja – Automatikus üzembe helyezés” 
részt!

−

−

A lemez nem játszható le. Helyezze be a lemezt címkéjével felfelé!
Nem megfelelő a régiókód. A DVD lemeznek vagy „ALL” 
(minden), vagy 2-es régiókóddal kell rendelkeznie, hogy ezzel 
a felvevővel lejátszható legyen!
Nincs felvétel a lemezen, vagy nem megfelelő a lemez típusa. 
Olvassa el a „Lejátszás lemezről” fejezet „Lejátszható leme-
zek” bekezdését!
Győződjön meg róla, hogy a lemez nem karcos, és nem gör-
bült meg! Tisztítsa meg a lemezt, vagy cserélje ki!
Próbálja ki a készüléket egy másik lemezzel is!

−
−

−

−

−

Lejátszás közben a kép torz 
vagy fekete-fehér.

A lemez nem felel meg a TV színrendszerének (PAL/NTSC).
A lemez szennyezett, tisztítsa meg azt!
Egyes esetekben kismértékű képtorzulás léphet fel. Ez nem 
jelent meghibásodást.

−
−
−

TV-adás vételekor zajos a 
kép vagy a hang

Ellenőriztesse az antennáját vagy kábeltelevíziós összeköt-
tetését!
Állítsa be a TV-csatornákat! Olvassa el a „Beállító menü opci-
ók – A beállítás módja – Kézi keresés” részt!

−

−

Torz hang jön a 
csatlakoztatott hifi 
erősítőből.

Ne csatlakoztasson semmilyen kábelt a felvevőből az erősítő 
„Phono” bemenetére!
Ha DTS CD-t játszik le, a Hi-Fi rendszert, illetve erősí-
tőt a felvevő COAXIAL vagy OPTICAL-DIGITAL AUDIO 
OUTPUT aljzatához kell csatlakoztatnia.

−

−

A felvétel nem a tervezett 
módon történik. Új felvétel 
nem hozható létre.

A rögzíteni kívánt TV-csatorna nincs tárolva, vagy rossz prog-
ramhelyet állított be. Ellenőrizze a tárolt TV-csatornákat!
Ha órát állított az után, hogy beprogramozott egy időzített 
felvételt, újra be kell állítania az időzített felvételt!
A felvevőt nem használhatja szerzői jogvédelem alatt álló 
tartalom (pl. videokazetták vagy DVD-k) DVD-re történő 
átmásolására!
Lehetséges, hogy tele van a merevlemez. Töröljön néhány 
címet, hogy elegendő hely szabaduljon fel az újabb felvételek 
készítéséhez.

−

−

−

−

Nem a kiválasztott TV-
program lett dekódolva 
(felvéve), miután 
beprogramozott egy 
felvételt a ShowView® 
rendszerrel.

1) Írja be a kívánt TV-csatorna ShowView® programszámát!
2) Hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával!
�) Ellenőrizze a csatorna számát a {Program #} mezőben! 

Amennyiben ez nem egyezik a kívánt csatorna számával, lép-
jen erre a mezőre, és írja be a megfelelő csatornaszámot!

�) Hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával!
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A felvevővel rögzített DVD 
nem játszható le másik 
DVD-lejátszóval.

Ha a felvétel túl rövid, lehetséges, hogy a DVD-le-
játszó nem érzékeli azt. Mindig tartsa észben az aláb-
bi minimális felvételi időket az egyes felvételi módok 
esetében: {HQ} – 5 perc, {SP} – 10 perc, {SPP} – 1� 
perc, {LP} – 15 perc, {EP} – 20 perc, {SLP} – �0 perc, 
{SEP} – �0 perc.

−

A „Disc contains unknown 
data” (a lemez ismeretlen 
adatot tartalmaz) üzenet 
jelenik meg.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha olyan lemezt helyezett 
be, amely nem lett lezárva. A le nem zárt DVD+R lemezek 
nagyon érzékenyek az ujjlenyomatokra, a porra és piszokra. 
Ez problémát okozhat a felvétel közben. A lemez újbóli hasz-
nálata előtt végezze el az alábbiakat:
1)  Ellenőrizze, hogy a lemez felülete tiszta-e!
2)  Nyissa ki a lemeztálcát a készülék OPEN/CLOSE gombjá-

nak megnyomásával!
�)  Helyezze be a lemezt, de ne tolja vissza a lemeztálcát!
�)  Tartsa lenyomva a távvezérlő {5} számgombját, amíg a 

lemeztálca be nem záródik. A felvevő megkezdi a lemez 
javítását.

