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FIGYELEM!
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

NEM SZABAD KINYITNI!
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS A FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ, A JAVÍTÁS ÉRDE-

KÉBEN FORDULJON SZAKKÉPZETT 
SZERVÍZTECHNIKUSHOZ.

Figyelmeztetés: Az elektromos áramütés veszélyét
elkerülendõ, ne vegye le a burkolatot (vagy a hát-
lapot). Nincsenek a készülékben a felhasználó
által javítható részek. Forduljon a szakszervízhez,
vagy szakképzett szerelõkhöz.

Ez a “villámcsapás” szimbólum az Ön készüléké-
ben lévõ olyan, szigetelés nélküli anyagot jelez,
amely elektromos áramütést okozhat.
Családtagjai biztonsága érdekében kérjük, ne
vegye le a készülék burkolatát.

FIGYELEM! A TÛZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET 
ESÕNEK VAGY NEDVESSÉGNEK!

VIGYÁZAT! Ne telepítse a készüléket szûk helyre, mint
pl. könyvespolcra, vagy más hasonló környezetbe!

I. osztályú lézertermék

FIGYELEM!

Ez a DVD-lejátszó lézerrel mûködik.
E termék megfelelõ használatát biztosítandó, olvassa el
figyelmesen ezt a használati útmutatót, és õrizze meg
késõbbi használatra is. A készülék karbantartásra szorul-
hat, ekkor vegye fel a kapcsolatot az arra feljogosított
szervizzel a helyszíni szervizelés elvégzéséhez.

A kezelõszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól
eltérõ alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat!

A közvetlen lézersugárzást elkerülendõ, ne nyissa ki a
készülék házát, mert látható lézersugárzás léphet ki! NE
NÉZZEN A SUGÁRBA!

FIGYELEM! A készüléket soha ne tegye ki csepegõ vagy
freccsenõ víz hatásának, és soha ne helyezzen rá vízzel
teli tárgyakat, mint pl. egy váza!

Ez a termék megfelel a 89/336/EEC, 93/68/EEC
és 73/23/EEC direktívák elõírásainak a rádió-
zavarvédelmet illetõen.

Megjegyzések a szerzõi jogokra vonatkozóan:
Engedély nélkül tilos a jogvédelem alatt álló anyagot másol-
ni, sugározni, bemutatni, kábelen továbbítani, nyilvánosan
lejátszani vagy kölcsönözni!
Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi
funkcióval rendelkezik. A másolásvédelmi jelek némelyik
lemezen vannak rögzítve.
Ez a készülék a Macrovision Corporation és más jogtulaj-
donosok különbözõ USA szabadalmakkal, illetve más szerzõi
jogokkal védett másolásvédelmi eljárását használja. E máso-
lásvédelmi eljárás használata a Macrovision Corporation
engedélyéhez van kötve, és használata a Macrovision
Corporation külön engedélye nélkül csak otthoni vagy szûk
körû vetítésre engedélyezett. Visszafejtése tilos.

GYÁRTÁSI SZÁM:
A gyártási szám a készülék hátoldalán található. Ez a szám
csakis erre a készülékre vonatkozik. Ön itt feljegyezheti ezt
az információt, és tartósan megõrizheti.

Típusjel: 

Gyártási szám: 

A SHOWVIEW a Gemstar Development Corporation bejegyzett véd-
jegye.
A SHOWVIEW rendszer gyártása a Gemstar Development licensze
alapján történik.

Biztonsági tudnivalók
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Írható lemezek

DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable)
Ezekrea lemezekre ismételten lehet felvételt
készíteni. A felvételek törölhetõk, majd ugyanarra
a lemezre újra lehet felvenni.

DVD+R (Digital Video Disc + Recordable)
Ezekre a lemezekre csak egyszer lehet felvételt
készíteni. Ha egy DVD+R lemezt lezárunk, többé
nem lehet rá felvenni vagy a felvételt szerkeszteni.

Megjegyzések
– Ez a felvevõ nem tud felvételt készíteni a CD-R vagy CD-RW 

lemezekre.
– A számítógéppel vagy egy DVD/CD felvevõvel felvett DVD-R/RW, 

DVD+R/RW vagy CD-R/RW lemezeket lehet, hogy a készülék 
nem játssza le, ha a lemez sérült vagy szennyezett, vagy ha kon-
denzációs szennyezõdés van a felvevõ lencséjén.

– Ha számítógéppel vett fel egy lemezt, még ha a formátuma kom-
patíbilis is, vannak esetek, amikor nem játszható le, a lemez 
készítéséhez használt felhasználói szoftver beállításai miatt.    
(Tanulmányozza a szoftver útmutatóját a részletekért!)

– A Philips nem vállal semmiféle felelõsséget vagy kártalanítást a fel-
venni kívánt tartalommal kapcsolatban, vagy bármilyen vesztesé-
gért vagy kárért (pl. profitveszteségért vagy egy üzlet meghiú-
sulásáért), ami a felvevõ hibája miatt következik be (nem a kíván-
ság szerinti felvétel/szerkesztés).
Ebbe beleértendõk a következõ helyzetekben felmerülõ prob-
lémák:
– Ha az ezen a felvevõn felvett DVD-t más gyártó DVD-felvevõ-

jében vagy számítógépes drive-ban használja (betöltés, lejátszás, 
felvétel vagy szerkesztés).

– Ha a fent leírt módon használt lemezt késõbb ismét ebben a 
felvevõben használja.

– Ha egy másik gyártó DVD-felvevõjével, vagy számítógépes 
DVD drive-val felvett lemezt használ.  

Lejátszható lemezek

DVD (8 cm/12 cm-es lemez)

Video CD (VCD) (8 cm/12 cm-es lemez)

Audio CD (8 cm/12 cm-es lemez)

Ezeken kívül a készülék képes lejátszani a DVD-R/DVD-RW
lemezeket, a DVD+R/DVD+RW lemezeket, a CD-R/CD-RW
lemezeket audio, MP3 vagy JPEG tartalommal, valamint az SVCD
és a Kodak fotó CD lemezeket.

Megjegyzések:
– A felvétel készítéséhez használt berendezés vagy a CD-R/RW    

(vagy DVD±R/±RW) lemezek állapotától függõen elõfordulhat, 
hogy a lemez nem játszható le a készülékkel.

– Ne ragasszon semmilyen címkét a lemez egyik oldalára sem (fel-
iratozott vagy a felvétel tartalmazó oldal)!

– Ne használjon a berendezésben szabálytalan alakú (pl. szív for-
májú vagy nyolcszögletû) lemezt, mivel ez meghibásodást 
okozhat!

A DVD-felvevõ és a lemezek régiókódja 
Ezt a DVD-felvevõt 2-es régiókóddal készült DVD tarta-
lom lejátszására tervezték és készítették. Az egyes DVD
lemezek címkéjén látható régiókód jelzi, hogy milyen lejátszóval
lehet lejátszani azokat. Ez a készülék csak a 2-es, vagy az "ALL"
régiókóddal jelölt lemezeket képes lejátszani. Ha másfajta lemezt
próbál használni, az "Incorrect region code. Can't play back" felirat
jelenik meg a TV képernyõjén. Egyes DVD lemezeknek nincs
régiókód jelölésük, de lejátszásukat egyéb területi korlátozások
nem teszik lehetõvé.

Megjegyzések a DVD és a Video CD lemezekkel kapcsolatban:
Egyes DVD vagy Video CD lemezek lejátszása a szoftvergyártók
szándékai szerint elõre rögzített, illetve egyes lejátszási funkciók
elérhetetlenné válhatnak, de akár új funkciók is megjelenhetnek.
Minden esetben olvassa el a lemezhez mellékelt tudnivalókat!
Egyes, üzleti céllal készült DVD lemezek egyáltalán nem játszhatók
le a készülékkel.

Áttekintés
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A lemezekkel kapcsolatos fogalmak

Cím (csak DVD)
A fõ filmtartalom vagy más szolgáltatás, vagy további szolgáltatás-
tartalom, vagy zenei album. Minden cím rendelkezik egy referen-
ciaszámmal, amely alapján könnyen kikereshetõ.

Fejezet (csak DVD)
Képi jelenetek vagy zeneszámok sorozata, melyek egy címnél
kisebbek. Egy cím egy vagy több fejezetbõl áll. Minden fejezet ren-
delkezik egy referenciaszámmal, melynek alapján könnyen kikeres-
hetõ. A lemeztõl függõen elõfordulhat, hogy a fejezetek nincsenek
megcímkézve.

Mûsorszám (track) (csak Video CD és audio CD esetén)
Képi jelenet vagy zeneszám egy Video CD-n vagy audio CD-n.
Minden mûsorszám rendelkezik egy referenciaszámmal, mely
alapján könnyen kikereshetõ.

Jelenet 
Lejátszás-vezérléssel (PBC) rendelkezõ Video CD esetében a moz-
gókép és az állóképek jeleneteknek (scenes) nevezett szekciókra
oszlanak. Minden jelenet megjelenik a menüképernyõn, és kap egy
jelenet-sorszámot, melynek alapján könnyen kikereshetõ. A jelenet
egy vagy több mûsorszámból áll.

A Video CD típusai
Kétféle Video CD létezik.

Lejátszásvezérléssel (PBC) rendelkezõ Video CD (2.0-s változat)
A lejátszásvezérlés lehetõvé teszi, hogy menükön keresztül utasítá-
sokat adjon a rendszernek, keresõfunkciót, illetve más, hasonló,
számítógépszerû funkciókat tesz elérhetõvé. Ezeken kívül nagyfel-
bontású állóképek is lejátszhatóak, ha ilyenek vannak a lemezen.

Lejátszásvezérléssel nem rendelkezõ Video CD (1.1-es változat)
Az audio CD-khez hasonló módon használva ezek a lemezek
videoképek és hang lejátszását teszik lehetõvé, de a PBC extra
funkciói nélkül.

A szimbólumokról

A "   " szimbólumról
A      szimbólum jelenhet meg egyes mûveletek esetében a TV
képernyõjén. Ez az ikon azt jelenti, hogy az útmutatóban leírt
funkció nem érhetõ el az adott lemez esetében.

A lemez-szimbólumok az útmutatóban
Az a szakasz, amely elõtt a lemez-szimbólumok valamelyike látható,
csak az adott típusú lemezre vonatkozik.

Ennek a felvevõnek sok funkciója függ a felvételi módtól. Egy vagy
több szimbólum (           ,           ) megtalálható az ebben az útmu-
tatóban megmagyarázott minden egyes funkciónál, így Ön egy pil-
lantással megállapíthatja, hogy ez megfelel-e a betöltött lemeznek. 

DVD+R lemez

DVD+RW lemez

DVD-Video lemez

Video CD-k

Audio CD-k

MP3 CD-k

JPEG CD-k

VHS kazetta

A lezárt DVD lemez olyan, mint egy DVD Video lemez.

Áttekintés
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A DVD+R és DVD+RW lemezekrõl

Miben különböznek a DVD+R és DVD+RW lemezek?
A lényeges különbség a DVD+R és a DVD+RW lemezek között,
hogy a DVD+R egy egyszer írható médium, míg a DVD+RW töröl-
hetõ/újraírható médium. Egy DVD+RW lemezt kb. 1000-szer
törölhet és készíthet rá újra felvételt.

DVD+RW módú felvétel
4 különbözõ képminõség/felvételi idõ beállítás elérhetõ (XP, SP, LP, EP)
Lejátszható a közönséges asztali DVD-lejátszókon
A szerkesztett tartalom a közönséges DVD-lejátszókon csak 
lezárás után játszható le
A felvételek címekbe, fejezetekbe szerkeszthetõk

DVD+R módú felvétel
4 különbözõ képminõség/felvételi idõ beállítás elérhetõ (XP, SP, LP, EP)
Lejátszható a közönséges asztali DVD-lejátszókon (lezárás után)
A szerkesztett tartalom nem kompatíbilis a közönséges DVD-
lejátszókkal. (Elrejtés, fejezetek kombinálása, fejezetjelzõ hozzá-
adása stb.)
Korlátozott cím/fejezet szerkesztési szolgáltatások

Áttekintés
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A DVD-felvételrõl

Megjegyzések
Ez a felvevõ nem tud felvételt készíteni CD-R vagy CD-RW 
lemezekre.
A gyártó nem vállal felelõsséget az áramkimaradás, hibás lemezek 
vagy a felvevõ hibája miatti rossz felvételekért.
Az ujjlenyomatok vagy apró karcolások a lemezen befolyásol-
hatják a lejátszási és/vagy felvételi jellemzõket. Kérjük, bánjon 
gondosan a lemezeivel!

Lemeztípusok és felvételi formátumok, módok és 
beállítások
Ez a felvevõ ötfajta DVD lemezt tud lejátszani: a gyárilag felvett
DVD Video lemezeket, a DVD-RW, a DVD-R, a DVD+RW és a
DVD+R lemezeket. A DVD-R lemezekhez a logikai formátum
mindig a "DVD Video", azaz a gyári DVD Video lemezeknél használt
formátum. Ez azt jelenti, hogy ha a DVD-R lemezt egyszer lezárta,
az egy közönséges DVD-lejátszóval lejátszható.

Megjegyzések a felvételhez
A feltüntetett felvételi idõk nem pontosak, mert a felvevõ változó 
bitsebességû tömörítést használ.
Ez azt jelenti, hogy a pontos felvételi idõ függ magáról a felvenni 
kívánt anyagtól.
Ha a TV-adásból készít felvételt, és ha a vétel gyenge minõségû 
vagy interferenciával terhelt, a maximális felvételi idõ rövidebb 
lehet.
Ha csak állóképeket vagy hangot rögzít, a maximális felvételi idõ 
hosszabb lehet.
A kijelzett felvételi vagy maradék idõ nem mindig igazodik pon-
tosan a lemez kapacitásához.
A maximális felvételi idõ csökkenthet, ha sok szerkesztési 
mûveletet végez a lemezen.
A felvétel "túlírása" lehetséges a DVD+RW lemezeken.

Áttekintés
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DVD-Video Video formátum -- Csak lejátszás
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DVD+R +R Video formátum DVD+R Lejátszás, korlátozott felvétel, korlátozott cím/fejezet szerkesztés



TV hangcsatornák felvétele
Ez a felvevõ akár NICAM, akár közönséges analóg sztereó hang
felvételére alkalmas. Ha a NICAM beállítást (21. oldal) Auto-ra állít-
ja, akkor NICAM adás esetén fel tudja venni a NICAM hangot. Ha
az adás hangja nem NICAM rendszerû, az analóg hang akkor is
felvételre kerül.

Videofelvételek korlátozása
Ezzel a felvevõvel nem tud másolásvédett videót felvenni. A gyári 
DVD Video lemezek és némelyik mûholdas adás másolásvédett.    
Ha felvételkészítés közben másolásvédett anyag érkezik a 
felvevõre, a felvétel szünet üzemmódba vált, vagy automatikusan 
leáll, és hibaüzenet jelenik meg a képernyõn.
Az analóg vagy a DV bemenetekrõl az NTSC formátumú jelet ez 
a felvevõ nem veszi fel helyesen.
A SECAM formátumú jel (a beépített TV-tunerrõl vagy az analóg 
bemenetekrõl) PAL formátumba kerül rögzítésre.

Szerzõi jogvédelem
A felvevõ berendezést csak jogosult másolásra szabad használni, 
és azt tanácsoljuk, hogy gondosan ellenõrizze, hogy a felvétel-
készítés helyén milyen elõírások vonatkoznak a jogosult másolás-
ra! A jogvédett anyagok, mint a filmek vagy zene másolása tilos a 
jogtulajdonos hozzájárulása nélkül. 
Ez a termék másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amelyet U.S. 
szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok védenek, és a    
Macrovision Corporation és más tulajdonosok tulajdonában van-
nak. Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision 
Corporation felhatalmazásával szabad felhasználni, és kizárólag 
otthoni vagy más korlátozott jellegû felhasználásra szánt, hacsak a 
Macrovision Corporation nem ad rá engedélyt. A berendezés 
módosítása vagy szétszerelése, és a kód visszafejtése tilos!
A felvétel készítése ennek megfelelõen akkor engedélyezett, ha 
az harmadik fél szerzõi vagy más jogát nem sérti.
Egyes országokban a DVD-felvevõ használata az ebben a 
használati útmutatóban leírt módon a szerzõi jog tulajdonosának 
beleegyezéséhez lehet kötött. 
A FELHASZNÁLÓNAK TUDNIA KELL, HOGY A KÉSZÜLÉK 
NEM FELTÉTLENÜL MÛKÖDIK EGYÜTT MINDEN HDTV 
SZABVÁNY SZERINTI TV KÉSZÜLÉKKEL, ÍGY A KÉPERNYÕN 
ZAVAROK JELENHETNEK MEG. AZ 525 VAGY 625 SOROS 
PROGRESSZÍV PÁSZTÁZÁS PROBLÉMÁI ESETÉN JAVASOLJUK 
AZ ÁTKAPCSOLÁST A "STANDARD DEFINITION" (NORMÁL 
FELBONTÁS) KIMENETRE. HA INFORMÁCIÓKRA VAN 
SZÜKSÉGE SAJÁT TV-KÉSZÜLÉKE ÉS E 625p FELVEVÕ TÍPUS 
EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, KERESSE 
FEL ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!

A távvezérlõ hatótávolsága

Irányítsa a távvezérlõt a távvezérlõ-érzékelõre a berendezésen,
majd nyomja meg a kívánt gombot!

Elem behelyezése a távvezérlõbe
Vegye le az elemtartó fedelét a távvezérlõ hátlapjáról, majd
helyezzen be két AA méretû elemet a     és     polaritásjelzésnek
megfelelõen! Helyezze vissza az elemtartó fedelét!

Figyelem!
Ne használjon régi és új, vagy különbözõ fajta (normál, alkáli stb.)
elemeket együtt!

A felvevõ visszaállítása (reset)

Ha a következõ problémák valamelyike jelentkezik…
Az elõlapi kijelzõ nem mûködik.
A felvevõ nem mûködik normálisan,

…visszaállíthatja alapállapotba a felvevõt a következõképpen:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a STANDBY-ON gombot 
legalább öt másodpercig! Ekkor a készülék tápellátása lekapcso-
lódik. Nyomja meg ismét a STANDBY-ON gombot a készülék 
visszakapcsolásához!
Húzza ki a hálózati kábelt, várjon legalább öt másodpercet, majd 
dugja vissza!

Áttekintés
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Óvintézkedések

Hogyan bánjon a készülékkel?

A készülék szállítása
Az eredeti csomagoló anyagoknak jó hasznát veheti ilyenkor. A
maximális védelem érdekében az eredeti gyári módon csomagolja
vissza a készüléket!

A készülék beállítása
A beállítás során a közeli TV, videomagnó vagy rádiókészülék képe
vagy hangja eltorzulhat lejátszás közben. Ebben az esetben helyezze
távolabb a berendezést a TV-tõl, videomagnótól vagy rádiótól, vagy
kapcsolja ki a készüléket a lemez kivétele után.

A felület tisztán tartása
Ne használjon maró anyagokat, mint pl. rovarölõ szerek, a beren-
dezés közelében! Ne hagyjon gumi vagy mûanyag tárgyakat hosz-
szabb ideig érintkezésben a készülékkel, mert azok nyomot hagy-
hatnak a készülékházon!

A készülék tisztítása

A készülékház tisztítása
Használjon száraz, puha rongyot! Ha a felület erõsen szennyezett,
enyhén mosószeres vízzel nedvesítse meg a rongyot! Ne használjon
erõs oldószereket, mint alkohol, benzin vagy hígítók, mert ezek
károsíthatják a készülékház felszínét!

Tiszta kép a TV-n
Ez a felvevõ egy csúcstechnológiájú, precíziós eszköz. Ha az optikai
olvasó lencséje vagy a lemezmeghajtó alkatrészei szennyezettek
vagy elhasználódtak, a képminõség leromlik. Rendszeres ellenõrzést
és karbantartást javasolunk minden 1000 óra használat után. (Ez a
környezettõl is függ, ahol a készüléket használják.) Részletekért for-
duljon a legközelebbi márkakereskedõhöz!

Tudnivalók a lemezekrõl

Bánásmód a lemezzel
Soha ne érintse meg a lemezek adathordozó oldalát! Mindig a
széleinél fogva tartsa a lemezt, hogy ujjlenyomatokkal ne szennyez-
ze be a lemez felszínét! Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre!

A lemezek tárolása
Használat után mindig helyezze vissza a lemezt eredeti tokjába! Ne
tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy erõs hõnek, és ne
hagyja a parkoló autóban, ha erõsen süt a nap, mivel ez jelentõs
hõmérsékletemelkedést okozhat a jármû belsejében!

A lemezek tisztítása
Az ujjlenyomatok és a por a lemez felszínén ronthatják a képminõ-
séget és eltorzíthatják a hangot. Lejátszás elõtt tisztítsa meg a
lemezt egy tiszta ronggyal! Mindig a lemez közepétõl a szélek fel
törölje a lemezeket! 

Ne használjon olyan erõs oldószereket, mint az alkohol, a benzin, a
kereskedelmi tisztítószerek vagy a régebbi "bakelit" lemezekhez
használatos antisztatikus spray-k!

Áttekintés
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Elõlap
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STANDBY ON
Be-, illetve kikapcsolja (készenléti módba kapcsolja) a felvevõt.

INPUT3 (Video bemenet/audio bemenet (bal/jobb))
Egy külsõ forrás (audio rendszer, TV/monitor, videomagnó,
kamkorder stb.) audio/video kimenetének csatlakoztatásához. 

INPUT3 (S-Video bemenet)
Egy külsõ forrás (audio rendszer, TV/monitor,
videomagnó, kamkorder stb.) S-Video kimenetének
csatlakoztatásához

OPEN/CLOSE    i
(fióknyitó gomb)
Kinyitja/becsukja a

lemezfiókot.

Videomagnó jelzõfény

DVD jelzõfény

Kazettafészek (videomagnó)
Ide kell betölteni a

videokazettát.

