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Σύνδεση µε την τηλεόραση
1 Σβήστε την τηλεόρασή σας.

2 Βγάλτε το βύσµα του καλωδίου κεραίας από την τηλεόραση.
Βάλτε το στην υποδοχή ANTENNA IN στην πίσω πλευρά
του βίντεο DVD recorder.

3 Συνδέστε την υποδοχή TV OUT στην πίσω πλευρά του
βίντεο DVD recorder µε την υποδοχή κεραίας της τηλεόρασης
χρησιµοποιώντας το καλώδιο κεραίας που παρέχεται µε το
βίντεο.

4 Συνδέστε την υποδοχή EXT1 TO TV-I/O ή τις υποδοχές
S-VIDEO OUT (Y/C) , VIDEO OUT (CVBS) , AUDIO OUT
L/R µε τις ανάλογες υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης.

Η τηλεόρασή µου υποστηρίζει τη λειτουργία Easy Link,
Cinema Link, NexTView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic,
Datalogic,...

Συνδέστε την υποδοχή Scart EXT1 TO TV-I/O στην πίσω πλευρά
του βίντεο DVD recorder µε την υποδοχή Scart της τηλεόρασης -
που προβλέπεται για τη µετάδοση δεδοµένων - (βλέπε οδηγίες
χρήσεως της τηλεόρασης), χρησιµοποιώντας ένα ειδικό καλώδιο
Scart (µε πλήρη σύνδεση).

Σύνδεση µε την τάση

Ελέγξτε αν η τάση της περιοχής σας ταιριάζει µε τα στοιχεία στο
πλακίδιο τύπου στο πίσω ή κάτω µέρος της συσκευής. Αν δεν
ταιριάζει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή σε πρατήριο
σέρβις.

1 Ανάψτε την τηλεόρασή σας.

2 Συνδέστε την υποδοχή τάσης 4MAINS στην πίσω πλευρά
του βίντεο DVD recorder µε την υποδοχή τάσης στον τοίχο
χρησιµοποιώντας το καλώδιο τάσης που παρέχεται µε τη
συσκευή.

Πρώτη εγκατάσταση
1 Πατήστε το πλήκτρο STANDBY-ON m στη συσκευή.

P Στο καντράν εµφανίζεται πρώτα '�������' και µετά '�� ��

�	
'.

2 Αν χρειαστεί, ρυθµίστε την τηλεόραση στην υποδοχή εισόδου
ή επιλέξτε τον ανάλογο αριθµό προγράµµατος.
P Στην οθόνη προβάλλεται το µενού πρώτης

εγκατάστασης.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

3 Επιλέξτε τη ρύθµισή της προτίµησής σας µε το πλήκτρο B ή
A .
Επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο OK .

4 Κάντε το ίδιο µε τα περαιτέρω µενού: 'Playback audio',
'Subtitle', 'TV shape' , 'Country' .
P Μετά την επιβεβαίωση του µηνύµατος 'If you have

connected the antenna - press OK' µε το πλήκτρο
OK ξεκινά η αυτόµατη αναζήτηση.

P Μετά το τέλος της αναζήτησης εµφανίζεται το µενού για
τη ρύθµιση ώρας/ηµεροµηνίας.
Ελέγξτε τα δεδοµένα και διορθώστε τα αν χρειαστεί.

5 Πατήστε το πλήκτρο OK για να συνεχίσετε.
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Πώς να κάνετε εγγραφή
1 Πατήστε το πλήκτρο MONITOR για να δείτε το τρέχον σήµα

εισόδου στην οθόνη.

2 Επιλέξτε µε το πλήκτρο CHANNEL q ή CHANNEL r τον
αριθµό προγράµµατος από το οποίο θέλετε να κάνετε
εγγραφή.

Εγγραφή µέσω των εξωτερικών υποδοχών

Επιλέξτε µε το πλήκτρο CHANNEL q ή CHANNEL r τις
µπροστινές υποδοχές ('���', '���') ή την υποδοχή ('EXT1',
'EXT2') στο πίσω µέρος της συσκευής, µέσω της οποίας
θέλετε να κάνετε εγγραφή.

Επιλογή του τύπου εγγραφής (ποιότητα)

Με το πλήκτρο REC MODE µπορείτε να επιλέξετε
'M1(εγγραφές από βιντεοκάµερα/1 ώρα), M2(2 ώρες),
M2x(2,5 ώρες), ), M3(3 ώρες), M4(4 ώρες), M6(6 ώρες) ή
M8(8 ώρες) '.

SAFE-RECORD

Συνήθως µια εγγραφή ξεκινά στο σηµείο που σταµάτησε η
τελευταία εγγραφή. 1/4λες οι επόµενες εγγραφές θα
σβηστούν.
Αν θέλετε τη νέα εγγραφή να προστεθεί στο τέλος όλων των
άλλων εγγραφών, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
REC/OTR n µέχρι να εµφανιστεί στο καντράν '���� ���'.