5)  A javítást követően megjelenik az indexképeket tartalmazó 
képernyő.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
Hiba a felvétel közben. A cím hiányozhat.
Hiba a cím/indexképernyő cseréje közben: Valószínűleg az 
eredeti cím/indexképernyő marad látható.
Hiba a lemez lezárása közben: A lemez továbbra is lezá-
ratlannak tűnik.

−

−
−

−

A kép zajos, a fényerő 
folyamatosan változik, 
amikor egy DVD-Video 
lemezt vagy műsoros 
videokazettát másol.

Ez akkor történik, ha másolásvédelemmel ellátott video-
kazettát vagy DVD-lemezt akar lemásolni. Noha a TV-n 
kifogástalan a kép, az írható DVD-n hibás. Ez az interferen-
cia elkerülhetetlen a másolásvédett videokazetták és DVD-k 
esetében.
Az írható DVD-k korlátozott élettartammal rendelkeznek. 
Használjon másik lemezt a felvételek készítéséhez!

−

−

A „No Signal” felirat 
jelenik meg a TV 
képernyőjén.

Nem észlelhető jel. Ellenőrizze, hogy a kábelt megfelelően 
csatlakoztatta-e!
Ha videomagnóról készíti a felvételt, változtassa meg a video-
magnó tracking-jét!
A felvevő valószínűleg azért nem azonosítja a bejövő jelet, 
mert az gyenge minőségű, vagy nem felel meg az érvényben 
lévő szabványoknak.

−

−

−

A „Timer overlaps existing 
timer” felirat jelenik meg.

Az időzített felvétel ütközik egy másik időzített felvétellel.
Ha nem veszi figyelembe ezt az üzenetet, először az a prog-
ramozott felvétel indul el, amelyik korábbi kezdési időponttal 
rendelkezik.
Módosítsa a két felvétel valamelyikének adatait!
Törölje a két felvétel valamelyikét!

−
−

−
−

A „This will clear the time 
shift buffer” felirat jelenik 
meg.

Az adott tevékenység a time shift buffer (ideiglenes HDD tár-
hely) törlését igényli. A kijelölt részek kivételével valamennyi 
tartalom törlődik.

−
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Video felvétel
•  Színrendszer: PAL
•  Tömörítési formátumok MPEG2
•  Felvételi módok: HQ (M1), SP (M2), 

SPP (M2x), LP (M�), EP (M�), SLP (M6), 
SEP (M8)

•  Hangtömörítés: Dolby Digital

Video lejátszás
•  Lejátszható lemezfajták: CD-R/CD-RW, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video 
mód), DVD-R, DVD-Video, MP�-CD, 
Video CD/SVCD

•  Tömörítési formátumok: MPEG2, 
MPEG1

•  Videolemez lejátszási rendszere: NTSC, 
PAL

Audio lejátszás
•  Lejátszható lemeztípusok: MP�-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
•  Tömörítési formátumok: Dolby Digital, 

MP�, MPEG2 Multichannel, PCM
•  MP� bitsebeség: 80 – �20 kbps

Kép megjelenítés
•  D/A átalakító: 10 bit, 5� MHz
•  A/D átalakító: 10 bit, 5� MHz

Hang
•  D/A átalakító: 2� bit, 96 kHz
•  A/D átalakító: 2� bit, 96 kHz

Fotók lejátszása
•  Lejátszható lemezformátumok: kép-CD
•  Képtömörítési formátumok: JPEG
•  Képmódosítás: forgatás, diabemutató, 

ráközelítés

Tárolóeszközök
•  Merevlemez kapacitása:
    DVDR��00H: 80 GB
    DVDR���0H: 160 GB
    DVDR5��0H: 250 GB
•  Felvételi adathordozók: DVD+R, 