RECORD (    )
Elindítja a felvételt. Ismételten nyomja

meg a felvételi idõ beállításához!

PAUSE (    )
Idõlegesen szünetelteti a lejátszást

vagy a felvételt. Ismételten
nyomogassa a képléptetéshez!

STOP (    )
Leállítja a lejátszást vagy a felvételt.

PLAY (    )
Elindítja a lejátszást.

EJECT (    )
Kidobja a kazettát a videomagnó

kazettafészkébõl.

DV IN (DV bemenet)
Digitális kamkorder DV
kimenetének csatlakoz-
tatásához.

Táplálás jelzõfény
Pirosan világít, amikor a
felvevõ készenléti mód-
ban van.

Lemeztálca
Itt kell a lemezt betölteni.

DIRECT DUBBING
Nyomja meg DVD másolásához

videokazettára (vagy videokazetta
másolásához DVD-re) Channel (    /    )

Felfelé vagy lefelé végigfut az
eltárolt csatornákon.

Kijelzõ ablak
Jelzi a felvevõ aktuális állapotát.

Távvezérlõ érzékelõ
A felvevõ távvezérlõjét ide irányítsa!

SOURCE
Váltogatja a vezérlést a DVD rész 

és a videomagnó rész között.

REW       i
Léptetés az aktuális fejezet/mûsorszám elejére vagy az elõzõ fejezetre/mûsorszámra.
Nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig a lejátszás közbeni gyorskereséshez!

Visszacsévéli a szalagot.

F.FWD      i
Léptetés a következõ fejezetre/mûsorszámra.

Nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig a lejátszás közbeni gyorskereséshez!
Elõrecsévéli a szalagot.



Elõlapi kijelzõ
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CHP/TRK
Jelzi az aktuális fejezet vagy mûsorszám sorszámát.

REPEAT
Ismétlési mód kijelzése.

Számjegy-kijelzõk
Jelzik az idõt, a teljes játékidõt, az eltel játékidõt, a maradék idõt, a cím

sorszámát, a fejezet/mûsorszám sorszámát, a csatornaszámot stb.

DUB
Jelzi, ha DVD-rõl videokazettára (vagy videokazettáról DVD-re) másolás folyamatban van.

Jelzi, ha a felvevõ le van zárva.

HiFi
Jelzi, amikor a készülék HiFi hanggal játssza le a videokazettát.

ST  
A készülék sztereó adást vesz.

BIL
A készülék kétnyelvû (BILANGUAL) adást vesz.

NICAM
A készülék NICAM hangú adást vesz.

TV 
Jelzi, amikor a felvevõ TV tuner módban van.

A videomagnó egységbe egy VHS kazetta van betöltve.

A DVD egységbe egy lemez van betöltve.

TTL
Aktuális cím sorszámának kijelzése.

PRG
Programozott lejátszás folyamatban.

REC
A felvevõ készülék felvételt készít.

A készülék idõzített felvételt készít, vagy idõzített felvétel
van beprogramozva.

Lemeztípus-jelzõk
Jelzik a betöltött lemez típusát.



DVD
Kiválasztja a készülék DVD funkcióját.

VCR
Kiválasztja a készülék vieomagnó (VCR) funkcióját.

0-9 számgombok
Menük számozott opcióinak kiválasztása.

RETURN
– Eltünteti a menüt.

– Kijelzi egy PBC-vel ellátott Video CD menüjét.

LIST/DISC MENU
Hozzáférés a DVD lemezmenühöz, címválasztó

menühöz.

/    /    /    (balra, jobbra, fel, le)
Menüopció kiválasztása.

/    (fel/le)
– Kiválasztja a felvevõn a csatornákat/programokat.

– A sávkövetés beállítása.
– A függõleges remegés szabályozása állókép üzem-

módban.
ENTER/OK

– Menüválasztás jóváhagyása.
– Információ kijelzése TV-program nézése közben.

STOP (    )
A lejátszás vagy a felvétel leállítása.

SEARCH
A könyvjelzõ keresõ (Marker Search) menü 

megjelenítése.
PREV/NEXT (     /     )

Léptetés a következõ fejezetre/mûsorszámra.
Visszatérés az aktuális fejezet/mûsorszám elejére, vagy

léptetés az elõõzõ fejezetre/mûsorszámra.
PAUSE/STEP (    )

Idõlegesen szünetelteti a lejátszást.
Ismételt megnyomásával léptethetõ a kép kockánként.

CHAP ADD
Fejezetjelzõ beszúrása lejátszáskor/felvételkor.

MARKER
Megjelöli bármelyik pontot lejátszás közben.

CLEAR
– Eltávolít egy mûsorszámot a programlistáról, vagy

egy könyvjelzõt a Marker Search menübõl.
– A szalagszámlálót visszaállítja nullára.

CHILD LOCK
Lezárja/feloldja az elõlapi gombokat.

SUBTITLE
Feliratnyelv választása.

AUDIO
Kísérõhang nyelv (DVD) vagy hangcsatorna (VCD)

választása.
ANGLE

Kameraállást választ a DVD-n, ha elérhetõ több kam-
eraállásból felvett jelenet.

ZOOM
Felnagyítja a videoképet.

MODE
A felvevõ tunerén vagy a TV tunerén kiválasztott
csatornák megnézése.
STANDBY-ON
A felvevõ bekapcsolása vagy kikapcsolása.

EJECT, OPEN/CLOSE
– A lemeztálca kinyitása és becsukása
– A kazetta kidobása a videomagnóból.
TITLE
A lemez címmenüjének megjelenítése, ha elérhetõ.
INPUT
A felvételhez használt bemenet kiválasztása (Tuner,
AV1-3 vagy DV IN).
DISPLAY
Hozzáférés a képernyõ-kijelzéshez.
THUMBNAIL
Bélyegkép kiválasztása az aktuális címhez és fejezethez.
SYSTEM MENU
A beállító menü be- vagy kikapcsolása.

(PLAY)
Lejátszás elindítása.

REW/FWD (      /      )
– DVD: Keresés elõre vagy hátra.
– Videomagnó: Szalag csévélése STOP módban, gyors
képkeresés elõre/hátra.

D.DUBBING
Másolás DVD-rõl videokazettára 
(vagy videokazettáról DVD-re).
TIMER
Megjeleníti az idõzített felvétel menüt.
REC MODE
A felvételi mód kiválasztása: XP, SP, LP vagy EP.
REC (    )
Elindítja a felvételt.
Nyomja meg ismételten a felvételi idõ beállításához!

REPEAT
Fejezet, mûsorszám, cím, teljes lemez ismétlése.
REPEAT A-B
Szekvencia ismétlése.
SHUFFLE
A mûsorszámokat véletlen sorrendben játssza le.
SHOWVIEW
Programmenü megjelenítése a ShowView pro-
gramozáshoz.

Távvezérlõ
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CHILD LOCK
Lezárja az elõlapi gombokat,
megakadályozva, hogy a gyermekek 
a felvevõt babrálják. A CHILD LOCK
egyszeri megnyomásával tudja ezt a
szolgáltatást be- vagy kikapcsolni.



Fontos megjegyzés
A ferritmagról
Ellenõrizze, hogy feltette-e a ferritmagokat a hálózati kábelre (a csat-
lakoztatáshoz ehhez a készülékhez)!
Ez a ferritmag csökkentheti a zajokat, zavarokat.

1 Nyomja meg a ferritmag [a] részét a ferritmag kinyitásához!
2 A hálózati kábelt csavarja körül kétszer a ferritmagon!
3 Csukja be kattanásig a ferritmagot!

Figyelem!
Soha ne érintse meg a csatlakozók belsõ érintkezõit, mert 
elektrosztatikus kisülés következhet be, amely súlyosan
károsíthatja a készüléket!

Hátlap
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EURO AV2 DECODER
Külsõ forrás audio/video kimenetének csatlakoztatása 
(Pay-TV dekóder, set-top-box, videomagnó stb.). 

EURO AV1 AUDIO/VIDEO
Csatlakoztassa SCART csatlakozós TV-készülékéhez! 

COAXIAL (digitális audio kimenet)
Digitális (koaxiális) audio berendezés csatlakoztatása.

VIDEO OUTPUT kapcsoló
Válassza akár a COMPONENT VIDEO OUT kimenetet, akár az EURO AV1 AUDIO/VIDEO RB jelét, 
a felvevõ és a TV csatlakoztatási módjától függõen!

S-VIDEO OUT
Ide kösse a TV S-Video

bemenetét!

RF. OUT
Átereszti az antennajelet (AERIAL)
a TV-hez, monitorhoz.

AUDIO OUT (bal/jobb)
Csatlakoztassa erõsítõhöz, receiverhez vagy sztereó rendszerhez!

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
Y Pb Pr bemenetû TV csatlakoztatásához.Hálózati kábel

Csatlakoztassa az elektromos
hálózathoz!

AERIAL
Ide csatlakoztassa az antennát!



Tippek
A csatlakoztatni kívánt TV és egyéb berendezés típusától függõen 
többfajta összeköttetési lehetõség is rendelkezésére áll.
A legjobb csatlakoztatás megvalósítása érdekében kérjük, hogy 
tanulmányozza át a TV-je, videomagnója, sztereó berendezése 
vagy az egyéb csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját!

Figyelem!
– Gyõzõdjön meg róla, hogy a készüléket közvetlenül csatlakoztat-

ta-e a TV-hez! Hangolja a TV-t a megfelelõ video bemeneti 
csatornára!

– Ne csatlakoztassa a készüléket videomagnón keresztül! A DVD 
képét zavarhatja a másolás elleni védelmet biztosító rendszer.

Antenna csatlakoztatása

Húzza ki az antennakábelt a TV-készülékbõl, és csatlakoztassa a
felvevõ hátlapján található antenna (AERIAL) csatlakozó aljzathoz! 

RF koaxiális összeköttetés
Csatlakoztassa a felvevõ RF. OUT csatlakozó aljzatát a TV-készülék
antennabemenetéhez a mellékelt 75 ohmos koaxiális kábel segít-
ségével. Az RF. OUT csatlakozó továbbítja a jelet a felvevõ antenna
(AERIAL) csatlakozó aljzatából.

Csatlakoztatás a TV-hez

– A már meglévõ készülékei adottságainak megfelelõen válasszon ki 
egyet a következõ összeköttetési lehetõségek közül!

– COMPONENT VIDEO OUT (komponens video kimeneti) csat-
lakozók használatakor tolja a VIDEO OUTPUT kapcsolót COM-
PONENT állásba!
SCART csatlakozó használatakor tolja a VIDEO OUTPUT kap-
csolót RGB állásba!

SCART összeköttetés
A SCART kábel (T) segítségével kösse össze a készülék EURO AV1
AUDIO/VIDEO csatlakozó aljzatát a TV megfelelõ csatlakozó aljza-
tával!

S-Video összeköttetés
A S-Video kábel (S) segítségével kösse össze a készülék S-VIDEO
OUT csatlakozó aljzatát a TV S-Video bemeneti csatlakozó aljzatával.

Komponens video összeköttetés
Az Y Pb Pr kábel (C) segítségével kösse össze a DVD-felvevõ
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csatlakozó
aljzatát a TV megfelelõ bemeneti csatlakozó aljzatával!

Progressive Scan (ColorStream®Pro) összeköttetés
Ha az Ön televíziója nagyfelbontású, vagy "digital ready" televízió,
akkor kihasználhatja a készülék progresszív (Progressive Scan)
kimenete segítségével elérhetõ lehetõ legjobb képminõséget. Ha a
TV-je nem képes a Progressive Scan formátum fogadására, és Ön
elindítja a felvevõn a progresszív kiolvasást, torz kép jelenik meg.

Az Y Pb Pr kábel (C) segítségével kösse össze a készülék COMPO-
NENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csatlakozó aljzatát a TV
megfelelõ bemeneti csatlakozó aljzatával!

Megjegyzések
– Aktiválja a Progressive opciót a beállító (setup) menüben, hogy 

progresszív jelet kapjon, lásd 23. oldal!
– A progresszív üzemmód kikapcsolásához vegye ki a lemezt a 

készülékbõl, és tolja vissza a lemeztálcát. Ezután nyomja meg és 
tartsa lenyomva öt másodpercig a STOP gombot, mielõtt 
elengedné.

– A progresszív kiolvasás nem mûködik analóg video csatlakoztatás-
sal vagy S-VIDEO összeköttetéssel sem.

Audio (bal/jobb) összeköttetés
Az audio kábelek (A) segítségével csatlakoztassa a készülék bal és
jobb AUDIO OUT csatlakozóit a TV bal és jobb audio bemeneti
csatlakozóihoz! Ne kösse össze a készülék AUDIO OUT csatlako-
zóját audio rendszere phono in (lemezjátszó bemenet) csatlako-
zójával!

Csatlakozások
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Csatlakoztatás kábelvevõhöz vagy mûholdvevõ
készülékhez

Ha mûholdvevõ készüléke vagy kábelvevõje beépített dekóderrel
rendelkezik, csatlakoztassa ezt a készülékhez és a TV-hez az ábrán
látható módon! Ha különálló dekóder egységet használ a kábeles/
mûholdas csatornákhoz, az összeállítást a jobb oldali ábrán látható
utasításoknak megfelelõen végezze!
Az ezen az oldalon bemutatott beállítások elvégzésével:

A dekóderen/mûholdvevõ készüléken kiválasztott bármely csator-
na mûsorát rögzítheti.

Csatlakoztassa az RF kábelt a bemutatott módon!
Ezzel lehetõvé válik a TV-adók nézése és rögzítése.

A SCART kábel segítségével kösse össze az EURO AV1
AUDIO/VIDEO csatlakozót a TV SCART AV csatlakozójával!
Ezáltal lejátszhatja a lemezeket.

SCART kábel segítségével kösse össze az EURO AV2 DECODER
csatlakozót a TV SCART AV csatlakozójával!
Ezáltal lehetséges a kódolt TV-csatornák mûsorának rögzítése is.

Tipp
Ez a készülék rendelkezik egy 'loop through' funkcióval. Ez a szol-
gáltatás lehetõvé teszi Önnek, hogy a készülék beépített TV-tuner
segítségével egy TV-mûsort rögzítsen, miközben mûholdas vagy
kábeltelevíziós csatornát néz. Felvétel közben válassza ki a TV
üzemmódot a MODE gomb megnyomásával! Megjelenik a TV
indikátor.

Figyelem!
Ne csatlakoztassa a készüléket a videomagnón, mûholdvevõ
készüléken vagy a kábelvevõ egységen keresztül. Csatlakoztassa
valamennyi összeköttetést minden esetben a TV-hez vagy az AV
receiverhez!

Külsõ dekóder egység csatlakoztatása

Amennyiben mûholdas vagy kábeltelevíziós rendszeréhez külsõ
dekóder egység tartozik, kövesse a következõ utasításokat!

Csatlakoztassa az antennát vagy a kábeltelevízió vezetékét a
kábelvevõ vagy a mûholdvevõ készülék bemenetéhez!

SCART csatlakozó kábel segítségével kösse össze a dekódert a
kábelvevõ/mûholdvevõ készülékkel!
Részletesebb utasításokért tanulmányozza a dekóder egység
használati útmutatóját!

SCART csatlakozó kábel segítségével kösse össze az EURO AV2
DECODER csatlakozó aljzatot a kábelvevõ/mûholdvevõ készülék
SCART AV csatlakozó aljzatával!

A SCART csatlakozó kábel segítségével kösse össze az EURO
AV1 AUDIO/VIDEO csatlakozó aljzatot a TV-készülék SCART
AV csatlakozó aljzatával!

Figyelem!
Ne csatlakoztassa a dekóder egységet közvetlenül a készülékhez!
A dekóderbõl származó információ (például a fizetõs televíziós 
szolgáltatásokkal kapcsolatban) csak akkor jeleníthetõ meg, ha a 
készülék ki van kapcsolva (készenléti állapotban van).
Az idõzített felvétel funkció csak akkor mûködik megfelelõen 
készüléken, ha a felvétel közben a kábelvevõ/mûholdvevõ 
készülék is ki van kapcsolva.

Csatlakozások
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Csatlakoztatás erõsítõhöz

Csatlakoztatás kétcsatornás analóg sztereó vagy Dolby Pro
Logic II/Pro Logic erõsítõhöz

Csatlakoztassa az audio kábelek (A) segítségével a készülék bal és
jobb AUDIO OUT csatlakozó aljzatát az erõsítõ, receiver vagy
sztereó rendszer bal és jobb audio bemeneti csatlakozó aljzatához!

Csatlakoztatás kétcsatornás digitális sztereó (PCM) erõsí-
tõhöz, vagy többcsatornás dekóderrel (Dolby Digital vagy
MPEG 2) rendelkezõ Audio/Video receiverhez.

Csatlakoztassa a felvevõ egyik digitális kimeneti csatlakozó aljza-
tát (koaxiális: X) az erõsítõ megfelelõ bemeneti csatlakozó aljza-
tához! Használjon opcionális digitális (koaxiális: X) audio kábelt!

Szükség lesz a készülék digitális kimenetének aktiválására. (Lásd
az "Hang" címû részt a 24. oldalon!)

Digitális többcsatornás hang
A digitális többcsatornás összeköttetés biztosítja a legjobb hang-
minõséget. Ehhez olyan többcsatornás Audio/Video receiverre van
szüksége, amely támogat egyet vagy többet a DVD készüléken
elérhetõ hangformátumok közül (MPEG 2 és Dolby Digital).
Tanulmányozza a receiver használati útmutatóját és a receiver
elõlapján található logókat!

Megjegyzések
– Amennyiben a digitális kimenet audio formátuma nem felel meg a 

receiver adottságainak (nem kompatíbilis), a receiver erõs, torz 
hangot bocsát ki, vagy egyáltalán nem ad ki hangot.

– A hatcsatornás digitális surround hang csak akkor érhetõ el a di-
gitális összeköttetésekkel, ha a receiver rendelkezik digitális több-
csatornás dekóderrel.

– Az aktuális DVD hangformátumának képernyõn történõ megte-
kintéséhez nyomja meg az AUDIO gombot!

Csatlakozások
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További Audio/Video (A/V) csatlakoztatási
lehetõség a felvevõhöz

Kösse össze audio/video kábelek segítségével a felvevõ készülék
bemeneti csatlakozó aljzatait (AV3) a csatlakoztatni kívánt készülék
audio/video kimeneti csatlakozó aljzataival.

Megjegyzés
Ha az elõlapon található S-VIDEO bemeneti csatlakozó aljzatot
használja, az elõlapon lévõ VIDEO IN bemeneti csatlakozó aljzat
nem elérhetõ.

Digitális kamkorder csatlakoztatása

Kösse össze DV kábel (nem tartozék) segítségével a DV kamkor-
der/video berendezés DV bemeneti/kimeneti csatlakozó aljzatát a
készülék elõlapján található DV bemeneti csatlakozó aljzattal!

Megjegyzés
Ez a csatlakozó aljzat csak DV készülékek csatlakoztatására szolgál.
Nem kompatíbilis digitális mûholdvevõ készülékekkel vagy D-VHS
video berendezésekkel.

Csatlakozások
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Elsõ lépések

Ebben a menürendszerben számos módja van az alapbeállítások
testreszabásának. A legtöbb menüben három szint áll rendelkezésre
a beállítások elvégzéséhez, de némelyikük nagyobb részletességet
kíván meg a beállítások variációinak nagy száma miatt. A SYSTEM
MENU gomb megnyomásakor csak a menürendszer elsõ és máso-
dik szintje jelenik meg a TV képernyõjén. A harmadik szint a
gomb megnyomásával jeleníthetõ meg. A menüszintek közötti
mozgáshoz segítséget nyújt a menücímke jobb oldalán látható     jel,
amely segítségével a következõ szintre ugorhat.

Visszalépés és kilépés a menübõl:
A SYSTEM MENU gomb megnyomásával visszaugorhat a menü
kiindulópontjához. Ha másodszor is megnyomja a SYSTEM MENU
gombot, visszajut az indulóképernyõre.

Ugrás a következõ szintre:
Nyomja meg a távvezérlõ     gombját!

Ugrás az elõzõ szintre:
Nyomja meg a távvezérlõ     gombját!

Általános használat

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

Válassza ki a kívánt pontot a    /    gomb segítségével!

Miután kiválasztotta a kívánt pontot, lépjen a második
szintre a     gomb megnyomásával!

Válassza ki a kívánt pontot ismét a    /    gomb segítségével!

A harmadik szintre ugráshoz nyomja meg a     gombot!

A    /    gomb segítségével válassza ki a kívánt beállítást, majd
hagyja jóvá választását az ENTER gomb megnyomásával!
Néhány pont további lépéseket igényel.

Lépjen ki a beállító menübõl a SYSTEM MENU gomb
megnyomásával!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKI

Automatikus hangolás (Auto Programming)
A felvevõ frekvenciaszintézeres tunerrel van ellátva, amely akár 99
csatornát is tárolhat.

Elõkészítés:
Csatlakoztassa a készüléket a kívánt típusú antennához, ahogy a 
"Csatlakoztatás antennához" pontban található, a 15. oldalon!

Nyomja meg a SETUP gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a GENERAL
menüpontot!

Miután kiválasztotta a GENERAL menüpontot, lépjen a
második szintre a     gomb megnyomásával!

Válassza ki az Auto Programming (automatikus hangolás)
menüpontot a    /    gomb segítségével!

A harmadik szintre ugráshoz nyomja meg a     gombot! 
A "Start" ikon jelölõdik ki.

Az állomáskeresést az ENTER gomb megnyomásával
indíthatja el.
A tuner automatikusan megtalál minden elérhetõ állomást és
eltárolja azokat a memóriájában.

Használatbavétel elõtt
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Programszerkesztés (Program Edit)
Hagyományos módon is állíthat be csatornát (hozzáadás, törlés,
névváltoztatás, mozgatás stb.).

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a GENERAL menü-
pontot!

Miután kiválasztotta a GENERAL menüpontot, lépjen a
második szintre a     gomb megnyomásával!