3 Πατήστε το πλήκτρο RECORD ή REC/OTR n για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.

a Στο καντράν εµφανίζεται '	� ���	��' (κανένα σήµα)
b Ελέγξτε αν τα βύσµατα των καλωδίων είναι καλά
συνδεδεµένα.

b Αν η εγγραφή θα γίνει από βίντεο, αλλάξτε στο βίντεο τη
ρύθµιση 'Tracking'.

b Στην περίπτωση κακής ποιότητας, µη τυποποιηµένων
σηµάτων εικόνας το βίντεο DVD recorder µπορεί να µην
αναγνωρίζει το σήµα.

Προγραµµατισµός εγγραφών
1 Ανάψτε την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε αν χρειαστεί τον αριθµό

καναλιού του βίντεο DVD recorder.

2 Πατήστε το πλήκτρο TIMER s στο τηλεχειριστήριο.

Timer
Timer programming

Date
01

Prog.
BBC1

Start
20:15

VPS
PDC End

21:30

Rec
Mode
M1

Mo-Fr/Weekly
Press SELECT

To store
Press OK

3 Επιλέξτε τη γραµµή 'Timer programming' µε το πλήκτρο
B ή A . και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο C .
Προβάλλονται τα τρέχοντα δεδοµένα.

4 Επιλέξτε το πεδίο καταχώρησης µε το πλήκτρο D ή C .

5 Καταχωρήστε τα δεδοµένα της επιλογής σας µε το πλήκτρο
B A ή µε τα πλήκτρα 0..9 .

6 Επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο OK .
Τα δεδοµένα έχουν αποθηκευτεί σε µια θέση µνήµης.

7 Ολοκληρώστε µε το πλήκτρο TIMER s .

8 Σβήστε το βίντεο DVD recorder µε το πλήκτρο
STANDBY m .

Η προγραµµατισµένη εγγραφή λειτουργεί µόνο όταν το βίντεο
DVD recorder είναι σβησµένο µε το πλήκτρο STANDBY m .

Σύντοµες οδηγίες



3

Με τον 'Digital Photo Manager' µπορείτε να δείτε, να αλλοιώσετε
και να αποθηκεύσετε ξανά εικόνες JPEG (*.JPG) από µια
ψηφιακή κάρτα, Picture CD, DVD ή CD ROM.
Επίσης µπορείτε να βάλετε τις εικόνες µε µια συγκεκριµένη σειρά
σε ένα λεγόµενο άλµπουµ, ενώ η αρχική σειρά στο µέσο
αποθήκευσης παραµένει αναλλοίωτη.
Επιπλέον µπορείτε να δείτε τις εικόνες ως slideshow, επιλέγοντας
ελεύθερα τη διάρκεια προβολής τους.
Μπορείτε και να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σε δίσκο
DVD+RW/+R για να κάνετε αναπαραγωγή του σε DVD player.

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ 'Roll' και 'Albums';

'Roll'
Ένας κατάλογος που περιέχει εικόνες JPEG. Παρόµοιο µε
ένα συνηθισµένο φιλµ 35 mm φωτογραφικής µηχανής. Τα
φιλµ δηµιουργούνται αυτόµατα από τις ψηφιακές
φωτογραφικές µηχανές.

'Albums'
∆υαδικό αρχείο που περιέχει αναφορές σε εικόνες των φιλµ.
Παρόµοιο µε ένα συνηθισµένο άλµπουµ που περιέχει
φωτογραφίες διαφορετικών φιλµ.
Μπορείτε να διαγράψετε ένα άλµπουµ χωρίς να διαγράψετε
τις εικόνες που περιέχει.

Η κάρτα PC (PCMCIA)

Στη συσκευή αυτή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες
ψηφιακές κάρτες µε προσαρµογέα:
ψηφιακή κάρτα SD, κάρτα Multimedia, CompactFlash,
SmartMedia, Memory Stick/Memory Stick pro, Micro Drive, xD
Picture Card.

Προσοχή!
Τοποθετήστε/Αφαιρέστε τη κάρτα PC µόνο όταν δε γίνεται
πρόσβαση σ' αυτή από τη συσκευή. Αλλιώς θα προκαλέσετε
ζηµιά στην ψηφιακή κάρτα.

Πως αναγνωρίζετε πως γίνεται πρόσβαση στο µέσο
αποθήκευσης:
•) Στην πάνω αριστερή γωνιά της οθόνης εµφανίζεται ένα

κινούµενο σύµβολο δίσκου

Αν δεν είστε σίγουροι, πατήστε στον 'Digital Photo Manager'
το πλήκτρο PHOTO . Περνάτε στην οθόνη 'Media menu'.
Μπορείτε επίσης να σβήσετε το βίντεο DVD recorder µε το
πλήκτρο STANDBY m .