DVD+RW
•   A HDD-re történő felvételhez 

kapcsolódó funkciók: azonnali ismétlés, 
Time Shift Buffer

Tuner/vétel/adás
•  TV színrendszer: PAL, SECAM
•  Antennabemenet: 75 ohmos, koaxiális 

(IEC75)

Csatlakozó aljzatok
•  Hátoldali csatlakozó aljzatok
  –  Scart 1 (CVBS, S-Video/RGB kimenet)
  –  Scart 2 (CVBS, S-Video/RGB bemenet)
  –  S-Video kimenet
  –  Video kimenet (CVBS)
  –  Analóg audio bal/jobb kimenet
  –  Digitális audio kimenet (koaxiális/

optikai)
  –  RF antenna bemenet
  –  RF TV kimenet
  –  Hálózati kábel
•  Előlapi csatlakozó aljzatok
  –  i.LINK DV bemenet 

(IEEE 1�9�, �-tűs)
  –  S-Video bemenet
  –  Video bemenet (CVBS)
  –  Audio bal/jobb bemenet

Kényelmi szolgáltatások
•  Programozhatóság/időzítés beállításai: 

automatikus műhold, felvétel, napi/heti/
hétfőtől péntekig, műsor ismétlése, 
kézi időzítés, ShowView®, VPS/PDC 
felvételvezérlés

•  Gyermekvédelem: szülői felügyelet
•  Óra: Smart Clock
•  Tartalmak digitális kezelése: Digital 

Photo Manager
•  Egyszerűsített üzembe helyezés: 

automatikus üzembe helyezés
•  Programozható felvételek száma: 8

Tápellátás
•  Tápfeszültség: 200 – 2�0 V; 50 Hz
•  Készenléti fogyasztás: � W
•  Fogyasztás: 28 W (tipikus)

Készülékház
•  Méretek: ��5 x 65 x ��0 mm
•  Nettó tömeg: � kg
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tak át számok sorozatává. Az analóg hang 
folyamatosan változik, míg a digitalizált 
hangot konkrét számértékek írják le. Ezek 
az aljzatok két csatornás audiojelet szolgál-
tatnak (bal és jobb csatorna).

AUDIO OUT aljzatok: Piros és fehér 
aljzat a készülék hátoldalán, mely a hang-
jelet másik berendezés (TV, sztereóerősítő 
stb.) felé továbbítja.

Cím (title): A film vagy zenei részlet 
leghosszabb egybefüggő darabja. Minden 
cím rendelkezik egy sorszámmal, mely 
megkönnyíti a keresést.

Digitális: Olyan hang, melyet számsoro-
zattá alakítottak. A digitális hang akkor 
áll rendelkezésre, ha a DIGITAL AUDIO 
OUT COAXIAL aljzatokat használja. Ezek 
az aljzatok a hangjelet többcsatornás 
formátumban továbbítják az analóg két 
csatornája helyett.

Fejezet (chapter): Képi vagy zenei 
részlet a DVD lemezen, mely a címnél 
rövidebb. Egy cím több fejezetből is állhat. 
Minden fejezetnek sorszáma van, mellyel 
könnyen visszakereshető.

Indexképernyő: A DVD+RW vagy 
DVD+R lemezről áttekintést nyújtó kép-
ernyő. Az indexképernyő minden felvételt 
tartalmaz.

JPEG: Általánosan használt digitális fény-
képformátum. A tömörítési eljárást a Joint 
Photographic Exprt Group dolgozta ki. A 
nagy tömörítési arány mellett igen kicsi a 
képminőség romlása.

Képoldalarány (aspect ratio): A kép 
vízszintes és függőleges oldalának méret-
aránya. A hagyományos TV-készülék eseté-
ben ez �:�, míg a széles formátumnál ez 
16:9.

Lemezmenü: Képernyőmenü, mellyel a 
képek, hangok, képfeliratok, kameraállások 
stb. választhatók ki, melyeket a DVD-re 
rögzítettek.