Válassza ki a Program Edit (programszerkesztés) menü-
pontot a    /    gomb segítségével, ezt követõen nyomja
meg a     gombot a harmadik szintre ugráshoz.
Az "Edit" ikon jelölõdik ki.

Nyomja meg az ENTER gombot!
A programlistát mutató menü jelenik meg.

Válassza ki a programhelyet a    /    gomb segítségével,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
A programlista opciók jelennek meg a menüképernyõ bal oldalán.

A    /    gomb segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd
hagyja jóvá az ENTER gomb megnyomásával!

Program Edit: a kiválasztott állomás
módosítása
Station Rename: az állomás nevének
változtatása
Move: az állomás helyének változtatása a
programlistán
Delete: az állomás törlése a program-
listáról
Decoder On/Off: a dekóder be- és
kikapcsolása a programhoz
NICAM Auto/Off: a NICAM funkció
Auto vagy ki üzemmódjának beállítása az
adott programhoz

A programlista menübõl a RETURN (      ) gomb ismételt
megnyomásával léphet ki.

Programszerkesztés
Lehetõsége van a TV-állomások kézi beállítására és eltárolására is.

1. A    /    gombbal válasszon ki egy programot a programlista  
menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot! A programlista 
opciók megjelennek a programlista menü bal oldalán.

2. A    /    gombbal válassza ki az opciók közül a 'Program Edit' 
opciót, ezt követõen nyomja meg az ENTER gombot! Megjelenik 
a programszerkesztés menüpont.

3. A programszerkesztés menü használatához tanulmányozza a 
következõ leírást!

/    (bal/jobb): az elõzõ vagy a következõ oszlopra mozgatja a 
kurzort.

/    (fel/le): megváltoztatja azt a beállítást, amelyen a kurzor 
található.
PR: a programhelyet mutatja (csak a kijelzõn)
Keresés: Automatikusan megkeresi az állomást. Válassza ki a 
keresés pontot a    /    gomb segítségével, majd nyomja meg a    /

gombot! A keresés megáll, amint a felvevõ behangolt egy 
állomást.
Ch.: Megváltoztatja a szerkeszteni kívánt csatorna számát.    
Válassza ki a Ch. pontot a    /    gomb segítségével, ezt követõen 
nyomja meg a    /    gombot!
MFT: Megváltoztatja a frekvenciát a tökéletes hangolás érdeké-
ben. Válassza ki az MFT pontot a    /    gomb segítségével, ezt 
követõen nyomja meg a     /    gombot!

4. Válassza az OK-t, majd a beállítás jóváhagyásához és a Program 
List menübe való visszatéréshez nyomja meg az ENTER gombot!

Használatbavétel elõtt
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Programszerkesztés (folytatás)

Állomás átnevezése
Szabadon elnevezheti az állomásokat. A nevek legfeljebb 5 karakter
hosszúak lehetnek.

1. A    /    gombbal válasszon ki egy programot a Program List 
menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot! A programlista 
opciók megjelennek Program List menü bal oldalán.

2. A    /    gombbal válassza ki az Station Rename (állomás átne-
vezése) opciót a programlista opciói közül, ezt követõen nyomja 
meg az ENTER gombot! Megjelenik a billentyûzet menü.

3. Adja meg az állomás nevét! Válassza ki a karaktert a                
gombok segítségével, majd hagyja jóvá választását az ENTER 
gomb megnyomásával.

English/Latin Capital: átállítja a billentyûzetet nagybetûsre.
English/Latin Lowercase: átállítja a billentyûzetet kisbetûsre.
Symbols: átállítja a billentyûzet karaktereit szimbólumokra.
Space: beiktat egy szóközt a kurzor aktuális helyére.
Delete: törli a kurzort megelõzõ karaktert.

/   : mozgatja a kurzort balra vagy jobbra.
OK: befejezés.
Cancel: kilép a menübõl.

4. Válassza ki az OK feliratot, majd a név jóváhagyásához és a 
Program List menübe történõ visszatéréshez nyomja meg az 
ENTER gombot!

TV-csatornák manuális rendezése
Kiválaszthatja a program helyét a Program List (programlista)
menüben.

1. A    /    gombbal válasszon ki egy programot a Program List 
menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A Program List menü bal oldalán megjelennek a programlista 
opciók.

2. A    /    gombbal válassza ki programlista opciói közül az áthe-
lyezés opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot!

3. Válassza ki a kívánt helyet a    /    gomb segítségével, majd az 
eltároláshoz nyomja meg az ENTER gombot!

TV-program törlése
TV-program törléséhez lépjen be Program List menübe!

1. A    /    gombbal válasszon ki egy programot a Program List 
menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A Program List menü bal oldalán megjelennek a programlista 
opciók.

2. A    /    gombbal válassza ki a programlista opciói közül a Delete 
(törlés) opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot! A TV-
program törlõdik.

Dekóder bekapcsolása/kikapcsolása
1. A    /    gomb segítségével válasszon ki azt a programot a 

Program List menüben, amelyhez be kívánja kapcsolni a 
dekódert, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A Program List menü bal oldalán megjelennek a programlista 
opciók.

2. Válassza ki a programlista opciói közül a 'Decoder On/Off' 
(dekóder be/ki) opciót a    /    gomb segítségével, majd nyomja 
meg az ENTER gombot! Ha bekapcsolja a dekódert, megjelenik 
a 'Decoder' felirat a menüképernyõn.

A NICAM funkció beállítása (Auto/Off)
A készülék alkalmas NICAM sztereó Hi-Fi hang vételére. Ha ennek
ellenére zajos hang hallható a rossz vétel miatt, kapcsolja ki a
NICAM funkciót!

1. A    /    gomb segítségével válasszon ki egy programot a Program   
List menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A Program List menü bal oldalán megjelennek programlista 
opciók.

2. A    /    gomb segítségével válassza ki a programlista opciói közül 
a 'NICAM Auto/Off' opciót, majd nyomja meg az ENTER gom-
bot! Ha az Auto üzemmódot választja, a 'NICAM' felirat jelenik 
meg a menüképernyõn.

Használatbavétel elõtt
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Az óra beállítása (Clock Set)

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

Válassza ki a GENERAL pontot a    /    gomb segítségével!

Miután kiválasztotta a GENERAL pontot, lépjen a
második szintre a     gomb megnyomásával!

Válassza ki a Clock Set pontot a    /    gomb segítségével!

A harmadik szintre ugráshoz nyomja meg a     gombot!

Adja meg a megfelelõ dátumot és idõt.
/    (bal/jobb): az elõzõ vagy a következõ oszlopra mozgatja a

kurzort.
/    (fel/le): megváltoztatja azt a beállítást, amelyen a kurzor

található.

Hagyja jóvá a beállítást az ENTER gomb megnyomásával,
majd a SYSTEM MENU gomb megnyomásával lépjen ki a
beállító menübõl!

TV-képformátum (TV Aspect)

TV-program széles képformátumú rögzítése csak akkor lehetséges,
ha a TV-adó a megfelelõ szélesvásznú formátumot sugározza.

Választási lehetõségek:
4:3: Válassza ezt, ha hagyományos 4:3-as TV-t csatlakoztatott! A
széles formátumú mozifilmeket a kép alján és tetején fekete sávval
jeleníti meg.
4:3 Pan Scan: Válassza ezt, ha hagyományos 4:3-as TV-t csatlakoz-
tatott! A Pan & Scan formátumban készített videoanyag ezen a
módon kerül lejátszásra (a kép két széle nem látható a képernyõn).
16:9 Wide: Válassza akkor, ha 16:9-es TV-t csatlakoztatott!

A videomagnó képformátumának beállítása
(VCR Play Aspect)

Választási lehetõségek:
AUTO: Automatikusan felismeri a képformátumot – a hagyomá-
nyos és a széles formátumú adást is a megfelelõ módon játssza le.
4:3: Csak a normál (4:3) formátumú felvételek lejátszásához.
16:9: Csak a széles (16:9) formátumú felvételek  lejátszásához.

Használatbavétel elõtt
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A videomagnó lejátszási rendszere (VCR Play System)

A videomagnó háromféle – PAL, MESECAM és SECAM – színrend-
szert használ. Lejátszáskor a színrendszert a videomagnónak
automatikusan kell kiválasztania, azonban ha mégsem választaná ki,
Ön kézzel megteheti ezt.

AV2 csatlakoztatás (AV2 Connection)

A készülék hátlapján található EURO AV2 csatlakozó aljzatba csat-
lakoztathat dekódert, mûholdvevõ készüléket vagy egyéb beren-
dezést.

Progresszív letapogatás (Progressive Scan)

A progresszív letapogatású videó produkálja a legjobb képminõsé-
get a legkevesebb hibával.
Ha a komponens/progresszív videokimenetet használja, de a
készüléket hagyományos (analóg) televízióhoz csatlakoztatja, állítsa
a Progressive Scan-t OFF-ra!
Ha a TV vagy a monitor csatlakoztatásához a komponens video
csatlakozó aljzatot használja, amely kompatíbilis a progresszív leta-
pogatású jellel, állítsa a Progressive Scan-t ON-ra!

Megjegyzés
A progresszív letapogatás nem állítható be, amikor a VIDEO OUT-
PUT (videokimenet) kapcsoló RGB állásban van.

Figyelem!
Ha a progresszív kimenet beállításait már megadta, csak a pro-
gresszív jellel kompatíbilis TV vagy monitor tudja a képet megje-
leníteni. Amennyiben hibát észlel a Progressive Scan üzemmódba
állításkor, újra kell indítania a készüléket.
1. Távolítsa el a lemezt a készülékbõl és tolja vissza a lemeztálcát! 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP gombot öt másodpercig 

mielõtt elengedné! A videokimenet visszaáll az alapbeállításba, és 
a kép újra megjelenik a hagyományos analóg TV vagy monitor 
képernyõjén.

Gyári beállítások (Factory Set)

Ha szükséges, a gyári beállítások kivételével mindent törölhet a
készülékbõl. Válassza ki a 'SET' ikont, majd nyomja meg az ENTER
gombot!

Megjegyzés
Néhány tulajdonságot nem lehet kitörölni. (automatikus progra-
mozás, órabeállítás, jelszó, minõsítési kategóriák, országkód és
lemezvédelem)

NYELV

A kijelzõ nyelve

Válassza ki a beállító menü és a képernyõ-kijelzés nyelvét!

A lemez nyelve

Válassza ki a kísérõhang, a felirat és a lemezmenü nyelvét!
Eredeti: A lemez eredeti hangját állítja be.
Egyéb: Ha egy másik nyelvet kíván beállítani, válassza az egyéb 

beállítást, majd nyomja meg az ENTER gombot! Adja meg 
a számgombok és az ENTER gomb segítségével a megfe-
lelõ 4-jegyû nyelvi kódot az 55. oldalon található listának 
megfelelõen. Ha hibát vét, mielõtt megnyomná az ENTER 
gombot, törölje egyesével a hibás karaktereket a     gomb 
ismételt megnyomásával!

Használatbavétel elõtt
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AUDIO

Minden DVD-nek többféle audio kimeneti opciója van. Állítsa be a
felvevõ audio kimenetét az Ön által használt hangrendszernek
megfelelõen.

Dolby Digital

PCM: Akkor válassza ki, ha kétcsatornás digitális sztereó erõsítõhöz
csatlakoztatja a készüléket. A készülék digitális hangkimenete a
kétcsatornás PCM jelet adja ki, ha Dolby Digital rendszerrel
rögzített hangú DVD Video lemezt játszik le.
Bitstream: Válassza a "Bitstream"-et, ha a készülék DIGITAL
AUDIO OUT csatlakozó aljzatát Dolby Digital dekóderhez (vagy
erõsítõhöz, vagy egyéb, Dolby Digital dekóderrel rendelkezõ
készülékhez) csatlakoztatta. 

DTS

OFF: A DIGITAL OUT csatlakozó DTS jelét inaktiválhatja az OFF
(kikapcsolva) kiválasztásával.
Bitstream: Válassza a "Bitstream"-et, ha a készülék DIGITAL
AUDIO OUT csatlakozó aljzatát DTS dekóderhez (vagy erõsítõhöz,
vagy egyéb, DTS dekóderrel rendelkezõ készülékhez) csatlakoztatta.

MPEG

PCM: Akkor válassza ki, ha kétcsatornás digitális sztereó erõsítõhöz
csatlakoztatja a készüléket. A készülék digitális hangkimenete a
kétcsatornás PCM jelet adja ki, ha az MPEG2 rendszerrel rögzített
hangú DVD Video lemezt játszik le.
Bitstream: Válassza a "Bitstream"-et, ha a készülék DIGITAL
AUDIO OUT csatlakozó aljzatát MPEG dekóderhez (vagy erõ-
sítõhöz, vagy egyéb, MPEG dekóderrel rendelkezõ készülékhez)
csatlakoztatta.

Mintavételi frekvencia (Sampling Freq.)

Amennyiben a receivere vagy erõsítõje NEM képes a 96 kHz-es
jelek feldolgozására, válassza a 48 kHz-et. Amint megtörtént az át-
állítás, a készülék automatikusan átkonvertálja valamennyi 96 kHz-
es jelet 48 kHz-essé, hogy az Ön rendszere fel tudja azt dolgozni.
Ha a receivere vagy erõsítõje képes a 96 kHz-es jelek feldolgozá-
sára, válassza a 96 kHz-et! A beállítás után a készüléken átmegy
minden típusú jel anélkül, hogy további feldolgozás történne.

Dinamika-tartomány szabályozása (DRC)

DVD formátumban a mûsor hangja a lehetõ legpontosabban és
legrealisztikusabban szólal meg a digitális audio technológiának
köszönhetõen. Mindemellett elõfordulhat, hogy Ön csökkenteni
szeretné a hangkimenet dinamikáját (a különbséget a leghangosabb
és leghalkabb hangok között). Ezt követõen halkabban is nézhet
mozifilmeket anélkül, hogy a hangzás tisztasága csökkenne. Ehhez a
hatáshoz kapcsolja be a DRC funkciót (ON)!

Énekhang (Vocal)

Többcsatornás karaoke DVD lejátszásakor kapcsolja be a Vocal
opciót (ON)! A lemezen található karaoke csatornák normál
sztereó hangzást adnak.

Használatbavétel elõtt
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ZÁROLÁS (szülõi felügyelet)I
Jelszó megadása (Set Password)
A minõsítési kategóriákhoz (Movie Rating) való hozzáféréshez állítsa
be a jelszót és az országkódot! Ehhez meg kell adnia a 4-jegyû biz-
tonsági jelszót!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a LOCK (zárolás)
pontot!

Miután kiválasztotta a LOCK pontot, lépjen a második
szintre a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza a Set Password (jelszó
megadása) pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!

Ha eddig még nem adott meg jelszót:
Adjon meg a számgombok segítségével egy 4-jegyû kódot – ez
lesz az Ön 4-jegyû biztonsági kódja (jelszava)! Üsse be ismét a 
4-jegyû kódot a megerõsítéshez!

Ha már adott meg jelszót:
Módosíthatja vagy törölheti a jelszót.
A    /    gomb segítségével válassza ki a "Change" vagy "Delete"
funkciót, és nyomja meg az ENTER gombot!
Change (módosítás): Elõször oldja fel a 4-jegyû biztonsági
kódot: adja meg a 4-jegyû kódot a számgombok segítségével! Ezt
követõen adja meg az új jelszót egymás után kétszer!
Delete (törlés): Oldja fel a 4-jegyû biztonsági kódot: adja meg a
4-jegyû kódot a számgombok segítségével!

Tipp
Ha hibázik, a     gomb ismétlõdõ megnyomásával törölheti a számj-
egyeket külön-külön. Ezután adja meg a megfelelõ jelszót!

Ha elfelejtené a 4-jegyû kódját
Ha elfelejti a jelszót, törölheti azt az alábbi lépések követésével:
1. A beállító menü megjelenítéséhez nyomja meg a SYSTEM MENU 

gombot!
2. Írja be a "21019" 5-jegyû számot a számgombok segítségével!
3. Válassza ki a "Yes"-t, majd nyomja meg az ENTER gombot! A 4-

jegyû jelszó törlõdik. Adjon meg egy új kódot a fentiekben leírtak 
szerint!

Minõsítési kategóriák (Movie Rating)
Néhány DVD mozifilm tartalmazhat gyermekek számára nem aján-
lott jeleneteket. Ezért a lemezek tartalmazhatnak a filmmel kapcso-
latos Parental Control (szülõi felügyelet) információt, amely kiter-
jedhet az egész lemezre, vagy csak bizonyos részeire. Ezek a jele-
netek kategóriákba vannak sorolva 1-tõl 8-ig, és néhány leme-zen
alternatív módon további jeleneteket is be lehet sorolni e kategó-
riákba. A kategóriák (korhatár szintek) függenek az adott országtól.
A Parental Control funkció lehetõvé teszi, hogy megóvja a gyerme-
keket bizonyos lemezek lejátszásától, vagy lehetõvé teszi, hogy
alternatív jeleneteket játsszanak le.

Kövesse a bal oldalon látható 1-3. lépéseket (Jelszó
megadása)!

A    /    gomb segítségével válassza ki a Movie Rating
menüpontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!
Oldja fel a 4-jegyû biztonsági kódot: adja meg a 4-jegyû

kódot a számgombok segítségével!

Válassza ki a minõsítési szintet 1-tõl 8-ig a    /    gomb
segítségével! Az egyes (1) szint a legszigorúbban korláto-
zott, míg a nyolcas (8) szint a legkevésbé korlátozott.
No Limit (nincs korlátozás): Ha a No Limit funkciót választja,
a Parental Control nem érvényes. A lemezt teljes egészében
lejátszhatja.
1-8 szintek: Néhány lemez tartalmaz gyermekek számára nem
ajánlott jeleneteket. Ha beállít egy szintet a készülék számára,
akkor csak az ezzel megegyezõ szintû, valamint a kevésbé korlá-
tozott jeleneteket tudja lejátszani. A szigorúbban korlátozott
jeleneteket nem lehet lejátszani kivéve, ha alternatív jelenet
érhetõ el a lemezen. Az alternatív jelenetnek a korlátozással
megegyezõ, vagy attól kevésbé korlátozott kategóriába kell
esnie. Ha nem található megfelelõ alternatív jelenet, a lejátszás
megáll. A lemez lejátszásához meg kell adnia a 4-jegyû jelszót,
vagy módosítania kell a minõsítési szinteket.

A minõsítési szint kiválasztásának jóváhagyásához nyomja
meg az ENTER gombot, majd lépjen ki a menübõl a 
SYSTEM MENU gomb megnyomásával!

Használatbavétel elõtt
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Országkód (Country Code)
A lista alapján adja meg annak az országnak/területnek a kódját,
amelynek szabványait használták a DVD Video lemez minõsítéséhez
(Lásd "Országkódlista" az 56. oldalon).

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a LOCK (zárolás)
pontot!

Miután kiválasztotta a LOCK pontot, lépjen a második
szintre a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza a Country Code
(országkód) pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!

Ha eddig még nem adott meg jelszót:
Adjon meg a számgombok segítségével egy 4-jegyû kódot - ez
lesz az Ön 4-jegyû biztonsági kódja (jelszava)! Üsse be ismét a 4-
jegyû kódot a megerõsítéshez!
Ha már adott meg jelszót:
Adja meg a 4-jegyû jelszót a számgombok segítségével a 4-jegyû
biztonsági jelszó megerõsítéséhez!

Tipp
Ha hibázik, a     gomb ismételt megnyomásával törölheti a számje-
gyeket külön-külön. Ezután adja meg a megfelelõ jelszót!

A    /    gomb segítségével válassza ki az elsõ karaktert!

Léptesse a kurzort a     gomb segítségével és válassza ki a
második karaktert a    /    gombbal!

Nyomja meg az ENTER gombot a megadott országkód
jóváhagyásához, ezután lépjen ki a menübõl a SYSTEM
MENU gombbal!

Felvétel

Felvétel lemezre (Disc Record Mode)
Beállíthatja a DVD-re történõ felvétel képminõségét: XP (kiváló
minõség), SP (standard minõség), LP (alacsony minõség), EP (elfo-
gadható minõség).

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a RECORD (felvétel)
pontot!

Miután kiválasztotta a RECORD pontot, lépjen a második
szintre a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza a Disc Record Mode
pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza ki a kívánt felvételi
módot (XP, SP, LP vagy EP)!

Nyomja meg az ENTER gombot a választás jóváhagyásá-
hoz, ezután lépjen ki a menübõl a SYSTEM MENU gombbal!

Felvétel kazettára (VCR Record Mode)
Beállíthatja a videokazettára történõ felvétel képminõségét: SP
(normál felvétel), LP (felezett sebességû felvétel).

Használatbavétel elõtt
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A kazettára történõ felvétel színrendszere (VCR
Record System)
A videomagnó háromféle – PAL, SECAM és MESECAM – színrend-
szert használ. Felvételkor a videomagnónak automatikusan kell
kiválasztania a színrendszert, ha mégsem választaná ki, Ön manu-
álisan megteheti.

DV felvétel hangja (DV Record Audio)
Akkor kell beállítania, ha a kamkordere 32 kHz/12-bites hangot ad
ki, és az elõlapi DV IN csatlakozó aljzatot használja.
A legtöbb digitális kamkorder két sztereó hangsávval is rendelkezik.
Az egyikre a felvétel közben történik a hang rögzítése, a másik a
hang felvétel utáni rögzítésére szolgál.
Az Audio 1 beállítás esetén a felvétel közben rögzített hang hallható.
Az Audio 2 beállítás esetén a felvétel után utólag rögzített hang hallható.

Tagolás fejezetekre (Auto Chapter)
Rögzítés közben fejezetjelzõk szúrhatók be meghatározott beállítás-
ban. Ez az intervallum 5 percig vagy 10 percig terjedhet. Ha a None
(nincs) opciót állítja be, kikapcsolja az automatikus fejezetekre bon-
tást, a No Separation beállítással együtt.