Προβολή εικόνων JPEG ενός φιλµ
1 Τοποθετήστε το ανάλογο µέσο αποθήκευσης (CD,

DVD+RW/R, ψηφιακή κάρτα).

2 Πατήστε το πλήκτρο PHOTO στο τηλεχειριστήριο.
Εµφανίζεται 'Media menu'.

3 Επιλέξτε το µέσο που θέλετε να επεξεργαστείτε (δίσκο ή
ψηφιακή κάρτα) µε το πλήκτρο B ή A . Αν το ανάλογο
µέσο (δίσκος ή ψηφιακή κάρτα) δεν έχει τοποθετηθεί στη
συσκευή, στο αριστερό µέρος της οθόνης πάνω από το
σύµβολο εµφανίζεται ένα απαγορευτικό σήµα.

4 Επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο C .

5 Επιλέξτε τη γραµµή 'Roll' µε το πλήκτρο B ή A και
επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο C .

6 Βλέπετε σε µια σύνοψη πάντοτε την πρώτη εικόνα του φιλµ
που περιέχει εικόνες. Η ένδειξη και το όνοµα του φιλµ
εξαρτάται από την φωτογραφική µηχανή ή το λογισµικό µε το
οποίο δηµιουργήθηκε το φιλµ.

7 Επιλέξτε το φιλµ που θέλετε µε το πλήκτρο B ή A και
επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο OK .

8 Γίνεται ανάγνωση των δεδοµένων και στη συνέχεια βλέπετε
µια σύνοψη των αποθηκευµένων εικόνων.

9 Με τα πλήκτρα D , C , B , A µπορείτε να επιλέξετε µια
εικόνα για προβολή ή επεξεργασία.

Γρήγορη αναζήτηση στις εικόνες

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση των εικόνων σελίδα µε σελίδα µε
τα πλήκτρα O ή N .
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε µια εικόνα απευθείας µε τα
αριθµηµένα πλήκτρα 0..9 του τηλεχειριστηρίου.

0 Πατήστε το πλήκτρο OK στην εικόνα που επιθυµείτε.

A Προβάλλεται ολόκληρη η εικόνα στην οθόνη.
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∆ηµιουργία slideshow 'συµβατού µε
DVD'

Με τη λειτουργία αυτή είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
slideshow ενός φιλµ ή άλµπουµ σε DVD player.
Το slideshow θα αποθηκευτεί στο δίσκο DVD+RW/+R ως τίτλος
ταινίας. Αν σε δίσκο DVD+RW θέλετε εκτός από την
ταινία-slideshow να αποθηκεύσετε και τις εικόνες σε µορφή
JPEG, πρέπει να προετοιµάσετε τον DVD+RW ώστε να µπορούν
να αποθηκευτούν φωτογραφίες και ταινίες. Βλέπε την
παράγραφο 'Προετοιµασία DVD+RW'.
Σε δίσκο DVD+R µπορεί να γίνει αποθήκευση µόνο
φωτογραφιών ή µόνο ταινιών. ∆εν είναι δυνατός ο συνδυασµός
φωτογραφιών και ταινιών σε δίσκο DVD+R.

∆ηµιουργία slideshow ενός φιλµ
Το κάθε φιλµ θα αποθηκευτεί στον δίσκο DVD+RW/+R ως
ξεχωριστή ταινία.
Αν θέλετε να δηµιουργήσετε ταινία από διαφορετικά φιλµ, πρέπει
πρώτα να δηµιουργήσετε ένα άλµπουµ και µετά να το
αποθηκεύσετε ως ταινία στον DVD+RW/+R.

1 Επιλέξτε στο 'Media menu' την ψηφιακή κάρτα (µεσαίο
σύµβολο) και επιβεβαιώστε µε C .

2 Επιλέξτε τη γραµµή 'Rolls' και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο
C .

3 Επιλέξτε µε το πλήκτρο B , A το φιλµ που θέλετε να
αποθηκεύσετε ως ταινία.

4 Πατήστε το πλήκτρο C για να εµφανιστεί το µενού 'Roll
Settings'.

5 Επιλέξτε τη γραµµή 'Make video title' µε το πλήκτρο B ,
A και επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο OK .
Στο καντράν εµφανίζεται '����	�'. Στην οθόνη εµφανίζεται µια
ένδειξη της διάρκειας µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το νέο φιλµ αποθηκεύεται στο δίσκο DVD+RW/+R ως ταινία.
Εµφανίζεται στην περίληψη ευρετηρίου εικόνας ως
ξεχωριστός τίτλος.

Η ταινία αυτή θα προστίθεται πάντοτε µετά από την τελευταία
ταινία στο δίσκο. ∆εν γίνεται αντικατάσταση υφιστάµενων
τίτλων.
Βεβαιωθείτε πως έχετε αρκετή χωρητικότητα στο δίσκο.

6 Ολοκληρώστε µε το πλήκτρο DISC MENU .
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