MP3: Hangtömörítésre használt állomány-
formátum. Az „MP�” a Motion Picture 
Experts Group 1 (MPEG-1) Audio Layer 
� rövidítése. Az MP� formátum használa-
tával egy CD-R vagy CD-RW lemezen kb. 
tízszer annyi zenei adat tárolható, mint egy 
hagyományos audio CD lemezen.

PBC: Lejátszás-vezérlés. A Video CD 
vagy SVCD lemezek egy olyan jelet tartal-
maznak, mely a lejátszást vezérli. A PBC-t 
támogató Video CD vagy SVCD lemezek-
re rögzített menük segítségével interaktív 
lejátszást és keresést végezhet.

PCM: Pulse Code Modulation, az egyik 
digitális audio kódolási rendszer.

Régiókód: Egy rendszer, mely csak az 
adott régióban teszi lehetővé a lemezek 
lejátszását, ahová azokat szánták. A készü-
lék csak a megfelelő régiókóddal ellátott 
lemezeket fogja lejátszani. A készülék 
régiókódját a típustáblán találja. Egyes le-
mezek minden régióban lejátszhatóak, ezek 
az ALL jelölést viselik.

S-Video: Tisztább képet nyújt azáltal, 
hogy a világosságjelet és a színjelet külön 
vezetéken továbbítja. Az S-Video csatla-
koztatást csak akkor használhatja, ha a 
TV-készülék rendelkezik S-Video csatla-
koztatással!

Szülői korlátozás: A lemez lejátszható-
ságát korlátozza a felhasználók életkorá-
nak, vagy az adott országban érvényben 
lévő korlátozásnak megfelelően. A korlá-
tozás lemezről lemezre változik; ha be van 
kapcsolva, a lejátszás nem lehetséges, ha a 
szoftverben szereplő érték magasabb, mint 
a felhasználó által beállított érték.

VIDEO OUT aljzat: Sárga csatlakozó-
aljzat a DVD-felvevő hátoldalán, mely a 
videojelet küldi a TV-készülék felé.
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A következő szimbólumok/üzenetek 
jelenhetnek meg a DVD felvevő ki-
jelzőjén:

00:00
Multifunkciós kijelző/szöveg sor
–  Cím/műsorszám száma
–  A címek/műsorszámok teljes/eltelt/

hátralévő időtartama
–  Lemeznév/cím
–  Hibaüzenetek vagy figyelmeztetések
–  A lemezzel kapcsolatos további infor-

mációk
–  A TV-csatorna vagy a videoműsor-

forrás száma
–  Óra (készenléti üzemmódban látható)
–  TV-műsor címe

R
A készülék észlelte a távvezérlővel 
adott utasítást.

t TIMER
Időzített felvétel lett beprogramozva 
vagy éppen aktív.

Q SAT
A felvevő fel van készítve a műholdról 
történő felvételre.

BLOCKED
A lemeztálca nyitását és zárását valami 
akadályozza.

CLOSING
A lemeztálca záródik.

●

●

●

●

●

●

DISC FULL
A lemez tele van. Nincs elegendő hely 
új felvételek elkészítéséhez.

EMPTY
Nincs felvétel a merevlemezen, illetve 
az írható DVD-n.

IS TVON?
A lejátszó beüzemelése még folyamat-
ban van. Kapcsolja be a TV-t, és olvas-
sa el a „�. lépés: Üzembe helyezés és 
beállítások” című részt!

LIVE P_XX
Az aktuális élő TV csatorna.

MENU
A lemezmenü vagy az időzítés menü 
kijelzése be van kapcsolva.

NO DISC
Nem helyezett be lemezt. Amennyiben 
helyezett be lemezt, az valószínűleg 
nem olvasható.

NO SIGNAL
Nincs jel, vagy csak gyenge jel fogható.

OPENING
A lemeztálca nyílik.

READING
A felvevő a lemez azonosítását végzi.

STARTING
A felvevő bekapcsolódik.

WAIT_XX
Kérjük, várja meg, amíg az üzenet el-
tűnik! A felvevő utasítást hajt végre. 
Az XX a megtalált csatornák számát 
mutatja, és rendszeresen frissít.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●