Lemez

Lemez inicializálása (Disc Initialize)
Ha egy teljesen üres lemezt helyez be, a készülék inicializálja a
lemezt.

DVD+R: Az Initialize menü jelenik meg. Válassza a "Yes"-t, majd 
nyomja meg az ENTER gombot!
DVD+RW: A felvevõ a DVD+RW módnak megfelelõen iniciali-
zálja a lemezt.

Mindemellett a beállító menü segítségével formázhatja a lemezt az
alábbiak szerint:

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A beállító menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza ki a DISC (lemez) 
pontot!

Miután kiválasztotta a DISC pontot, lépjen a második
szintre a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza a Disc Initialize (lemez
inicializálása) pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!
A Start ikon kijelölésre kerül.

Nyomja meg az ENTER gombot!
A Disc Initialize menü jelenik meg.

A    /    gomb segítségével válassza az "OK"-t, majd nyom-
ja meg az ENTER gombot!
A lemez formázása egy kis idõt vesz igénybe.

Figyelem!
Ha meg akarja változtatni a lemezformátumot, a lemezen található
valamennyi felvétel törlõdik.

Használatbavétel elõtt
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Lemez lezárása (Disc Finalize)
A lezárás rögzíti a felvételek helyét, ezáltal a lemez lejátszható ha-
gyományos DVD-lejátszón, vagy a megfelelõ DVD-ROM meghajtó-
val rendelkezõ számítógépen.
A Video módban rögzített lemez lezárása létrehoz egy menüt,
amellyel lehetõvé válik a lemez tartalmának áttekintése. A menü a
LIST/DISC MENU vagy a TITLE gomb megnyomásával érhetõ el.

Figyelem!
Ha a DVD+R és DVD+RW felvételt követõen lezárja a 
lemezt, utána már nem tud rajta semmit változtatni, vagy 
bármit felvenni rá, csak ha a lemez DVD+RW típusú.

Kövesse a 27. oldalon található 1-3. lépéseket (Lemez 
inicializálása).

A    /    gomb segítségével válassza ki a Disc Finalize
(lemez lezárása) pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!
A Finalize felirat kijelölésre kerül.

Nyomja meg az ENTER gombot!
A Finalize (lezárás) menü jelenik meg.

Válassza az OK-t és nyomja meg az ENTER gombot!
A felvevõ megkezdi a lemez lezárását.

Megjegyzés
A lemez lezárásához szükséges idõ függ a lemez típusától, a
lemezen található felvétel hosszától, és a lemezen található
fejezetek számától. A lezárás akár 8 percet, vagy hosszabb idõt is
igénybe vehet.

Tipp
Ha olyan DVD+RW típusú lemezt helyez a készülékbe, amelyet
már lezártak, feloldhatja a lezárást, ha kiválasztja az Unfinalize
(lezárás feloldása) pontot a Disc Finalize menübõl. Ezt követõen
megváltoztathatja a lemez tartalmát, és új felvételeket rögzíthet rá.

Lemezjelölés (Disc Label)
Ezt a funkciót a lemez nevének megadására használja! Ez a név
akkor jelenik meg, ha behelyezi a lemezt, és ha megjeleníti a lemez-
információkat a képernyõn.

A lemez neve legfeljebb 32 karakterbõl állhat.
Másik felvevõvel formázott lemezek használatakor csak korláto-
zott karakterkészlet jelenik meg.

Kövesse a 27. oldalon található 1-3. lépéseket (Lemez ini-
cializálása)!

A    /    gomb segítségével válassza ki a Disc Label (lemez-
jelölés) pontot!

Lépjen a harmadik szintre a     gomb megnyomásával!
Az Edit felirat kerül kijelölésre.

Nyomja meg az ENTER gombot!
A billentyûzetmenü jelenik meg.

Adja meg a lemez nevét! Válasszon karaktert a
gombok segítségével, majd hagyja jóvá az ENTER gomb
megnyomásával. Hagyatkozzon a 21. oldal 3. lépésére
(Állomás átnevezése)!

Név megadása a távvezérlõ gombjainak segítségével
(PLAY): beszúr egy szóközt a kurzor helyén.

(PAUSE/STEP): törli a kurzor után álló karaktert.
(STOP), CLEAR: törli a kurzor elõtt álló karaktert.
/    : balra és jobbra mozgatja a kurzort.

Számok (0-9): beüti a kiválasztott oszlop megfelelõ helyzetû
karakterét.
LIST/DISC MENU, DISPLAY: változtatja a billentyûzet típusát
(angol/latin nagybetû, angol/latin kisbetû, szimbólumok)

Válassza az OK-t, majd a név rögzítéséhez és a beállító
menübe történõ visszatéréshez nyomja meg az ENTER
gombot!

A menübõl a SYSTEM MENU gomb megnyomásával
léphet ki.

Használatbavétel elõtt

28

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5



Lemezvédelem (Disc Protect)
DVD+RW/+R lemezre történõ felvétel közben kapcsolja be (ON)
annak érdekében, hogy megelõzze a nem kívánt felvételt,
szerkesztést vagy törlést a lemezen. Kapcsolja ki a funkciót (OFF),
ha változtatni szeretne a lemez tartalmán.

PBC
Kapcsolja be vagy ki a Playback Control-t (lejátszás-vezérlést) (PBC)!
– ON (bekapcsolva): a PBC-vel rendelkezõ Video CD-k lejátszása a 

PBC szerint.
– OFF (kikapcsolva): a PBC-vel rendelkezõ Video CD-k lejátszása 

az Audio CD-kel azonos módon történik.

Automatikus lejátszás (Auto Play)
Beállíthatja, hogy a felvevõ automatikusan elindítsa a DVD lemez
lejátszását, amint behelyezte a lemezt. Ha be van kapcsolva az
automatikus lejátszás (Auto Play), a felvevõ megkeresi azt a címet,
amelynek játékideje a leghosszabb, és automatikusan lejátssza azt.
On: az Auto Play funkció aktiválva van.
Off: az Auto Play funkció nincs aktiválva.

Megjegyzés
Elõfordulhat, hogy néhány lemezen nem mûködik az automatikus
lejátszás funkció.

Használatbavétel elõtt
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Általános tudnivalók a képernyõ-kijelzésrõl
Ez a használati útmutató alapvetõ információkat nyújt a készülék
használatához. Néhány DVD speciális használatot igényel, vagy leját-
szás közben csak korlátozott mûködtetést biztosít. Ebben az eset-
ben a      szimbólum jelenik meg a TV-képernyõn, azt jelezve, hogy
az elérni kívánt funkció nem lehetséges a készülékkel, vagy nem
elérhetõ a lemezen.

Kijelzés a képernyõn (OSD)
A lejátszott lemezrõl vagy kazettáról különbözõ információk jelení-
thetõk meg a TV-képernyõn.

Az információk képernyõn történõ megjelenítéséhez vagy
változtatásához nyomja meg ismételten a DISPLAY gom-
bot!

A képernyõkijelzés elrejtéséhez nyomja meg ismételten a
DISPLAY vagy a RETURN (      ) gombot, amíg a kijelzés
el nem tûnik.
A lejátszás közbeni információk részletesebb ismertetését a
következõ oldalakon tanulmányozhatja.

Megjegyzések
Elõfordulhat, hogy néhány lemezen nem elérhetõ a lentebb talál-
ható képernyõ kijelzéssel kapcsolatos példákban bemutatott vala-
mennyi tulajdonság.
Ha 7 másodpercen keresztül nem nyom le gombot, a kijelzés 
eltûnik a képernyõrõl.

Idõleges visszajelzõ ikonok

A lejátszás folytatása az adott ponttól
A funkció nem megengedett vagy nem elérhetõ

Információ megjelenítése TV-nézés közben
A képernyõn megjeleníthetõ információk megtekintéséhez/
eltüntetéséhez nyomja meg a DISPLAY gombot TV-nézés
közben!

TV-csatorna váltása
Amikor nem játszik le sem lemezt, sem kazettát, válthat TV-
csatornát a távvezérlõ számgombjai, vagy    /    gombja segítségével,
vagy a készülék elõlapján található    /    gomb használatával.

A TV hangcsatornájának váltása
Néhány TV-mûsort kétnyelvû hangcsatornával (BIL) sugároznak.
Megváltoztathatja a TV-hangcsatornáját az AUDIO gomb segít-
ségével.
A TV hangcsatornájának a lent bemutatott módon történõ
váltásához nyomja meg ismételten az AUDIO gombot!

Az aktuális hangcsatorna megjelenik a kijelzõn.

Részletesebb információkért tanulmányozza a 42. oldal 4. pontját!

Ha a Stereo beállítás gyenge hangminõséget eredményez, 
általában javul a minõség, ha a Mono beállításra vált.

Ha külsõ jelforrást választ, a hangcsatorna beállítása csak Stereo 
lehet.

Használatbavétel elõtt
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A csatornaszámot, az állomás nevét és
a tuner által vett audio jelet mutatja.

A felvételi módot, a szabad helyet és
az eltelt idõt ábrázoló csíkot mutatja.

A lemez nevét és for-
mátumát mutatja.

A kimeneti audio jelet mutatja.

Az aktuális dátumot és idõt mutatja.

Sztereó/elsõdleges csatorna

Sztereó/másodlagos csatorna

Monó/elsõdleges csatorna



Kijelzés a képernyõn (OSD)

Menüopciók Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód

Cím száma Az aktuális cím számát és az összes cím számát mutatja, /   , vagy 
valamint a kiválasztott számú címre ugrik. számgombok, ENTER

Fejezet száma Az aktuális fejezet számát és az összes fejezet számát mutatja, /   , vagy 
valamint a kiválasztott számú fejezetre ugrik. számgombok, ENTER

Idõ szerinti keresés Mutatja az eltelt játékidõt, és közvetlenül az eltelt    /   , vagy 
idõ alapján végzi a keresést. számgombok, ENTER

Kísérõhang nyelve és Az aktuális hang nyelvét, a kódolási módszert és a csatorna- /
digitális hangkimeneti mód számot mutatja, valamint megváltoztatja a beállítást.

Felirat nyelve A felirat aktuális nyelvét mutatja és megváltoztatja a beállítást. /

Kameraállás Az aktuális kameraállás számát és az összes nézõpont /
számát mutatja, valamint beállítja a kameraállás számát.

Hangzás Az aktuális hangzást mutatja, és megváltoztatja a beállítást. /

Menüopciók Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód

Mûsorszám sorszáma Az aktuális mûsorszám számát, az összes mûsorszám számát és /   , vagy 
az aktivált PBC üzemmódot mutatja, valamint számgombok, ENTER
kiválasztott számú mûsorszámra ugrik.

Idõ Mutatja az eltelt játékidõt (csak a kijelzõn). –

Hangcsatorna Mutatja a hangcsatornát, és megváltoztatja a hangcsatornát. /  

Hangzás Az aktuális hangzást mutatja, és megváltoztatja a beállítást. / 

Használatbavétel elõtt
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Az aktuális cím/fejezet
számát és az összes

cím/fejezet számát mutatja.

Az eltelt játékidõt és a teljes
játékidõt mutatja.

Az aktuális üzemmódot
mutatja.

Az aktuális mûsorszám számát
és az összes mûsorszám
számát mutatja, jelzi az

aktivált PBC üzemmódot.

Az eltelt játékidõt és a teljes
játékidõt mutatja.

Az aktuális üzemmódot
mutatja.



Kijelzés a képernyõn (OSD) (folytatás)

Menüopciók Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód

Cím száma Az aktuális cím számát és az összes cím számát mutatja, /   , vagy 
valamint a kiválasztott számú címre ugrik. számgombok, ENTER

Fejezet száma Az aktuális fejezet számát és az összes fejezet számát mutatja, /   , vagy 
valamint a kiválasztott számú fejezetre ugrik. számgombok, ENTER

Idõ szerinti keresés Mutatja az eltelt játékidõt, és közvetlenül az eltelt    /   , vagy 
idõ alapján végzi a keresést. számgombok, ENTER

Digitális hangkimeneti mód Az aktuális kódolási módszert és a csatornaszámot mutatja, /
valamint megváltoztatja a beállítást.

Hangzás A aktuális hangzást mutatja és megváltoztatja a beállítást. /

Menüopciók Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód

Idõ Mutatja az eltelt játékidõt (csak a kijelzõn). – 

Hangcsatorna Mutatja a hangcsatornát, és megváltoztatja a hangcsatornát. /

Használatbavétel elõtt
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Mutatja a címet, a rögzítés
dátumát, a felvételi módot

stb.

Mutatja az eltelt játékidõt és
a teljes játékidõt.

Az aktuális üzemmódot
mutatja.

Mutatja a lejátszási sebességet, az eltelt játékidõt
mutató csíkot és az eltelt játékidõt.

Az aktuális üzemmódot
mutatja.



DVD és Video CD lejátszása

Lejátszási beállítások
A távvezérlõ használata elõtt nyomja meg a DVD gombot a 
készülék kiválasztásához
Kapcsolja be a TV-készüléket, és válassza ki a felvevõhöz csat-
lakoztatott video jelforrást!
Kapcsolja be az audio rendszert, és válassza ki a felvevõhöz csat-
lakoztatott bemeneti jelforrást!

Nyomja meg az OPEN/CLOSE (    ) gombot a lemeztálca
kinyitásához!

Helyezzen egy lemezt a tálcára a lejátszandó oldalával
lefelé!

Nyomja meg az OPEN/CLOSE (    ) gombot a lemeztálca
bezárásához!
A kijelzõn a  READING üzenet jelenik meg, majd a lejátszás
automatikusan megkezdõdik. Ha a lejátszás nem indul el, nyomja
meg a       (PLAY) gombot! Egyes esetekben a lejátszás megkez-
dése helyett a lemezmenü jelenik meg.

Tipp
Ha a menüképernyõ jelenik meg
Egy DVD vagy menüt tartalmazó Video CD behelyezésekor elõször
a lemezmenü jelenhet meg a képernyõn. 

Használja a               gombokat a megtekinteni kívánt cím vagy
fejezet kiválasztására, majd nyomja le az ENTER gombot a lejátszás
elindításához!
A TITLE vagy a LIST/DISC MENU gomb lenyomásával visszatérhet
a menübe.

Használja a távvezérlõ számgombjait a megtekinteni kívánt 
mûsorszám kiválasztásához!
A RETURN gomb megnyomásával visszatérhet a menüképernyõre.
A menü beállítások és a pontos használati eljárások minden egyes 
lemez esetében eltérõek lehetnek annak tartalmától függõen.    
Kövesse a képernyõn megjelenõ utasításokat! A lejátszás-vezér-
lést (PBC) ki is kapcsolhatja a beállító menü alatt, lásd 29. oldal!

Megjegyzések
– Ha a korhatár beállítás (Parental Control) aktív, és a lemez nincs a 

lejátszásra engedélyezett kategóriában (nem engedélyezett), a 4-
jegyû számkódot meg kell adni a lejátszáshoz, és/vagy a lemezt 
jogosítani kell a lejátszásra (lásd "Minõsítési kategóriák" a 25. 
oldalon)!

– A DVD rendelkezhet régiókóddal.
A készülék nem fog lejátszani olyan lemezeket, melyek régiókódja 
eltér a lejátszóétól. Ennek a készüléknek 2-es a régiókódja.

Általános szolgáltatások

Megjegyzés
Ha külön nem említjük, az alábbi mûveletek mindegyike a távvezér-
lõ használatát feltételezi. Egyes funkciókat a beállító (Setup)
menüben is megtalál.

Másik címre ugrás 

Ha a lemezen egynél több cím van, az alábbiak szerint léphet át
másik címre:

Nyomja meg a DISPLAY gombot, majd a    /    gombbal válassza 
ki a cím ikont. Ezután nyomja meg a megfelelõ számgombot (0-9) 
vagy a    /    gombot, a kívánt cím kiválasztásához!

Másik fejezetre/mûsorszámra ugrás

Ha egy címnek a lemezen több fejezete/mûsorszáma van, másik
fejezetre/mûsorszámra a következõk szerint léphet át:

Nyomja le a PREV/NEXT (     vagy     ) gombot röviden a leját-
szás során, így a következõ fejezetre/mûsorszámra, vagy az 
éppen lejátszott fejezet/mûsorszám elejére léphet!
Nyomja le kétszer röviden a PREV (    ) gombot, így az elõzõ 
fejezet/mûsorszám elejére léphet!
A lejátszás során tetszõleges fejezetre/mûsorszámra léphet, ha a 
DISPLAY gombot kétszer megnyomja, majd a    /    gombbal a 
fejezet-kiválasztás ikonjára (vagy a VCD esetében a mûsorszám 
ikonra) lép, majd a számgombokkal (0-9) vagy a    /    megadja a 
kívánt fejezet számát.

Keresés

1. Nyomja le a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot lejátszás 
közben! A lejátszó SEARCH (keresés) üzemmódba lép.

2. Nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot a kívánt 
sebesség kiválasztásához:     (lejátszás vissza),       ,          , 

,              ,                 (gyors vissza), vagy       ,          , 
,              ,                 (gyors elõre).

Video CD esetében a keresési sebességek:       ,          , 
(vissza), vagy       ,          ,            (elõre).

3. A SEARCH módból a      (PLAY) gomb lenyomásával léphet ki.

Állókép és képléptetés

1. Nyomja le a PAUSE/STEP (    ) gombot lejátszás közben!
A lejátszó PAUSE (szünet) módba lép.

2. A képet kockánként léptetheti elõre vagy hátra PAUSE módban, 
a    /    gomb ismételt nyomogatásával.

3. A PAUSE módból való kilépéshez nyomja meg a       (PLAY) 
gombot! 

Megjegyzés
Video CD esetében  a képléptetés hátra funkció nem elérhetõ.

Tipp
A képet léptetheti a távvezérlõ PAUSE/STEP (    ) gombjának
ismételt megnyomásával.

Használat DVD-vel és Video CD-vel
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Általános szolgáltatások (folytatás)

Lassítás 

1. Lejátszás közben nyomja meg a PAUSE/STEP (    ) gombot!
A készülék PAUSE módba lép.

2. Nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot PAUSE 
módban! A DVD-felvevõ a lassítás (SLOW) üzemmódba lép.

3. Nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot a kívánt 
sebesség kiválasztásához:      1/16,      1/8,      1 vagy      1/2 
(vissza), vagy      1/16,      1/8,      1 vagy      1/2 (elõre).

4. A lassítás módból a      (PLAY) gomb lenyomásával léphet ki.

Megjegyzés
CD esetében a visszafelé történõ lassított lejátszás nem lehetséges.

Véletlen sorrendû lejátszás 

1. Nyomja meg a SHUFFLE gombot lejátszás közben!
Az egység automatikusan elkezdi a véletlen sorrendû lejátszást, 
és a SHUFFLE felirat jelenik meg a TV képernyõjén.

2. A normál lejátszáshoz a nyomja le ismét a SHUFFLE gombot, 
amíg a NORMAL kijelzés meg nem jelenik a képernyõn!

Tipp
A NEXT (    ) lenyomásával a véletlen sorrendû lejátszás során egy
másik, véletlenszerûen kiválasztott címre (mûsorszámra) léphet
tovább.

Megjegyzés
Ez a funkció csak DVD Karaoke lemezekkel és PBC nélküli Video 
CD lemezekkel mûködik.
A PBC funkcióval rendelkezõ Video CD esetében elõször ki kell 
kapcsolnia a PBC-t a beállító menüben, csak utána használhatja a 
véletlen sorrendû lejátszás funkciót.

Ismétlés 

DVD lemezek - Fejezet/cím/lemez ismétlése, kikapcsolás
A kívánt ismétlési mód kiválasztásához nyomja meg a REPEAT gombot!

Fejezet (chapter): ismétli az aktuális mûsorszámot.
Cím (title): ismétli az aktuális címet.
OFF: az ismétlés funkció kikapcsolása.

Video CD - Mûsorszám/lemez ismétlése, kikapcsolás
A kívánt ismétlési mód kiválasztásához nyomja meg a REPEAT gombot!

Mûsorszám (track): ismétli az aktuális mûsorszámot.
Lemez (all): ismétli a teljes lemezt.
OFF: az ismétlés funkció kikapcsolása.

Megjegyzés
A PBC funkcióval rendelkezõ Video CD esetében a PBC-t elõször
ki kell kapcsolnia a beállító menüben az ismétlés funkciók
használatához (lásd 29. oldal)!

A-B ismétlés 

Címen belüli szekvencia ismétlése:
1. Nyomja le a REPEAT A-B gombot a kiválasztott kezdõponton!

Az ismétlés ikonja és a REPEAT A- felirat jelenik meg a 
képernyõn.

2. Nyomja le a REPEAT A-B gombot ismét a kiválasztott befejezési 
pontnál!
Az ismétlés ikon és a REPEAT A-B felirat jelenik meg a TV 
képernyõjén, és az ismétlési szekvencia megkezdõdik.

3. A szekvencia ismétlésének leállításához nyomja meg ismételten a 
REPEAT A-B gombot a REPEAT OFF kiválasztásához!

Idõ szerinti keresés 

Az idõ szerinti keresés funkcióval a lemez tetszõleges pontján
indíthatja a lejátszást.
1. Nyomja le kétszer a DISPLAY gombot lejátszás közben! 

A képernyõmenü jelenik meg.
A Time Search ablak az eddig eltelt játékidõt mutatja a 
képernyõn.

2. 7 másodpercen belül a    /    gombbal válassza ki a Time Search 
ikont a képernyõmenüben!
A "-:--:--" kijelzés jelenik meg a Time Search ablakban.

3. 7 másodpercen belül a távvezérlõ számgombjai segítségével adja 
meg a kezdõ idõpontot! Adja meg az óra, perc, másodperc 
értéket balról jobbra az ablakban!
Ha rossz értéket adott meg, a    /    gombbal mozgassa az 
aláhúzást (_) a rossz számjegy alá! Ezután adja meg a helyes 
értéket!

4. 7 másodpercen belül nyomja le az ENTER gombot a kezdõ 
idõpont jóváhagyásához!
A lejátszás a kiválasztott idõponttól elkezdõdik. 

Használat DVD-vel és Video CD-vel
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Általános szolgáltatások (folytatás)

Zoom

A zoom funkcióval a kép egy részletét nagyíthatja ki, illetve a
kinagyított részleten mozoghat.

1. Nyomja le a ZOOM gombot lejátszás közben vagy állókép mód-
ban a zoom funkció bekapcsolásához!
Ha a ZOOM gomb minden egyes megnyomásakor a nagyítás 
mértéke a következõképpen változik:
x1 méret   › x2 méret   › x4 méret   › x1 méret (normál méret)

2. Használja a               gombokat a kinagyított rész mozgatásához!
3. Nyomja meg a CLEAR gombot vagy ismételten a ZOOM gombot 

a normál lejátszáshoz való visszatéréshez!

Megjegyzés
Egyes DVD lemezek esetében a zoom funkció nem mûködik.

Könyvjelzõ keresés 

Elindíthatja a lejátszást egy elõre megadott ponttól is. Legfeljebb hat
ilyen könyvjelzõ adható meg. Egy könyvjelzõ megadása az alábbiak
szerint történik:
1. Lejátszás közben nyomja meg a MARKER gombot, amikor a 

megjelölni kívánt részhez érkezett!
A könyvjelzõ ikon rövid idõre megjelenik a képernyõn.

2. Ismételje meg az 1. lépést igény szerint! Legfeljebb hat könyv-
jelzõt helyezhet el egy lemezen.

A megjelölt rész kikeresése

1. Nyomja meg a SEARCH gombot!
A Marker Search menü jelenik meg a képernyõn.

2. A               gombokkal válassza ki azt a könyvjelzõt, ahonnan a 
lejátszást folytatni akarja!

3. Nyomja meg az ENTER gombot!
A lejátszás a könyvjelzõtõl folytatódik.

4. A Marker Search menübõl a RETURN gomb lenyomásával léphet ki.

Könyvjelzõ törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH gombot!
A Marker Search menü jelenik meg a képernyõn.

2. A               gombokkal válassza ki azt a könyvjelzõt, amelyet 
törölni akar!

3. Nyomja meg a CLEAR gombot!
A "Delete selected marker. Continue?" kérdés jelenik meg.

4. A    /    gombbal válassza a "Yes"-t, majd nyomja meg az ENTER 
gombot!

5. Ismételje meg a 2-4. lépéseket további könyvjelzõk törléséhez! 
6. A Marker Search menübõl a RETURN gomb lenyomásával léphet ki.

A DVD Video lemezek tartalmának ellenõrzése: 
a menük
A DVD-k tartalmazhatnak olyan menüket, melyekkel különleges
szolgáltatások érhetõk el. Ezeknek a lemezmenüknek a haszná-
latához nyomja le a LIST/DISC MENU gombot! Ezután a megfelelõ
számgombbal válassza ki a kívánt opciót! Használhatja a
gombokat is a kívánt opció kijelölésére, amit az ENTER gomb le-
nyomásával választhat ki.

Címmenü 

1. Nyomja meg a TITLE gombot!
Ha az aktuális címnek van menüje, az megjelenik a képernyõn, 
egyéb esetben a lemezmenü jelenik meg.

2. A menüben találhat kameraállásokat, kísérõhang nyelveket és 
felirat opciókat, valamint a cím fejezeteit.

Lemezmenü 

1. Nyomja meg a LIST/DISC MENU gombot!
Megjelenik a lemezmenü.

2. A lemezmenübõl való kilépéshez nyomja meg ismét a LIST/DISC 
MENU gombot!

Kameraállás 

Ha a lemez tartalmaz több különbözõ nézõpontból készült felvételt
ugyanarról a jelenetrõl, különbözõ kameraállások közül választhat
lejátszás közben.

Nyomja meg az ANGLE gombot, majd a    /    gombot többször 
lejátszás közben, amíg a kívánt kameraálláshoz nem ér!
Az aktuális kameraállás száma megjelenik a képernyõn.

Tipp
Az ANGLE indikátor villogni fog a TV-képernyõn azoknál a
jeleneteknél, ahol választani lehet a különbözõ kameraállások közül.  

Hangsáv váltása 

Lejátszás közben használja az AUDIO gombot, majd a    /    gombot
a különbözõ kísérõhang nyelvek vagy elérhetõ hangsávok meghall-
gatásához!

Használat DVD-vel és Video CD-vel
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Hangcsatorna váltása

Video CD esetében az AUDIO gomb, majd a    /    gomb többszöri
lenyomásával hallgathatja meg a kívánt hangcsatornát (STEREO,
LEFT vagy RIGHT – sztereó, bal vagy jobb) lejátszás közben.

3D Surround hangzás 

Ez a berendezés képes 3D Surround hangzás elõállítására, mely a
többcsatornás audio hangzást szimulálja a két hagyományos sztereó
hangszóró használatával a szükséges öt vagy több hangszóró he-
lyett, melyek rendesen a többcsatornás házimozi rendszer tartozékai.
1. Nyomja le a DISPLAY gombot kétszer, majd a    /    gombbal 

válassza ki a hang ikont! Ezután a    /    gombbal válasza kia "3D 
SUR." Opciót!

2. A 3D Surround hatás kikapcsolásához válassza a "NORMAL" 
opciót!

Felirat 

A SUBTITLE gomb megnyomásával, majd a    /     ismételt megnyo-
másával nézheti meg lejátszás közben a különbözõ nyelvû feliratokat.

Helyek megkeresése egy lemezen

Ezzel a funkcióval közvetlenül hozzáférhet egy Video CD bármely
pontjához. Csak Video CD lejátszásakor használja ezt a funkciót! A
lejátszás a meghatározott pontra ugrik.
1. Nyomja meg a SEARCH gombot lejátszás közben!

A folyamatjelzõ csík megjelenik a TV-képernyõn.

2. A    /    gombbal keresse meg az indulási pozíciót a lejátszáshoz!
3. Az ENTER gombbal erõsítse meg a kiválasztott pozíciót!

A lejátszás megkezdõdik a kiválasztott helytõl.

Megjegyzés
Ez a funkció csak akkor mûködik, ha nincs könyvjelzõ tárolva.

Utolsó állapot memória

A lejátszó megjegyzi az utolsónak játszott lemez állapotát. Ezek a
beállítások akkor is megmaradnak, ha a lemezt kiveszi a lemeztar-
tóból, vagy kikapcsolja a berendezést. Ha behelyez egy lemezt,
amelynek van tárolt állapota, az utolsó leállítás pozíciója automati-
kusan beállításra kerül.

Megjegyzések
– A beállításokat a memóriából bármikor el lehet érni.
– Ez a lejátszó nem tárolja a lemez állapotát, ha lejátszás elõtt 

kikapcsolja.

Használat DVD-vel és Video CD-vel
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Audio CD és MP3 lemez lejátszása

A készülék le tudja játszani az audio CD-ket. Ugyancsak képes MP3
formátumú felvételek lejátszására CD-ROM, CD-R vagy CD-RW,
DVD+R vagy DVD+RW lemezekrõl.
Az MP3 felvételek lejátszása elõtt olvassa el az MP3 felvételekrõl
szóló tájékoztatót a 38. oldalon!

Helyezzen be egy lemezt, és csukja be a lemeztálcát!
Az audio CD vagy MP3 CD menü jelenik meg a TV képernyõjén. 

Használja a    /    gombot egy zeneszám (track)
kiválasztására, majd nyomja meg a       (PLAY) gombot!
A lejátszás megkezdõdik.
Lejátszás közben az aktuális zeneszám eltelt játékideje jelenik
meg a kijelzõ ablakban és a menüben.
A lejátszás a lemez végén áll meg.

Tippek
TV-programot vagy video bementi forrást a RETURN gomb meg-
nyomásával tud megtekinteni. Ha vissza akar térni a Zenei 
menübe, nyomja meg a LIST/DISC MENU gombot!
A Track List (zeneszám-lista) és a Program List (programlista) 
menük között a LIST/DISC MENU gombbal tud átváltani.
Az olyan CD-ken, amelyeken kevert tartalom van (zeneszámok, 
MP3 állományok és JPEG állományok), a Music-Audio CD menü, 
a Music-MP3 CD menü és a Photo CD menü között a TITLE 
gomb ismételt megnyomásával választhat, Stop módban.
Ha az MP3-at választja ki, és lenyomja a DISPLAY gombot, az 
állományok információi kijelzésre kerülnek. Nyomja meg ismét a 
DISPLAY gombot az állomány-információk eltüntetéséhez!
Ha egy mappát választ, és megnyomja a DISPLAY gombot, megje-
lenik az almappák száma és az MP3 állományok száma a mappában.
Ha az állománylistában van, és vissza akar térni a mappák listájá-
ba, a    /    gombbal jelölje ki a       -t, és nyomja meg az ENTER 
gombot az elõzõ menüképernyõhöz való visszatéréshez!

A lejátszás leállításához bármely más idõpontban nyomja
meg a STOP (    ) gombot!

Zenei menüopciók

1. A menüopciók megjelenítéséhez válasszon egy zeneszámot (vagy 
mappát) a menüben, majd nyomja meg az ENTER-t!

2. A    /    gombbal válasszon ki egy opciót, majd az ENTER gomb-
bal erõsítse meg választását!

Zenei-Audio CD menüopciók

Play (lejátszás): Elindítja a kiválasztott
zeneszám lejátszását.

Program Add (program-hozzáadás):
Zeneszámo(ka)t ad hozzá a programlistához
(39. oldal).

Zenei CD menüopciók

Ha egy zeneszámot választ

Play (lejátszás): Elindítja a kiválasztott
zeneszám lejátszását.

Program Add (program-hozzáadás):
Zeneszámo(ka)t ad hozzá a programlistához
(39. oldal).

Ha egy mappát választ

Open (megnyitás): Csak a mappában lévõ
almappákat és MP3 állományokat jeleníti
meg.

Program Add (program-hozzáadás): A
mappa összes zeneszámát hozzáadja a prog-
ramlistához (39. oldal).

Használat audio és MP3 CD-vel
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Szünet 

1. Nyomja meg a PAUSE/STEP (    ) gombot lejátszás közben!
2. A       (PLAY) vagy a PAUSE/STEP (    ) ismételt megnyomásával 

visszatérhet a normál lejátszáshoz.

Ugrás másik zeneszámra 

Nyomja meg a PREV (    ) vagy NEXT (    ) gombot röviden leját-
szás közben a következõ zeneszámra vagy az aktuális zeneszám 
elejére ugráshoz!
Nyomja meg a PREV (    ) gombot kétszer röviden az elõzõ 
zeneszámra ugráshoz!
Audio CD esetében a zeneszám sorszámának lejátszás közbeni 
megadásával a távvezérlõ számgombjaival (0-9) közvetlenül az 
adott zeneszámra ugorhat.

Zeneszám/teljes lemez (mappa) ismétlése és 
kikapcsolás 

Nyomja meg a REPEAT gombot a kívánt ismétlési mód
kiválasztásához!

TRACK (zeneszám): az aktuális zeneszámot ismétli.
ALL (teljes lemez) (CD): a lemez minden zeneszámát ismétli.
FOLDER (mappa) (MP3): az aktuális mappa minden zeneszámát 
ismétli.
OFF (ki) (nincs kijelzés): az ismétlés kikapcsolása. 

Véletlen sorrendû lejátszás 

1. Nyomja le lejátszás közben vagy álló helyzetben a SHUFFLE 
gombot!
A készülék automatikusan elindítja a véletlen sorrendû lejátszást, 
és a "SHUFFLE" felirat jelenik meg a képernyõn.

2. A véletlen sorrendû lejátszásból a SHUFFLE gomb ismételt le-
nyomásával léphet ki. A "SHUFFLE" felirat eltûnik a képernyõrõl.

Tipp
A véletlen sorrendû lejátszás közben a NEXT (    ) gombot meg-
nyomva a készülék kiválaszt egy másik zeneszámot, és folytatja a
véletlen sorrendû lejátszást.

Hangcsatorna váltása

Az AUDIO gomb ismételt lenyomásával hallgathatja meg a kívánt
hangcsatornát (stereo, left vagy right - sztereó, bal vagy jobb).

Keresés 

1. Nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot lejátszás 
közben! A készülék a SEARCH (keresés) módba lép.

2. Nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) gombot a kívánt 
keresési sebesség beállításához:       ,         ,             (vissza), vagy 

,         ,             (elõre).
A keresési sebesség és az irány megjelenik a képernyõn.

3. A keresési módból a      (PLAY) gomb lenyomásával léphet ki.

A-B ismétlés 

Szekvencia ismétlésére egy zeneszámon belül:
1. Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT A-B gombot a kiválasz-

tott kezdõpontnál!
A Repeat ikon és az "A-" felirat jelenik meg a menüképernyõn.

2. Nyomja le a REPEAT A-B gombot ismét a kiválasztott befejezési 
pontnál!
A Repeat ikon és az "A-B" felirat jelenik meg a menüképernyõn, 
és az ismétlési szekvencia elkezdõdik.

3. A szekvencia ismétlésének leállításához nyomja meg ismét a 
REPEAT A-B gombot!
A Repeat ikon eltûnik a menüképernyõrõl.

Tudnivalók az MP3 felvételekkel kapcsolatban

Az MP3-ról
Egy MP3 állomány audio adatokat tartalmaz tömörített formában 
az MPEG1 audio layer 3 kódolás szerint. Azokat az állományokat 
hívjuk MP3 állományoknak, melyek kiterjesztése ".mp3".
A lejátszó nem képes olyan MP3 állomány olvasására, melynek 
kiterjesztése nem  .mp3.

Az MP3 lemezek kompatibilitása az alábbi módon korlátozott:
1. A CD-R fizikai formátuma ISO9660 vagy JOLIET kell legyen!
2. Ha olyan szoftverrel rögzít MP3 állományokat, amely nem képes 

fájlrendszert készíteni, pl. "Direct CD", az MP3 állományok leját-
szása nem lehetséges. Javasoljuk, hogy használja az "Easy-CD 
Creator" programot, mely ISO9660 vagy JOLIET fájlrendszert 
hoz létre!

3. A lemezen lévõ állományok és mappák száma nem lehet több 
999-nél.

Ez a készülék a lemezekkel és felvételekkel szemben bizonyos
technikai követelményeket támaszt, melyeknek meg kell felelniük
az optimális minõség érdekében. A gyári DVD lemezek megfelelnek
ezeknek a követelményeknek. Számos más írható lemezformátum
létezik (beleértve a CD-R-t MP3 állományokkal), melyeknek a fenti
követelményeknek meg kell felelniük a lejátszhatóság érdekében.

A vásárlóknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy az
Internetrõl történõ MP3 állományok és zene letöltésekhez
engedélyre van szükség. Ilyen engedélyt cégünk nem adhat,
ezt kizárólag a jogtulajdonos teheti meg.

Használat audio és MP3 CD-vel
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A programozás funkció lehetõvé teszi, hogy kedvenc számait a
felvevõ memóriájában rögzítse. A program legfeljebb 99 zeneszám-
ból (Audio CD), illetve 256 zeneszámból (MP3 CD) állhat.

Töltsön be egy Audio CD vagy MP3 CD lemezt!
Az Audio CD vagy MP3 CD menü jelenik meg.

A    /    gombbal válasszon egy zeneszámot vagy mappát a
listában, majd nyomja meg az ENTER gombot!
Az opciók megjelennek a menü bal oldalán.

A    /    gombbal jelölje ki a "Program add" (program hoz-
záadása) ikont, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A kiválasztott zeneszám hozzáadódik a programlistához.

Ismételje meg a 2-3. lépést további zeneszámok elhelye-
zéséhez a programlistában.

Tipp
Egyszerre több zeneszámot is hozzáadhat a programlistához.

1. Válasszon egy zeneszámot, majd nyomja meg a MARKER gombot!
2. Ismételje meg az 1. lépést további zeneszámok megjelöléséhez!
3. Válassza ki bármelyik zeneszámot, és nyomja meg az ENTER 

gombot! Az opciók megjelennek a menü bal oldalán.
4. A     /     gombbal jelölje ki a "Program Add" ikont, majd nyomja 

meg az ENTER gombot!
Az összes megjelölt zeneszám hozzáadódik a programlistához.

Megjegyzések
A CLEAR gombbal válassza ki az összes zeneszámot, vagy törölje 
az összes megjelölt zeneszámot!
Ha kiválaszt egy mappát a programozott lejátszáshoz, a mappa 
minden zeneszáma hozzáadódik a programlistához.

AUDIO CD: Használja a     gombot a programlistára való
mozgatáshoz!

A    /    gombbal válassza ki a zeneszámot, amelynek a
lejátszását el akarja kezdeni!

Nyomja meg a       (PLAY) gombot az elindításhoz!
A lejátszás elkezdõdik a zeneszámok programozási sorrendjében,
és a "PRG" felirat jelenik meg a kijelzõ ablakban.
A lejátszás a programlista utoljára programozott zeneszámának
lejátszása után leáll.

A programozott lejátszásról a normál lejátszásra való visz-
szatéréshez válasszon egy zeneszámot a listában, majd
nyomja meg a       (PLAY) gombot!

Program List (programlista) menü opciók

1. A menüopciók megjelenítéséhez válasszon egy zeneszámot a 
Program List menüben, majd nyomjon ENTER-t!
A menüopciók megjelennek a menü bal oldalán.

2. A    /    gombbal válasszon egy opciót, majd az ENTER gombbal 
erõsítse meg a választását!

Play (lejátszás): A lejátszás elkezdõdik a
zeneszámok programozásának sorrend-
jében, a kiválasztott zeneszámtól.

Move (áthelyezés): Mozgatja a zeneszá-
mo(ka)t a programsorrend megváltoztatása
céljából.

Delete (törlés): Törli a zeneszámo(ka)t a
Program List menübõl.

A programozott mûsorszámok ismétlése

Lejátszás közben nyomja meg ismételten a REPEAT gombot a
kívánt ismétlési mód kiválasztásához!

TRACK (zeneszám): az aktuális zeneszámot ismétli.
ALL (teljes lemez): a programlista minden zeneszámát ismétli.
OFF (ki) (nincs kijelzés): az ismétlés kikapcsolása. 

Mûsorszám törlése a programlistáról

1. Válasszon egy zeneszámot, amelyet törölni szeretne a program-
listáról!

Tipp
Használja a MARKER gombot a többszörös zeneszám-    
kiválasztáshoz!

2. Nyomja meg az ENTER gombot!
A menüopciók megjelennek a menü bal oldalán.

3. Válassza ki a "Delete" (törlés) opciót, majd nyomja meg az 
ENTER gombot!
A kiválasztott zeneszám törlésre kerül a programlistából.

A sorrend megváltoztatása a programlistában

1. Válassza ki az áthelyezni kívánt zeneszámot!

Tipp
Használja a MARKER gombot a többszörös zeneszám-
kiválasztáshoz!

2. Nyomja meg az ENTER gombot!
A menüopciók megjelennek a menü bal oldalán.

3. Válassza ki a "Move" (áthelyezés) opciót, majd nyomja meg az 
ENTER gombot!
Egy sárga csík jelenik meg a programlistában.

4. A    /    gombbal helyezze át a sárga csíkot a kívánt helyre, majd 
nyomjon ENTER-t!
A kiválasztott zeneszám áthelyezésre kerül.

Programozott lejátszás audio és MP3 CD-vel
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JPEG állomány megnézése

Ez a készülék képes JPEG állományokat tartalmazó lemez leját-
szására. A JPEG állományok lejátszása elõtt olvassa el a tájékoztatót
a jobb oldali hasábban!

Helyezzen be egy lemezt, majd csukja be a lemeztálcát!
A Photo menü jelenik meg a TV képernyõjén.

Használja a               gombokat egy mappa kijelölésére,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
A megnyitás ikonja kerül kijelölésre a menü bal oldalán.

Nyomja meg az ENTER gombot!
A mappa állományainak listája jelenik meg.

Megjegyzés
Ha az       ikon tûnik fel a Photo menüben, az azt jelenti, hogy nem
tudja megnézni a JPEG állományokat.

A               gombbal válasszon ki egy állományt, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
Az opciók megjelennek a menü bal oldalán.

Tipp
Ha az állománylistában van, és a mappalistába akar visszatérni, 
használja a    /    gombot a távvezérlõn a       ikon kijelölésére, 
majd nyomja meg az ENTER gombot!
TV-programot vagy video bementi forrást a RETURN gomb meg-
nyomásával tud megtekinteni. Ha vissza akar térni a Photo 
menübe, nyomja meg a LIST/DISC MENU gombot!
Az olyan CD-ken, amelyeken kevert tartalom van (zeneszámok, 
MP3 állományok és JPEG állományok), a Music-Audio CD menü, 
a Music-MP3 CD menü és a Photo CD menü között a TITLE 
gomb ismételt megnyomásával választhat, Stop módban.

A    /    gombbal válassza ki a "Full Screen" (teljes
képernyõ) opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot!

A megtekintést bármikor leállíthatja a STOP gombbal.
A Photo menü újra feltûnik.

Képek léptetése
Egy kép nézése közben nyomja meg a PREV      vagy NEXT
gombot egyszer az elõzõ állományra való visszalépéshez, vagy a
következõ állományra való továbblépéshez!

Képek elforgatása
Egy kép nézése közben a    /    gombbal elforgathatja a képet az
óramutató járásával megegyezõ vagy azzal ellentétes irányban.

Slide Show ("diavetítés")
1. Válassza a "Slide Show" opciót a Photo menüben!
2. Nyomja meg az ENTER gombot!

A Slide Show menü jelenik meg.

3. A                gombokkal állítsa be az opciókat!
Object (objektum): Kiválasztott állomány vagy összes állomány.
Speed (sebesség): Beállítja a diavetítés sebességét (lassú, közepes 
vagy gyors).

4. Válassza a Start opciót, majd nyomjon ENTER-t a diavetítés 
elindításához!

5. A STOP gombbal állíthatja le a diavetítést, és térhet vissza a 
Photo menübe.

Megjegyzés
Használja a MARKER gombot a többszörös állomány-kiválasztáshoz!

Tudnivalók a JPEG felvételekkel kapcsolatban
A JPEG állományok méretétõl és számától függõen hosszabb 
idõbe is beletelhet, mire a készülék beolvassa az állományokat.    
Ha több percig nem lát semmit a képernyõn, egyes állományok 
túl nagyok lehetnek. Csökkentse a képek méretét 4 millió kép-
pont alá, és készítsen másik lemezt!
A mappák és állományok száma szabadon választható, de 
együttes számuk nem haladhatja meg a 999-et.
Egyes lemezek nem mûködnek az eltérõ rögzítési forma vagy a 
lemez állapota miatt.
Ha olyan szoftvert használ, mint pl. az "Easy-CD Creator" a JPEG 
állományok CD-R lemezre írásához, gyõzõdjön meg róla, hogy 
minden állomány kiterjesztése ".jpg" vagy .jpeg legyen, amikor a 
CD listára helyezi õket.
Ha az állományok ".jpe" kiterjesztésûek, nevezze át õket ".jpg"-re 
vagy ".jpeg"-re!
Az állományok, melyek nem ".jpg" vagy ".jpeg" kiterjesztésûek, 
nem lesznek olvashatók a készülék számára még akkor sem, ha 
JPEG képállományként megjelennek a Windows Intézõjében.

JPEG állomány használata
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Elõkészítés
A távvezérlõ használata elõtt nyomja meg a VCR gombot a video-
magnó kiválasztásához!
Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki a felvevõhöz csatlakoztatott 
video bemeneti forrást!
Kapcsolja be a hangrendszert, és válassza ki a felvevõhöz csat-
lakoztatott audio bemeneti forrást!

Normál lejátszás
Töltsön be egy mûsoros videokazettát!
A          indikátor kigyullad, és a készülék automatikusan
tápfeszültséget kap.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kijelzõn nem világít-e a 
TIMER indikátor! Ha igen, nyomja meg egyszer a STANDBY-
ON gombot!
Ha biztonsági fül nélküli kazettát tett be, a lejátszás 
automatikusan elindul.

Nyomja meg egyszer a       (PLAY) gombot!
A PLAY ikon megjelenik a TV-képernyõn.

A lejátszási szalagsebességet nem kell kiválasztani, mert azt a 
készülék automatikusan megteszi.

Nyomja meg a STOP (    ) gombot a lejátszás leál-
lításához!
A STOP ikon jelenik meg a TV-képernyõn.
Ha a szalag eléri a végét, mielõtt a STOP (    ) gombot meg-
nyomja, a készülék automatikusan leáll, visszacsévéli a kazettát,
és kidobja azt, majd saját magát kikapcsolja.

Sávkövetés szabályozása 

Automatikus sávkövetés (Auto tracking)
Az automatikus sávkövetés funkció úgy állítja be a képet, hogy
megszûnjön a "havazás" (zaj) és a sávosodás.
Az AUTO TRACKING funkció a következõ esetekben lép
mûködésbe:

Ha egy kazettát elsõ alkalommal játsszunk le.
Ha a szalagsebesség változik (SP, LP).
A "sávosodás" és a "havazás" a szalagon lévõ karcok miatt lép fel.

Manuális sávkövetés
Ha zaj jelenik meg a képernyõn a lejátszás során, nyomja meg a    

/    gombot a távvezérlõn, vagy a CHANNEL (    /    ) gombot az
elõlapon, amíg a zaj nem csökken a képernyõn!

Függõleges remegés (jitter) esetén ezeket a kezelõszerveket 
nagyon óvatosan állítsa!
A sávkövetés automatikusan a normál helyzetbe áll vissza a 
kazetta kidobása után, vagy ha a hálózati kábelt három másod-
percnél hosszabb idõre kihúzzuk.

Különleges lejátszási módok

Megjegyzések a különleges lejátszási módokhoz
Vízszintes vonalak (zajcsíkok) fognak megjelenni a TV-képernyõn.   
Ez normális jelenség.
A hang automatikusan némításra kerül a különleges lejátszási 
módokban, azaz nincs hang a keresés során.
A nagysebességû keresési üzemmódokban kell egy rövid idõ a 
szalagsebesség stabilizálására, amikor újra átállunk a normál leját-
szási módra. Csekély interferencia eközben megfigyelhetõ.

Keresés
Ez a funkció lehetõvé teszi a kívánt jelenet vizuális keresését elõre
vagy hátra a szalagon.
1. Lejátszás közben nyomja meg a REW (      ) vagy FWD (      ) 

gombot! A készülék SEARCH (keresés) üzemmódba kerül.
Ha a készülék 3 percnél tovább marad SEARCH módban, 
automatikusan átvált lejátszásra a szalag és a videofejek 
védelme érdekében.

2. A lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a PLAY (     ) 
gombot!

Állókép és képléptetés
1. Lejátszás közben nyomja meg a PAUSE/STEP (    ) gombot!

Állókép jelenik meg a képernyõn.
Ha az állókép függõlegesen vibrál, stabilizálja a távvezérlõ 

/    gombjával!
Ha a készülék 5 percnél tovább állókép üzemmódban marad, 
automatikusan STOP módba vált a szalag és a videofejek 
védelme érdekében.

2. Nyomja meg ismételten a PAUSE/STEP (    ) gombot a videokép 
egy-egy kockával való léptetéséhez, miközben állóképet lát.

3. A lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a PLAY (     ) 
gombot!   

Lassítás
1. Állókép módban nyomja meg az FWD (      ) gombot!

A szalag lejátszása ekkor a normál sebesség 1/19 részével 
történik.

A lassított lejátszás során használja a távvezérlõ    /    gombját a 
zajsávok minimalizálásához!
Ha a lassított mód 3 percnél tovább tart, a készülék 
automatikusan normál lejátszásra vált.

2. A lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a PLAY (     ) 
gombot!

Számlálómemória funkció
Ez a funkció akkor hasznos, ha van a szalagnak egy szakasza, amely-
hez azonnal vissza akar térni, vagy ha többször akar ugyanarra a
pontra visszaállni.
1. Kezdje el egy szalag felvételét vagy lejátszását!
2. Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot a valós idejû szám-

láló megjelenítéséhez a TV-képernyõn!
3. Annál a pontnál, ahová késõbb vissza akar térni, a CLEAR gomb-

bal állítsa vissza a számlálót 0:00:00-ra!
Folytassa a lejátszást vagy a felvételt!

4. Nyomja meg a STOP gombot, amikor a felvétel vagy a lejátszás 
befejezõdött!

5. Nyomja meg a RETURN gombot!
A szalag automatikusan megáll, amikor a számláló eléri a 
"0:00:00" állást.

Videokazetta lejátszása
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Egyszerû felvétel TV-bõl

TV-mûsort az alábbi lépések segítségével vehet fel. A felvétel azon-
nal elkezdõdik és addig tart, amíg le nem állítja, vagy a lemez meg
nem telik.

Kapcsolja be a felvevõt, válassza ki, melyik eszközzel
(videomagnó (VCR) vagy DVD) szeretne felvenni; és
tegyen bele felvételre alkalmas lemezt vagy kazettát!
A TV-n is váltson a felvevõhöz tartozó bemenetre!

Válassza ki a kívánt felvételi minõséget a REC MODE
gombbal:
DVD: SP (jó minõség), LP (közepes minõség), 

XP (kiváló minõség), EP (gyenge minõség)
Videomagnó: SP (normál), LP (felezett sebességû)

Az elõlapon lévõ csatornaváltó CHANNEL    /    gom-
bokkal vagy a távvezérlõ    /    gombjaival válassza ki,
melyik TV-csatornáról kíván felvenni!

Az AUDIO gombbal válassza ki, hogy melyik hangcsator-
nát szeretné felvenni!
Az alábbi táblázatban látható, milyen sugárzott mûsorhangnál
melyik beállítással mit rögzít a készülék. Az utolsó oszlopban
(monitorhang) azt tüntettük fel, hogy mi hallható a felvétel
közben.

Nyomja meg egyszer a felvétel (REC     ) gombot!
Megkezdõdik a felvétel. (A kijelzõn a REC jelzõfény kigyullad.)

A felvétel addig tart, amíg a STOP (    ) gombbal le nem állítja, 
vagy a lemez, illetve a szalag be nem telik.
Meghatározott idõtartamú felvételt a szomszédos hasábban 
leírt, egygombos idõzített felvétel segítségével készíthet.

A felvételt a STOP (    ) gombbal állíthatja le.

Egygombos idõzített felvétel

Az egygombos idõzített felvétel segítségével egyszerûen - elõzetes
programozás nélkül - készíthet meghatározott idõtartamú felvételt.

Végezze el a bal oldalon olvasható "Egyszerû felvétel TV-
bõl" szakasz 1-5. lépéseit!

Ezután egyszerûen adja meg a felvétel kívánt hosszát a
REC (    ) gomb ismételt megnyomásával!
A felvétel már a gomb elsõ megnyomásakor (5. lépés) elindult.
DVD: A gomb minden további megnyomása 10 perccel növeli a
felvétel hosszát, egészen a rendelkezésre álló szabad
lemezterületig.
Videomagnó: A gomb minden további megnyomása 30 perccel
növeli a felvétel hosszát. Kérjük, ellenõrizze még a felvétel
megkezdése elõtt, hogy a videokazettán van-e elegendõ idõ a
felvétel elkészítéséhez!

A felvétel hosszának ellenõrzése
A felvétel hosszát ellenõrizheti a REC (    ) vagy a DISPLAY gomb
megnyomásával: a felvétel beállított hossza - a felvételbõl hátralévõ
idõvel együtt - rövid idõre megjelenik a TV-képernyõn.

A felvétel megnyújtása
Felvétel alatt a felvételt bármikor megnyújthatja a REC (    ) gombbal.
A gomb minden megnyomása DVD esetén 10 perccel (de legfel-
jebb a rendelkezésre álló szabad lemezterületig), videofelvétel
esetén 30 perccel növeli a felvétel hosszát.

A felvétel szüneteltetése
1. A felvételben szünetet tarthat a PAUSE/STEP (    ) gomb meg-

nyomásával.
2. A felvételt folytathatja a PAUSE/STEP (    ) újbóli megnyomásával, 

vagy a REC (    ) gombbal.

Megjegyzések
Ha egygombos idõzített felvétel közben nyomja meg a 
PAUSE/STEP (    ) gombot, az idõzítõ törlõdik: továbbindítás után 
a felvétel idõzítés nélküli, egyszerû felvételként folytatódik; a fenti 
2. lépéssel azonban ismét idõzített felvétellé alakítható.
Ha véget ért az egygombos idõzített felvétel, a készülék 
automatikusan kikapcsol.

Másik mûsor nézése felvétel közben
1. Felvétel közben kapcsoljon TV üzemmódba a MODE gombbal! 

A kijelzõn TV szimbólum jelenik meg.
2. Válassza ki a nézni kívánt csatornát a TV távvezérlõjével!

Tipp (csak videómagnó üzemmódban)
Hogy a felvétel a legjobb minõségû legyen, mindig állítsa meg a
PAUSE/STEP (    ) gombbal, mielõtt valamit átállít!
Például csatornaváltáskor elõször állítsa meg a felvételt a
PAUSE/STEP (    ) gombbal, váltson a felvevõn a kívánt csatornára,
és ezután folytassa a felvételt a PAUSE/STEP (    ) gomb újbóli meg-
nyomásával!

Egyszerû felvétel
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Másolás DVD-rõl videokazettára
Egy DVD tartalmát videokazettára másolhatja a D.DUBBING (vagy
DIRECT DUBBING) gombbal.

Megjegyzés
Ha a lemez másolásvédett, akkor nem lehet átmásolni. Macrovision
védelemmel ellátott lemezek másolása nem engedélyezett.

Tegye be a videokazettát!
Helyezzen a videomagnó részbe egy üres VHS videokazettát!

Tegye be a lemezt!
Tegye be az átmásolandó lemezt a lemezfiókba és csukja be a
lemezfiókot!

Váltson DVD üzemmódba a távvezérlõ DVD gombjával
vagy az elõlapon levõ SOURCE gombbal!

A PLAY és PAUSE gombokkal keresse meg azt a helyet
lemezen, ahonnan a másolást kezdeni szeretné!
A legjobb felvétel érdekében állítsa meg a lejátszást (PAUSE)
annál a pontnál, ahonnan a felvételt kezdeni szeretné.

Nyomja meg a D.DUBBING gombot a távvezérlõn vagy a
DIRECT DUBBING gombot a készülék elõlapján!
Megjelenik a másolás menü.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot a    /   /   /
gombokkal!

SP (normál sebesség)
LP (felezett sebesség)

Indítsa el a másolást: lépjen a Dubbing gombra, és nyomja
meg az ENTER gombot, vagy nyomja meg a D.DUBBING
(illetve DIRECT DUBBING) gombot!

Tipp
Ha másolás közben nyomja meg a PAUSE/STEP gombot, a DVD-
lejátszó és a videomagnó is megáll, az elõlapi kijelzõn pedig villogni
kezd a DUB felirat. Ebben a szünet üzemmódban szabadon navigál-
hat a DVD-n a PLAY, REW, FWD, PAUSE/STEP stb. gombokkal, a
videomagnó szünet üzemmódban marad. A másolást a D.DUB-
BING (DIRECT DUBBING) gomb kétszeri megnyomásával foly-
tathatja.

A másolás befejezése
Minden más esetben a másolást kézzel, a STOP (    ) gombbal
lehet leállítani. Le kell állítani a másolást a DVD lejártakor, külön-
ben a készülék azt esetleg újból és újból lejátssza, illetve felveszi.

Másolás videokazettáról DVD-re
A videokazetta tartalmát írható DVD-re másolhatja a D.DUBBING
(vagy DIRECT DUBBING) gombbal, így DVD-re mentheti régi
videokazettái anyagát.

Megjegyzés
Ha a videokazetta másolásvédett, akkor nem lehet átmásolni.
Macrovision védelemmel ellátott videokazetták másolása nem
engedélyezett.

Tegye be az írható DVD-t!
Helyezzen a lemezfiókba egy üres írható DVD-t és csukja be a
lemezfiókot!

Tegye be a videokazettát!
Tegye be az átmásolandó videokazettát a videomagnó részbe!

Megjegyzés
Az új DVD+RW lemezeket az elsõ felvétel (másolás) elõtt meg kell
formázni - lásd 27. oldal!

Váltson videomagnó üzemmódba a távvezérlõ VCR gomb-
jával vagy az elõlapon levõ SOURCE gombbal!

A PLAY, REW, FWD és PAUSE gombokkal keresse meg
azt a helyet szalagon, ahonnan a másolást kezdeni
szeretné!
A legjobb felvétel érdekében szüneteltesse a lejátszást annál a
pontnál, ahonnan a felvételt kezdeni szeretné.

Nyomja meg a D.DUBBING gombot a távvezérlõn vagy a
DIRECT DUBBING gombot a készülék elõlapján!
Megjelenik a másolás menü.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot a    /   /   /
gombokkal!

EP (gyenge minõség)
LP (közepes minõség)
SP (jó minõség)
XP (kiváló minõség)

Indítsa el a másolást: lépjen a Dubbing gombra, és nyomja
meg az ENTER gombot, vagy nyomja meg a D.DUBBING
(illetve DIRECT DUBBING) gombot!

Tipp
Ha másolás közben nyomja meg a PAUSE/STEP gombot, a DVD-
felvevõ és a videomagnó is megáll, az elõlapi kijelzõn pedig villogni
kezd a DUB felirat. Ebben a szünet üzemmódban szabadon navigál-
hat a szalagon a PLAY, REW, FWD, PAUSE/STEP stb. gombokkal, a
DVD-felvevõ szünet üzemmódban marad. A másolást a D.DUB-
BING (DIRECT DUBBING) gomb kétszeri megnyomásával foly-
tathatja.

A másolás befejezése
Minden más esetben a másolást kézzel, a STOP (    ) gombbal
lehet leállítani. A másolás a videokazetta végén önmûködõen
leáll.

Egyszerû felvétel
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Ebbe a felvevõbe egyszerre legfeljebb 8 felvételt, legfeljebb 1 hónapra
elõre lehet beprogramozni.

Nyomja meg a TIMER gombot!
Megjelenik a Timer Record (idõzített felvétel) menü.

Media – válassza ki a médiumot (DVD vagy videomagnó - VCR)!
PR – válassza ki a programhelyet vagy a bemenetet, amelyrõl fel 
szeretne venni!
Date – adja meg a dátumot (legfeljebb egy hónapra elõre), vagy 
válasszon a napi vagy heti ismétlõdést!
Start Time – adja meg a felvétel kezdési idõpontját!
End Time – adja meg a felvétel befejezési idõpontját!
Mode – válassza ki a felvétel minõségét!
DVD: SP, LP, EP, XP vagy AT (automatikus)
Videomagnó: SP, LP vagy AT (automatikus)
Az automatikus (AT) üzemmód figyeli a lemezen, illetve a sza-
lagon rendelkezésre álló helyet, és úgy állítja be a felvételi 
minõséget, hogy az egész felvétel elférjen.
VPS/PDC – A VPS/PDC rendszer célja, hogy automatikusan a 
tényleges mûsor elején indítsa a felvételt, így a felvétel akkor is 
teljes lesz, ha a mûsor esetleg késik. A VPS/PDC megfelelõ 
mûködésének feltétele, hogy a mûsorfüzetben meghirdetett 
dátum és VPS/PDC kezdési idõpont pontos megadása.
Megjegyezzük, hogy a VPS/PDC nem minden adóállomással 
mûködik.

Megjegyzések
A VPS/PDC-t használó adóállomások általában feltüntetik a 
VPS/PDC kezdési idõpontokat a teletext mûsorfüzet-oldalai-
kon, ezért felvétel programozásakor kérjük, nézze át ezeket az 
oldalakat!
Ennek a felvevõnek kb. 20 másodpercre van szüksége, hogy 
bekapcsoljon és elkezdjen felvenni. Ez azt jelenti, hogy 
VPS/PDC használatakor elõfordulhat, hogy a mûsor legeleje 
lemarad.

Adja meg a programozandó felvétel(ek) adatait!
/    (balra/jobbra) - balra/jobbra mozgatja a kijelölést
/    (fel/le) - megváltoztatja a kijelölt értéket

Az idõzített felvétel menübõl a RETURN gombbal léphet ki.
A beprogramozott felvételek listáját a TIMER gombbal jelenít-
heti meg.

Tárolja el a programot az ENTER gombbal!
Ismét megjelenik az idõzített felvételek listája.

Lépjen ki az idõzített felvételek listájából a RETURN 
(      ) gombbal!

Végül ne felejtsen el felvételre alkalmas lemezt, illetve
kazettát tenni a készülékbe, majd kikapcsolni a
készüléket a STANDBY-ON gombbal.

Megjegyzések
Az elõlapi kijelzõn megjelenik az idõzített felvétel jele.
Ha villog a kazetta, illetve a lemez jel, akkor vagy nincs lemez, 
illetve kazetta a készülékben, vagy a behelyezett lemez felvételre 
nem alkalmas.
A felvevõ mindig a legutóbb beállított hangüzemmód (sztereó, 
monó vagy kétnyelvû) szerint fogja felvenni a hangot, ezért 
kikapcsolás elõtt állítsa be a kívánt hangüzemmódot az AUDIO 
gombbal!
Idõzített felvételt csak a STANDBY-ON gombbal lehet leállítani.
Idõzített felvétel befejezõdése után a készülék automatikusan 
kikapcsol.
Az idõzített felvétel befejezõdése után a készüléknek szüksége 
van egy rövid idõre a felvétel lezárásához. Ha két idõzített 
felvételi pont érinti egymást (a második pontosan akkor 
kezdõdik, amikor az elsõnek vége), a második mûsor legeleje 
lemaradhat.
Ajánlott DVD lemezfajták:

Idõzített felvétel
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A ShowView rendszer rendkívül leegyszerûsíti az idõzített
felvételek beprogramozását. Ma már mûsorismertetései mellett
több mûsorújság közli a mûsor rögzítéséhez szükséges SHOWVIEW

kódot is, melyet a felvételhez egyszerûen csak be kell billentyûzni,
és máris be van állítva a felvétel dátuma, kezdési/befejezési idõpont-
ja, és a televíziós csatorna. Nincs más hátra, mint megadni a felve-
võnek a kívánt felvételi üzemmódot és minõséget, és beállítani,
hogy egyszeri vagy ismétlõdõ felvételrõl van szó.
A felvevõ egyszerre legfeljebb 8 felvételi programot képes tárolni.

Nyomja meg a SHOWVIEW gombot!
Megjelenik a SHOWVIEW menü.
A menübõl a SHOWVIEW gomb újbóli megnyomásával tud kilépni.

Billentyûzze be a SHOWVIEW kódot a számgombok segít-
ségével, majd nyomja meg az ENTER gombot!

Ha beírás közben hibát vét, a CLEAR gombbal törölheti a hibás 
számjegyeket.

Megjelenik az idõzített felvétel képernyõ a most megadott mûsor
adataival.

A beállításokat (pl. minõség, VPS/PDC stb.) kívánsága szerint
megváltoztathatja.

Folytassa az elõzõ oldal (Idõzített felvétel) 2-5. lépéseivel!

Beprogramozott idõzített felvételek ellenõrzése
A programozás bármikor ellenõrizhetõ, ha a felvevõ be van kapc-
solva. Csak nyomja meg kétszer a TIMER gombot!

Lépjen a kívánt idõzítõre a    /    gombbal!
Ha módosítani szeretné az idõzítõt, nyomja meg az ENTER
gombot!
Megjelenik az idõzített felvétel képernyõ.
Ha törölni szeretné az idõzítõt a listáról, nyomja meg a CLEAR
gombot!

Idõzített felvétel törlése
Idõzített felvételt a felvétel megkezdõdése elõtt bármikor lehet
törölni.

Lépjen a törölni kívánt idõzítõre a    /    gombbal, majd törléshez 
nyomja meg a CLEAR gombot!

Idõzített felvétel leállítása
Idõzített felvételt elindulása után is meg lehet szakítani.

Nyomja meg a STANDBY-ON gombot!

Idõzített felvételekkel kapcsolatos buktatók
Bár az idõzítõ helyesen is van beállítva, a készülék mégsem
végzi el a felvételt, ha:

Nincs behelyezve lemez (vagy kazetta).
Felvételre nem alkalmas lemez (vagy kazetta) van behelyezve.
A beállító menüben be van kapcsolva az írásvédelem a lemezre 
(Disc Protect) - lásd 29. oldal.
A készülék be van kapcsolva. (Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a 
készülék ki legyen kapcsolva, mert az idõzítõk csak ekkor jutnak 
érvényre.)
A lemezen már 49 cím felvétele van.

Nem lehet újabb idõzítõt beprogramozni, ha:
Valamelyik felvétel éppen folyamatban van.
A beállított idõpont már elmúlt.
Már 8 idõzítõ be van programozva.

Ha kettõ vagy több idõzítõ átfedi egymást:
A korábban kezdõdõ élvez elsõbbséget.
Miután vége a korábban kezdõdõnek, elkezdõdik a következõ.
Ha két idõzített felvétel pontosan ugyanabban az idõpontban 
kezdõdik, a korábban beprogramozott idõzítõ élvez elsõbbséget.

Ha a lemez sérült, lehet, hogy a felvétel nem sikerült, még akkor is,
ha a felvétel ellenõrzõ mezõje szerint a "felvétel sikerült" ("Rec.
OK").

Idõzített felvétel SHOWVIEW® kóddal
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Felvétel másik készülékrõl

Felvételt készíthet a felvevõ bemeneteihez csatlakoztatott
készülékrõl, például kamkorderrõl vagy videomagnóról.

Csatlakoztassa a felvevõhöz azt a készüléket, amelyikrõl
fel kíván venni – lásd 18. oldal!

Válassza ki a megfelelõ bemenetet az INPUT gomb több-
szöri megnyomásával:

Tuner: beépített hangolóegység
AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO csatlakozó a hátlapon
AV2: EURO AV2 DECODER csatlakozó a hátlapon
AV3: AV3 IN (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN) az elõlapon
DV: DV IN az elõlapon

Megjegyzés
Ellenõrizze, hogy megfelelõ-e a "DV Record Audio" beállítás – lásd
27. oldal!

Tegyen be felvételre alkalmas lemezt vagy kazettát!

Válassza ki a kívánt felvételi minõséget/üzemmódot a REC
MODE gomb többszöri megnyomásával:
DVD: SP (jó minõség), LP (közepes minõség), 

XP (kiváló minõség), EP (gyenge minõség)
Videomagnó: SP (normál sebesség), LP (felezett sebesség)

Nyomja meg egyszer a REC (    ) gombot!
Elindul a felvétel, és a kijelzõn megjelenik a felvételt jelzõ REC
jelzõfény.

A felvétel addig tart, amíg a STOP (    ) gombbal le nem állítja, 
vagy a lemez illetve a szalag be nem telik.
Meghatározott idõtartamú felvételt a 42. oldalon leírt, egygom-
bos idõzített felvétel segítségével készíthet.

Állítsa le a felvételt a STOP (    ) gombbal!

Megjegyzés
Ha a mûsorforrást CopyGuard másolásvédelem védi, ezzel a
felvevõvel nem lehet felvenni róla - lásd 9. oldal, Szerzõi jogok.

Felvétel digitális kamkorderrõl

Felvételt készíthet az elõlapon levõ DV IN csatlakozóhoz csatlakoz-
tatott digitális kamkorderrõl. A felvevõ távvezérlõjével vezérelheti a
kamkordert és a felvevõt is.
Felvétel elõtt ellenõrizze, hogy megfelelõ-e a "DV Record Audio"
beállítás - lásd 27. oldal!

Tippek
A forrásjel DVC-SD formátumú kell legyen!
Nem minden kamkordert lehet vezérelni ennek a felvevõnek a 
távvezérlõjével.
Ha DV-kábel segítségével másik DVD-felvevõt csatlakoztat, azt a 
felvevõt nem lehet ezen a felvevõn keresztül vezérelni.
Ezt a felvevõt nem lehet a DV IN csatlakozóhoz csatlakoztatott 
semmilyen készülékrõl vezérelni.
A DV kazettán levõ dátum- és idõinformációkat nem lehet 
rögzíteni.

Csatlakoztassa a digitális kamkordert az elõlapon levõ DV
IN csatlakozóhoz - lásd 18. oldal!

Ellenõrizze a DV hangbeállítást!
Válaszhatja az eredeti hangot (Audio 1), vagy az utólag felvett
hangot (Audio 2).

A DV hangot a beállító menü DV Record Audio pontjában 
lehet - lásd 27. oldal!

Váltson a DV bemenetre az INPUT gomb többszöri meg-
nyomásával!
A kijelzõn a DV felirat jelenik meg.

Keresse meg a kamkorderben levõ kazettán azt a helyet,
ahonnan el kívánja kezdeni a felvételt!
A legjobb minõségû felvétel érdekében szüneteltesse a lejátszást
annál a pontnál, ahonnan a felvételt kezdeni szeretné!

A kamkorder fajtájától függõen a kamera alapvetõ funkcióinak 
(STOP, PLAY, PAUSE) vezérlésére használhatja a felvevõ 
távvezérlõjét.

Indítsa el a felvételt a REC (    ) gomb egyszeri megnyo-
másával!

A felvétel automatikusan leáll, ha a felvevõ nem érzékel jelet.
A felvételt szüneteltetheti a PAUSE/STEP (    ) gombbal, és 
leállíthatja a STOP (    ) gombbal. Felvétel közben a kamera 
nem vezérelhetõ a felvevõ távvezérlõjével.
Ha a felvételt a videomagnóval készítette, a felvétel utolsó 
képkockája lehet, hogy a felvétel leállása után egy darabig még 
látható marad a képernyõn.
Ezen a felvevõn az idõzített felvételek csak akkor mûködnek, 
ha a csatlakoztatott digitális kamkorder is be van kapcsolva és 
a megfelelõ üzemmódban van.

Felvétel bemenetrõl
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Mi a DV?

Az i.Link néven is ismert DV segítségével egyetlen, a hang, kép,
adatok és vezérlõjelek oda-vissza átvitelére képes DV-kábel ele-
gendõ a DV-kamkorder felvevõhöz csatlakoztatásához.
Az i.Link csatlakozófelület hivatalos neve IEEE 1394-1995. Az
"i.Link" elnevezés és az "i.Link" logo védjegyek.

Ez a felvevõ csak DV-formátumú (DVC-SD) kamkorderekkel 
képes együttmûködni. A digitális mûholdvevõk és digitális VHS-
kazettás videomagnók nem ilyenek.
Ehhez a felvevõhöz egyszerre legfeljebb csak egy DV kamkorder 
csatlakoztatható.
Ezt a felvevõt nem lehet a DV IN csatlakozón keresztül csatlakoz
tatott másik készülékrõl/készülékkel vezérelni, még egy másik 
ugyanilyen DVD-felvevõvel sem.
A DV IN csatlakozón keresztül csatlakoztatott kamkorder vezér-
lése nem biztos, hogy minden esetben lehetséges.
A digitális kamkorderek általában egy sztereó 16 bit/48 kHz-es 
hangsávot, vagy két sztereó 12 bit/32 kHz-es hangsávot képesek 
rögzíteni. Ez a felvevõ csak egy sztereó hangsávot képes felvenni. 
A 27. oldalon leírt DV Record Audio pontban választhatja ki, hogy 
melyiket.
A DV IN bemeneten keresztül érkezõ hang 32 vagy 48 kHz 
mintavételezésû lehet (44,1 kHz tehát nem).
Képzavarral járhat, ha a mûsorforrás szünetet tart a lejátszásban, 
a szalag felvétel nélküli szakaszát játssza le, áramellátása 
megszûnik, vagy ha a DV-kábel kilazul.
Ha a DV Record Audio beállítás a második hangsávon (Audio 2) 
áll, a felvételen azonban nincs második hangsáv, a készülék 
automatikusan átvált az elsõ hangsávra (Audio 1).

DV-vel kapcsolatos üzenetek

A DV IN bemenet használatakor az alábbi üzenetek jelenhetnek
meg a képernyõn:

Not connnected to Camcorder. (Nincs kamkorder 
csatlakoztatva)
A kamkorder nincs megfelelõen csatlakoztatva, vagy ki van kapcsolva.

Too many devices connected. (Túl sok eszköz van 
csatlakoztatva)
Ezen a felvevõn a DV-csatlakozó csak egy kamkordert képes kezelni.

Check the tape. (Ellenõrizze a szalagot!)
Nincs kazetta a csatlakoztatott készülékben.

Uncontrollable device. (Vezérelhetetlen készülék)
A felvevõ nem képes vezérelni a kamkordert.

Updating the information. (Információk frissítése)
A kamkorder frissíti a DV-információkat.

Camera mode. (Kamera üzemmód)
A kamkorder felvétel (kamera) üzemmódban van.

Hibaelhárítás

Ha nem sikerül képet vagy hangot kapni a DV IN bemeneten
keresztül, ellenõrizze az alábbi pontokat:

Ellenõrizze, hogy megfelelõen van-e csatlakoztatva a DV-kábel!
Próbálja meg a csatlakoztatott készüléket kikapcsolni majd 
bekapcsolni!
Próbálja meg átváltani a hangbemenetet!

Megjegyzések
A csatlakoztatott kamkorder fajtájától függõen lehet, hogy a 
kamkorder nem vezérelhetõ a felvevõ távvezérlõjével.
Mielõtt a kamkordert felvétel (kamera) üzemmódba váltja, 
csökkentse minimumra a felvevõhöz csatlakoztatott hangeszköz 
hangerejét, hogy elkerülje a hangos sípolás/búgás formájában 
jelentkezõ begerjedést.

Felvétel bemenetrõl
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A címválasztó menü használata

A címválasztó menü tünteti fel a lemezre rögzített összes címet, itt
lehet címeket törölni, illetve további változtatásokat végezni a
lemez eredeti tartalmán. Címek lejátszása is lehetséges innen
közvetlenül. A szerkesztéséhez címválasztó menü használatával a
felvevõt elõbb le kell állítani!

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

Ha hatnál több cím van a lemezen, a    /    gombbal lapozhat.
A címválasztó menübõl a RETURN (       ) gombbal léphet ki.

A címek saját menüjét a címre lépve majd az ENTER
gombot megnyomva lehet megnyitni.
A címválasztó menü opciók a menü bal oldalán jelennek meg.

Lépjen a kívánt funkcióra a    /    gombbal, majd indítsa az
ENTER gombbal!

Play (lejátszás): indítja a kiválasztott
cím lejátszását, az elrejtett fejezetek
kihagyásával

Full Play (lejátszás teljes): indítja a
kiválasztott cím lejátszását, az elrejtett
fejezeteket is lejátssza

Chapter (fejezet): belép a cím
fejezetválasztó menüjébe (leírást lásd a
jobb oldali hasábban)

Delete (törlés): törli a címet

Protect (védelem): megvédi a címet a
véletlen felülírás, szerkesztés vagy törlés
ellen - lásd 52. oldal

Edit (vágás): vágási funkciók
Title Name (cím neve): cím 
nevének beállítása - lásd 51. oldal
Divide (kettévágás): a címet két 
címre osztja - lásd 53. oldal
Hide (Show) (elrejt/megmutat):
elrejti vagy megmutatja a cím összes 
fejezetét - lásd 53. oldal

Dubbing (másolás): a cím másolása
VHS-kazettára

A címválasztó menübõl a RETURN (      ) gomb többszöri
megnyomásával lehet kilépni.

Tipp
A DISPLAY gombbal a kijelölt címrõl részletesebb információt lehet
megjeleníteni.

Figyelem!
Ha a címválasztó menüben megnyomja a REC (    ) gombot, a
kijelölt cím törlõdik: felülírja az elindított felvétel - lásd 54. oldal!

A fejezetválasztó menü használata

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

A               gombokkal lépjen arra a címre, amelynek
fejezetválasztó menüjét szeretné megjeleníteni, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
A fejezetválasztó menü opciók a menü bal oldalán jelennek meg.

Lépjen a fejezet (Chapter) pontra a    /    gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
Megjelenik a fejezetválasztó menü a TV-képernyõn.

A fejezetválasztó menü megjelenítése: lépjen a fejezetre,
majd nyomja meg az ENTER gombot!

Lépjen a kívánt mûveletre a    /    gombbal, majd indítsa a
mûveletet az ENTER gombbal!

Play (lejátszás): lejátssza a kiválasztott
fejezetet

Title (cím): visszalép a címválasztó
menübe (lásd a bal oldalon)

Combine (összeilleszt): összeilleszt
két fejezetet - lásd 51. oldal

Hide (Show) (elrejt/megmutat):
elrejti (megmutatja) a fejezetet - lásd
53. oldal

A fejezetválasztó menübõl a RETURN (       ) gomb több-
szöri megnyomásával lehet kilépni.

Cím- és fejezetválasztó menü
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A címválasztó menü használata

A címválasztó menü tünteti fel a lemezre rögzített összes címet, itt
lehet címeket törölni, illetve további változtatásokat végezni a
lemez eredeti tartalmán. Címek lejátszása is lehetséges innen
közvetlenül. A szerkesztéséhez címválasztó menü használatával a
felvevõt elõbb le kell állítani!

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

Ha hatnál több cím van a lemezen, a    /    gombbal lapozhat.
A címválasztó menübõl a RETURN (       ) gombbal léphet ki.

A címek saját menüjét a címre lépve majd az ENTER
gombot megnyomva lehet megnyitni.
A címválasztó menü opciók a menü bal oldalán jelennek meg.

Lépjen a kívánt funkcióra a    /    gombbal, majd indítsa az
ENTER gombbal!

Play (lejátszás): indítja a kiválasztott
cím lejátszását, az elrejtett fejezetek
kihagyásával

Full Play (lejátszás teljes): indítja a
kiválasztott cím lejátszását, az elrejtett
fejezeteket is lejátssza

Chapter (fejezet): belép a cím
fejezetválasztó menüjébe (leírást lásd a
jobb oldali hasábban)

Delete (törlés): törli a címet

Protect (védelem): megvédi a címet a
véletlen felülírás, szerkesztés vagy tör-
lés ellen – lásd 52. oldal

Edit (vágás): vágási funkciók
Title Name (cím neve): cím 
nevének beállítása - lásd 51. oldal
Hide (Show) (elrejt/megmutat):
elrejti vagy megmutatja a cím összes 
fejezetét - lásd 53. oldal

Dubbing (másolás): a cím másolása
VHS-kazettára

A címválasztó menübõl a RETURN (      ) gomb többszöri
megnyomásával lehet kilépni.

Tipp
A DISPLAY gombbal a kijelölt címrõl részletesebb információt lehet
megjeleníteni.

A fejezetválasztó menü használata

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

A               gombokkal lépjen arra a címre, amelynek
fejezetválasztó menüjét szeretné megjeleníteni, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
A fejezetválasztó menü opciók a menü bal oldalán jelennek meg.

Lépjen a fejezet (Chapter) pontra a    /    gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
Megjelenik a fejezetválasztó menü a TV-képernyõn.

A fejezetválasztó menü megjelenítése: lépjen a fejezetre,
majd nyomja meg az ENTER gombot!

Lépjen a kívánt mûveletre a    /    gombbal, majd indítsa a
mûveletet az ENTER gombbal!

Play (lejátszás): lejátssza a kiválasztott
fejezetet

Title (cím): visszalép a címválasztó
menübe (lásd a bal oldalon)

Combine (összeilleszt): összeilleszt
két fejezetet - lásd 51. oldal

Hide (Show) (elrejt/megmutat):
elrejti (megmutatja) a fejezetet - lásd
53. oldal

A fejezetválasztó menübõl a RETURN (       ) gomb több-
szöri megnyomásával lehet kilépni.

Cím- és fejezetválasztó menü
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Fejezetjelölõk beillesztése

Játssza le a címet!

Nyomja meg a CHP ADD gombot annál a pontnál, ahol új
fejezetet akar kezdeni!
A képernyõn fejezetjelölõ szimbólum jelenik meg.

Fejezetjelölõket felvétel közben is beilleszthet.

Megjegyzés
A felvevõ szabályos idõközönként automatikusan beilleszt
fejezetjelölõket a felvételbe. Az idõköz beállítható – lásd 27. oldal,
Auto Chapter pont.

Cím bélyegképének megváltoztatása

A címválasztó menüben mindegyik címet a cím, illetve fejezet elsõ
képkockájának kicsinyített mása reprezentálja. Ez a bélyegkép le-
cserélhetõ a címen belüli bármelyik képkockára.

Játssza le a címet!

Nyomja meg a THUMBNAIL gombot!

Cím törlése

Lépjen a törlendõ címre a címválasztó menüben a
gombokkal, majd nyissa meg annak sajátmenüjét az
ENTER gombbal!
A képernyõ bal oldalán megjelenik a cím sajátmenüje.

A sajátmenüben lépjen a törlés (Delete) pontra!

Indítsa a törlést az ENTER gombbal!
A törlési szándék megerõsítését kérõ üzenet jelenik meg a
képernyõn.

A    /    gombokkal lépjen a "Yes"-re, majd nyomja meg az
ENTER gombot!
A kiválasztott cím törlõdik.
Az ENTER megnyomása után már az új, friss menü jelenik meg.

További címek törléséhez ismételje az 1-4, lépéseket!

A menübõl a RETURN gomb ismételt megnyomásával
léphet ki.

Megjegyzések
DVD+RW lemez esetén a törölt cím neve "törölt cím" (Deleted 
Title) lesz.
Ha kettõ vagy több törölt cím van egymás után, ezeket a 
készülék egyesíti.

Címek és fejezetek szerkesztése
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Cím elnevezése

A címek tetszõlegesen nevezhetõk el. A nevek legfeljebb 32 karak-
ter hosszúak lehetnek.

A címválasztó menüben lépjen az átnevezni kívánt címre
a               gombokkal, majd nyomja meg az ENTER 
gombot!
Baloldalon megjelenik a cím sajátmenüje.

Lépjen a cím neve (Title Name) pontra a    /    gombbal,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
A képernyõn billentyûzet jelenik meg.

Írja be a cím új nevét. A               gombok segítségével
lépjen a kívánt karakterre, majd írja a név végére a
karaktert az ENTER gombbal! Nézze át a 21. oldalon leírt
3. lépést (Állomás átnevezése)!

Rögzítse a nevet és térjen vissza az elõzõ menübe: lépjen
az OK gombra és nyomja meg az ENTER gombot!

Lépjen ki a menübõl a RETURN gomb többszöri meg-
nyomásával.

Megjegyzések
A név legfeljebb 32 karakter hosszú lehet.
Másik DVD-felvevõn formázott lemez esetén csak korlátozott 
karakterkészlet áll rendelkezésre.

Két fejezet egyesítése

Megjegyzés
Ez a funkció nem használható, ha a címben csak egy fejezet van.

A fejezetválasztó menüben lépjen az egyesítendõ két
fejezet közül a másodikra, majd nyomja meg az ENTER
gombot!
Bal oldalon megjelenik a fejezet sajátmenüje.

Lépjen az egyesítés (Combine) pontra a    /    gombbal!
A két, egyesítésre kijelölt fejezet között az egyesítést jelzõ szim-
bólum jelenik meg.

Indítsa az egyesítést az ENTER gombbal!
Az ENTER megnyomása után az új, friss menü jelenik meg.

További fejezetek egyesítéséhez ismételje az 1-4.
lépéseket!

A menübõl a RETURN gomb többszöri megnyomásával
léphet ki.

Címek és fejezetek szerkesztése
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Cím védelme

Ezzel a funkcióval megvédhetõ a cím a véletlen felülírástól, átszer-
kesztéstõl, illetve törléstõl.

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

Lépjen a levédendõ címre a               gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot!
Bal oldalon megjelenik a cím sajátmenüje.

A menüben lépjen a védelem (Protect) pontra!
Így néz ki a sajátmenü, ha a Protect pont van kiválasztva:

Kapcsolja be a védelmet az ENTER gombbal!
A cím bélyegképén lakat jelenik meg.

Tipp
Ha egy levédett címet választott ki a címválasztó menübõl, a cím
sajátmenüjében védelem feloldása (Unprotect) menüpont lesz
látható - ennek segítségével a védelem feloldható. A védelem
feloldása után a cím ismét szerkeszthetõ, illetve törölhetõ.

Címek és fejezetek szerkesztése
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Cím/fejezet elrejtése

Ezzel a funkcióval elrejthetõ a címválasztó, illetve a fejezetválasztó
menüben kiválasztott cím, illetve fejezet.

Lépjen az elrejtendõ címre, illetve fejezetre a címválasztó,
illetve fejezetválasztó menüben a               gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
Bal oldalon megjelenik a kiválasztott cím/fejezet sajátmenüje.

A sajátmenüben lépjen az elrejtés (Hide) pontra.
Így néz ki a sajátmenü, ha a Hide pont van kiválasztva:

Rejtse el a címet/fejezetet az ENTER gombbal!
A cím/fejezet bélyegképe halványra vált.

Tipp
Ha a cím-, illetve fejezetválasztó menübõl egy már elrejtett (halvány
bélyegképpel rendelkezõ) címet/fejezetet választ, annak saját-
menüjében a megjelenít (Show) menüpont lesz látható – ennek
segítségével megjeleníthetõ. Megjelenítés után a cím/fejezet ismét
láthatóvá válik.

Cím kettéosztása

Ezzel a funkcióval két részre osztható a cím.

A címválasztó menüben lépjen a kettéosztandó címre,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
Bal oldalon megjelenik a kiválasztott cím sajátmenüje.

A sajátmenüben lépjen a kettéosztás (Divide) pontra!

Nyomja meg az ENTER gombot!
Megjelenik a szerkesztés - kettévágás (Edit - Divide) képernyõ, a
készülék STOP üzemmódban áll a cím elején.

Keresse ki a kettéosztás kívánt pontját a szünet,
képléptetés, gyorskeresés, ugrás és lassítás mûveletek
segítségével!

Rögzítse a kettéosztás pontját: lépjen a Divide menüpon-
tra, majd nyomja meg az ENTER gombot!
A vágás pontját törölheti és kiléphet a kettéosztás képernyõbõl,
ha a    /    gombbal a mégsem (Cancel) pontra lép, majd meg-
nyomja az ENTER gombot. A kettéosztás pontja ekkor nem
kerül rögzítésre.

A kettéosztás elvégzéséhez lépjen a kész (Done) pontra,
majd nyomja meg az ENTER gombot!
A készülék ekkor kettéosztja a címet. A kettévágás akár négy
percet is igénybe vehet.

Címek és fejezetek szerkesztése
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Teljes lemeztörlés

Egyetlen mozdulattal törölhetõ a lemez teljes tartalma és kezdhetõ
rá új felvétel az elejétõl. A lemez formátuma nem változik.

Kapcsolja be a felvevõt, és tegyen bele felvételre alkalmas
lemezt!

Nyomja meg, és tartsa nyomva a REC (    ) gombot
legalább három másodpercig!
A képernyõn az alábbi, megerõsítést kérõ üzenet jelenik meg:

Lépjen a "Yes" pontra a    /    gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot! A felvétel elkezdõdik, a képernyõn
megjelenik a REC felirat.

Felvétel felülírása

Korábban felvett cím felülírása. Ez a funkció DVD+R lemezen nem
mûködik, mert ilyen lemezen felvenni csak a lemezen levõ
felvételek után lehet.

Válassza ki a felvenni kívánt mûsorforrást (TV-csatorna,
AV1-3, illetve DV bemenet)!

Nyissa meg a címválasztó menüt a LIST/DISC MENU
gombbal!

Lépjen a felülírandó címre a               gombokkal!

Indítsa el a felülírást a REC (    ) gombbal!
A felülírás a mûvet felülírja elejétõl kezdve.

Állítsa le a felülírást a STOP (    ) gombbal!
A készülék létrehozza az új cím bélyegképét, majd megjeleníti a
frissített címválasztó menüt.

Megjegyzések
Ez a funkció felülírás ellen védett címmel nem használható.
Ha a felülírás hosszabb, mint az eredeti cím, az új felvétel felülírja 
a következõ címet is, kivéve, ha a következõ cím felülírás ellen 
védett, mert akkor a felülírás leáll, amint eléri a következõ cím 
kezdõpontját.
Ha a felülírásra kiválasztott cím 10 másodpercnél rövidebb, az új 
felvétel felülírja a következõ címet is, kivéve, ha a következõ cím 
felülírás ellen védett, mert akkor a felülírás el sem indul.

A címválasztó menü megjelenítése másik DVD-
felvevõn vagy -lejátszón

A címválasztó menü használható DVD+RW, illetve DVD+R
lemezek lejátszására alkalmas DVD-lejátszókon.

Helyezze be a felvételt tartalmazó DVD+R vagy
DVD+RW lemezt!

Nyomja meg a TITLE gombot!
Megjelenik a lenti ábrán láthatóhoz hasonló címválasztó menü.

Tipp
A címválasztó menüt bezárhatja a STOP (    ) gombbal.

Cím lejátszása: lépjen a lejátszandó címre, majd nyomja
meg az ENTER vagy a       (PLAY) gombot!

A felvételek lejátszása más DVD-lejátszón (lemez
lezárása)

Nézzen utána a lejátszó leírásában, hogy a lejátszó milyen
lemezeket képes lejátszani.

A lemez lezárása "rögzíti" a lemezen levõ felvételeket és
szerkesztéseket, és ezzel alkalmassá teszi a lemezt hagyományos
DVD-lejátszókon vagy számítógépes DVD-ROM meghajtókban
történõ lejátszásra. A lemez lezárását a 28. oldalon írtuk le
részletesen.

Megjegyzések
A lezáratlan DVD+RW lemez lejátszható a közönséges DVD-
lejátszókon.
A DVD+RW lemezen végzett szerkesztések közönséges DVD-
lejátszókon csak a lemez lezárása után láthatók.
DVD+R lemezen végzett szerkesztések (elrejtés, fejezetek 
egyesítése, beillesztett fejezetjelzõk stb.) közönséges DVD-leját-
szókon nem láthatók.

További tudnivalók
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Kód    Nyelv

6566 abház

6565 afar

6570 afrikaans

6588 ajmara

8381 albán

6577 amehár

6978 angol

6582 arab

6583 asszám

6590 azerbajdzsáni

6665 baskír

6985 baszk

6678 bengáli (bangladesi)

6672 bihar

6671 bolgár

6682 breton

7789 burmai

6890 butáni

6783 cseh

6865 dán

6979 eszperantó

6984 észt

7079 faróz

6669 fehérorosz

7074 fidzsi

7073 finn

7082 francia

7089 fríz

7176 galíciai

6976 görög

7576 grönlandi

Kód    Nyelv

7565 grúz

7178 guarani

7185 gudzsarati

7265 hauza

7387 héber

7273 hindu

7876 holland

7282 horvát

7378 indonéz

7365 interlingva

7165 ír

7383 izlandi

7465 japán

7487 jávai

7473 jiddis

8979 joruba

7577 kambodzsai

7578 kannada

7583 kasmír

6765 katalán

7575 kazah

8185 kecsua

9072 kínai

7589 kirgiz

7579 koreai

6779 korzikai

7585 kurd

7679 laoszi

7665 latin

8076 lengyel

7686 lett

Kód    Nyelv

7678 lingala

7684 litván

7285 magyar

7775 makedón

7771 malagazi

7783 maláj

7776 malajalami

7784 máltai

7773 maori

7782 marati

7779 moldáviai

7778 mongol

7865 nauru

6869 német

7869 nepáli

7879 norvég

7384 olasz

7982 orija

8285 orosz

7289 örmény

8065 pandzsabi

8083 pástó

7065 perzsa

8084 portugál

8277 réto-román

8279 román

7168 skót (Gaelic)

8378 sóna

6983 spanyol

8386 svéd

8377 szamoai

Kód    Nyelv

8365 szanszkrit

8382 szerb

8372 szerb-horvát

8368 szindi

8373 szingaléz

8375 szlovák

8376 szlovén

8379 szomáliai

8387 szuahéli

8385 szudáni

8471 tadzsik

8476 tagalog

8472 thai

8465 tamil

8484 tatár

8469 telugu

6679 tibeti

8473 tigrinja

8479 tongai

8482 török

8487 tui

8475 türkmén

8575 ukrán

8582 urdu

8673 vietnami

8679 volapük

8779 wolof

8872 xóza

9085 zulu

Ebbõl a listából keresheti ki a megfelelõ kódot a kísérõhang, a felirat és a lemezmenü nyelvének beállításához (lásd 23. oldal).
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Kód Nyelv

AF Afganisztán
AL Albánia
DZ Algéria
AS Amerikai Szamoa
AD Andorra
AI Angilla
AO Angola
AQ Antarktika
AG Antigua és Barbuda
AR Argentína
AW Aruba
AU Ausztrália
AT Ausztria
AZ Azerbajdzsán
BS Bahamák
BH Bahrán
BD Bangladesh
BB Barbados
BE Belgium
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermuda
BO Bolívia
BA Bosznia-Hercegovina
BW Botswana
BV Bouvet Sziget
BR Brazília
IO Brit Felségvizek az 

Indiai Óceánon
BN Brunei Darussalam
BG Bulgária
BF Burkina Faso
BI Burundi
BT Bután
CV Cape Verde
CL Chile
CY Ciprus
CK Cook Szigetek
CR Costa Rica
TD Csád
CZ Cseh Köztársaság
DK Dánia
ZA Dél-Afrika
TF Dél-Francia Területek
GS Dél-Georgia és Déli 

Sandwich Szigetek
KR Dél-Korea
DM Dominika
DO Dominikai Köztársaság
DJ Dzsibuti
GQ Egyenlítõi Guinea
US Egyesült Államok
AE Egyesült Arab Emirátusok
UK Egyesült Királyság
EE Egyiptom
CI Elefántcsontpart
EC Ecuador
ER Eritrea
MP Északi Mariana Szigetek
KP Észak-Korea
EE Észtország
ET Etiópia
FK Falkland Szigetek
FO Faroe Szigetek
BY Fehéroroszország

Kód Nyelv

FJ Fidzsi
FI Finnország
GF Francia Guyana
FR Franciaország
FX Franciaország (európai 

területei)
PH Fülöp-Szigetek
GA Gabon
GM Gambia
GH Ghána
GI Gibraltár
GR Görögország
GD Grenada
GL Grönland
GE Grúzia
GP Guadeloupe (francia)
GU Guam (USA)
GT Guatemala
GN Guinea
GW Guinea Bissau
GY Guyana
HT Haiti
HM Heard és McDonald 

Szigetek
AN Holland Antillák
NL Hollandia
HN Honduras
HK Hong Kong
HR Horvátország
IN India
ID Indonézia
IQ Irak
IR Irán
IE Írország
IS Izland
IL Izrael
JM Jamaica
JP Japán
YE Jemen
JO Jordánia
YU Jugoszlávia
KY Kajmán-Szigetek
KH Kambodzsa
CM Kamerun
CA Kanada
CX Karácsony-sziget
QA Katar
KZ Kazahsztán
TP Kelet-Timor
KE Kenya
CN Kína
KG Kirgizsztán
KI Kiribati
CC Kókusz Szigetek
CO Kolumbia
KM Komorosz
CG Kongó
CF Közép-Afrikai Köztársaság
CU Kuba
KW Kuwait
LA Laosz
PL Lengyelország
LS Lesoto
LB Libanon
LR Libéria

Kód Nyelv

LY Líbia
LI Liechtenstein
LT Litvánia
LV Litvánia
LU Luxemburg
MG Madagaszkár
HU Magyarország
MO Makaó
MK Macedónia
MY Malájföld
MW Malawi
MV Maldív-Szigetek
ML Mali
MT Málta
MA Marokkó
MH Marsall Szigetek
MQ Martinique (francia)
MU Mauríciusz
MR Mauritánia
MX Mexikó
FM Mikronézia
MM Miyanmar
MD Moldávia
MC Monaco
MN Mongólia
MS Montserrat
MZ Mozambik
GB Nagy-Britannia
NA Namíbia
NR Nauru
DE Németország
NP Nepál
NI Nicaragua
NE Niger
NG Nigéria
NU Niue
NF Norfolk Sziget
NO Norvégia
EH Nyugat-Szahara
IT Olaszország
OM Omán
RU Orosz Szövetség
AM Örményország
PK Pakisztán
PW Palau
PA Panama
PG Pápua Új-Guinea
PY Paraguay
PE Peru
PN Pitcairn Sziget
PF Polinézia (francia)
PT Portugália
PR Puerto Rico
RE Reunion (francia)
RO Románia
RW Ruanda
SM San Marino
SC Seychelle-Szigetek
SL Sierra Leone
ES Spanyolország
LK Sri Lanka
CH Svájc
SJ Svalbard és Jan Mayen 

Szigetek
SW Svédország

Kód Nyelv

SV Salvador
WS Szamoa
SA Szaúd-Arábia
SN Szenegál
SH Szent Heléna
KN Szent Kitts és Nevis 

Anguilla
LC Szent-Lucia
PM Szent Pierre és Miquelon
ST Szent Tome és Principe
SG Szingapúr
SY Szíria
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SB Szolomon Szigetek
SO Szomália
SD Szudán
SR Surinam
SZ Szváziföld
TH Thaiföld
TW Tajvan
TZ Tanzánia
TO Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TC Turks és Caicos Szigetek
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TN Tunisz
TV Tuvalu
TM Türkmenisztán
UG Uganda
NC Új-Kaledónia (francia)
NZ Új-Zéland
UA Ukrajna
UY Uruguay
UM USA Kis Külsõ Szigetei
UZ Üzbegisztán
VU Vanuatu
VC Vatikán
VE Venezuela
VN Vietnam
VG Virgin Szigetek (brit)
VI Virgin Szigetek (USA)
CS volt Csehszlovákia
SU volt Szovjetúnió
WF Wallis és Futuna Szigetek
ZR Zaire
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Országkódlista
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Kérjük, nézze át az alábbi segédletet mielõtt szervizbe vinné a készüléket!

Jelenség Ok Elhárítás

Nincs áram. Nincs bedugva a hálózati kábel. Dugja a hálózati kábelt megfelelõen a konnektorba!

Nincs kép. A TV nincs a felvevõhöz csatlakoztatott Kapcsoljon a TV-n a felvevõhöz csatlakoztatott 
bemenetére kapcsolva. bemenetre; arra, amelyiken a DVD-felvevõ képe 

megjelenik a TV-n!

Nincs megfelelõen csatlakoztatva a videokábel. Csatlakoztassa a videokábelt megfelelõen!

Ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV. Kapcsolja be a TV-t!

Nincs hang. A hangkábellel csatlakoztatott készülék nincs a Kapcsoljon az audio berendezésen a felvevõhöz 
felvevõhöz csatlakoztatott bemenetére kapcsolva. csatlakoztatott bemenetre; arra, amelyiken hallható a 

felvevõ hangja!

Nincs megfelelõen csatlakoztatva a hangkábel. Csatlakoztassa a hangkábelt megfelelõen!

A hangkábellel csatlakoztatott audio berendezés Kapcsolja be!
ki van kapcsolva.

Sérült a hangkábel. Cserélje másikra!

Gyenge a kép. Szennyezett a lemez. Tisztítsa meg a lemezt!

A felvevõ nem Nincs benne lemez. Tegyen be lemezt!
kezd lejátszani.

A betöltött lemezt nem lehet lejátszani. Tegyen be lejátszható lemezt! (Ellenõrizze a lemez 
fajtáját, a képnormát és a régiókódot!)

A lemez fejjel lefelé van bent. A lemezt a lejátszandó oldal címkéjével felfelé tegye be!

A lemez nem a lemezfészekben van. Tegye a lemezt a lemezfiókban levõ lemezfészekbe!

Szennyezett a lemez. Tisztítsa meg a lemezt!

Be van kapcsolva a szülõi korlátozás. Kapcsolja ki, vagy lazítson a korlátozáson!

Torz a bemenetrõl A másik készülékbõl érkezõ videojel másolásvédett. Másolásvédett jelet nem lehet ezen a felvevõn keresztül 
érkezõ kép. nézni. Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a TV-hez.

A    /    gomb használatakor Az átugrott csatornák nincsenek tárolva a felvevõben. Állítsa helyre a csatornákat! Lásd "Programszerkesztés",  
felvevõ átugrik egyes a 20-21. oldal.
csatornákat.

Gyenge a képe/ Kilazult az antenna vagy a kábeltévé kábele. Dugja vissza vagy cserélje ki a kábelt!
hangja vagy nincs képe/
hangja az adásoknak.

Nem látszik a Ki van kapcsolva a kamkorder. Kapcsolja be a kamkordert és kapcsolja a megfelelõ 
kamkorder képe. üzemmódba!

Az A/V bemeneten vagy a Nem a megfelelõ bemenet van kiválasztva a felvevõn. Váltson a megfelelõ bemenetre (AV1, AV2, AV3, DV stb.)
DV IN bemeneten a felve- az AV gombbal!
võhöz csatlakoztatott kam-
korder képe nem látszik a 
TV képernyõjén.

Hibaelhárítás
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Jelenség Ok Elhárítás

Az ezen a felvevõn felvett Néhány lejátszó a DVD-Video formátumú lemezek Erre nincs megoldás.
lemezt nem lehet másik közül még a lezártakat sem képes lejátszani.
felvevõn vagy lejátszón 
lejátszani. Az egyszer másolható felvételeket tartalmazó Erre nincs megoldás.

lemezek más lejátszókon nem játszhatók le.

Nem lehet felvenni, vagy Nem maradt elég szabad hely a lemezen. Használjon másik lemezt!
a felvétel nem sikerült.

A felvenni kívánt mûsorforrás másolásvédett. Ilyen mûsorforrásról nem lehet felvenni.

A TV-n váltott a felvenni kívánt csatornára. A felvevõn váltson a felvenni kívánt csatornára!

Az idõzített felvétel A felvevõ órája rosszul jár. Állítsa be az órát! Lásd 22. oldal, órabeállítás.
nem mûködik.

Rosszul állította be az idõzítõt. Állítsa be újra az idõzítõt! Lásd idõzített felvétel 
– 44-45. oldal.

Az idõzítõ beállítása után nem gyullad ki az Állítsa be újra az idõzítõt!
idõzített felvételt jelzõ lámpa.

A készüléket nem kapcsolta ki. Idõzített felvétel beprogramozása után kapcsolja ki 
a készüléket!

Nem sztereó a felvett/ Nem sztereó a TV. Erre nincs megoldás.
lejátszott hang.

A sugárzott mûsor nem sztereó. Erre nincs megoldás.

A felvevõ AV-kimenetei nincsenek csatlakoztatva Csatlakoztassa õket! Sztereó hang csak a felvevõ 
a TV AV-bemeneteihez. AV-kimenetén keresztül hallgatható.

A TV nincs arra a bemenetre kapcsolva, A TV-n váltson a megfelelõ AUX vagy AV bemenetre!
amelyikhez a felvevõ csatlakoztatva van.

A felvevõ TV hangcsatornája monóra van állítva. Váltsa a felvevõ TV hangcsatornáját sztereóra! Lásd a TV 
hangcsatorna váltása – 30. oldal.

A távvezérlõ nem mûködik. A távvezérlõ nem a felvevõ érzékelõje felé néz. Irányítsa a távvezérlõt a felvevõ érzékelõjére!

A távvezérlõ túl messze van a felvevõtõl. Használja a távvezérlõt hét méternél közelebbrõl!

Akadály van a távvezérlõ és a felvevõ között. Távolítsa el az akadályt!

A távvezérlõ elemei kimerültek. Cserélje újakra az elemeket!

Páralecsapódás

Páralecsapódás elõfordulhat: Ahol páralecsapódás elõfordulhat:

Ha a felvevõt hidegrõl melegbe viszi. Tartsa a felvevõt mindig bedugva és bekapcsolva, így megelõzheti a 
páralecsapódást!

Rendkívül párás környezetben. Ha pára csapódott le a felvevõben, használat elõtt hagyja a felvevõt 
néhány órán keresztül száradni.

Hibaelhárítás
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Általános adatok
Táplálás 220 - 230 V váltakozó feszültség, 50 Hz

Teljesítmény-felvétel 35 W
Méretek (kb.) 430 x 78,5 x 354 mm 

Tömeg (kb.) 5,7 kg

Üzemi hõmérséklet 5 - 35 
o
C

Üzemi páratartalom 5 - 90 %
Képnorma PAL B/G, PAL I/I, SECAM D/K

Rögzítés képnormája PAL

Készülék
Lézer félvezetõlézer, 650 nm hullámhossz

Videofejek  dupla azimut, 4 fej, helikális letapogatás
Képnorma PAL

Felvétel
Felvételi formátumok DVD+RW/+R Video formátum

Felvételre használható lemezfajták DVD+ReWritable (DVD+RW), DVD+Recordable (DVD+R)
Felvétel hossza kb. 1 óra (XP - kiváló minõség), 2 óra (SP - jó minõség), 

4 óra (LP - közepes minõség), 6 óra (EP - gyenge minõség)
Videoformátum

Mintavételi frekvencia 27 MHz
Tömörítés MPEG 2

Hangformátum
Mintavételi frekvencia 48 kHz
Tömörítési formátum Dolby Digital

Lejátszás
Frekvenciamenet DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz, CD: 8 Hz - 20 kHz

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz
Jel-zaj viszony jobb, mint 100 dB (AUDIO OUT kimeneten)

Harmonikus torzítás kevesebb, mint 0,008% (AUDIO OUT kimeneten)
Dinamika-tartomány nagyobb, mint 95 dB (AUDIO OUT kimeneten)

Bemenetek
AERIAL IN antennabemenet, 75 ohm
VIDEO IN 1,0 Vcs-cs 75 ohm, szinkron: negatív, 1 db RCA csatlakozó és 2 db SCART csatlakozó
AUDIO IN 0 dBm, >47 kohm, 1 pár RCA csatlakozó (L - bal, R - jobb) és 2 db SCART csatlakozó

DV IN 4-érintkezõs (i.Link/IEEE 1394 szabványú)
S-VIDEO IN Y (világosságjel) 1,0 Vcs-cs, 75 ohm, szinkron: negatív, 1 db 4-érintkezõs Mini DIN csatlakozó

C (színkülönbségi jel) 0,3 Vcs-cs, 75 ohm

Kimenetek
S-VIDEO OUT Y(világosságjel) 1,0 Vcs-cs, 75 ohm, szinkron: negatív, 1 db 4-érintkezõs Mini DIN csatlakozó

C (színkülönbségi jel) 0,3 Vcs-cs, 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT Y 1,0 Vcs-cs, 75 ohm, szinkron: negatív, 1 db RCA csatlakozó

Pb/Pr 0,7 Vcs-cs 75 ohm, 2 db RCA csatlakozó
Digitális hangkimenet (digital audio) 0,5 Vcs-cs, 75 ohm, 1 db RCA csatlakozó

Analóg hangkimenet 2,0 Veff (1 kHz, 0 dB), 600 ohm, 1 pár RCA csatlakozó (L - bal, R - jobb), illetve SCART csatlakozók

A készülék kialakítását és mûszaki adatait elõzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk.

A Dolby Laboratories licenszengedélyével gyártva. A "Dolby", a "Pro Logic" és a dupla-D jel a Dolby Laboratories védjegyei.

Mûszaki adatok
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