
DVD-lejátszó/kazettás videomagnó

Használati útmutató



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.

VIGYÁZAT! A TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉST ELKERÜLENDÕ, 
NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÕ VAGY NEDVESSÉG 
HATÁSÁNAK.

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

1-es besorolású 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: DVP 3100V

Gyártási szám: 

A KÉSZÜLÉK NEM FELTÉTLENÜL MÛKÖDIK EGYÜTT MIN-
DEN HDTV SZABVÁNY SZERINTI TV KÉSZÜLÉKKEL, ÍGY A 
KÉPERNYÕN ZAVAROK JELENHETNEK MEG. A 625 SOROS 
PROGRESSZÍV PÁSZTÁZÁS PROBLÉMÁI ESETÉN JAVASOL-
JUK AZ ÁTKAPCSOLÁST A "STANDARD DEFINITION" 
(NORMÁL FELBONTÁS) KIMENETRE. HA INFORMÁCIÓKRA   
VAN SZÜKSÉGE SAJÁT TV-KÉSZÜLÉKE ÉS A 625p MODELL 
EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, KERESSE 
FEL ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!

Szolgáltatások:
– Sokoldalú lejátszás: DVD, DivX, VCD, Audio CD lemezek és 

VHS kazetták lejátszása.
– DVD-t nézhet, miközben TV-mûsort vesz fel a videomag-

nóra.
– A DVD és a VCR deck távvezérlése.
– Felvétel DVD-rõl VHS kazettára (hacsak a DVD-n nincs 

Macrovision másolásvédelem).
– Hi-Fi sztereó videomagnó.  

Biztonsági tudnivalók
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Lejátszható lemezek

DVD

(8cm / 12 cm átmérõjû lemez)

Video CD (VCD)

(8cm / 12 cm átmérõjû lemez)

AUDIO CD

(8cm / 12 cm átmérõjû lemez)

Mindemellett a készülék alkalmas DivX fájlok, DVD±R,
DVD±RW, Kodak Picture CD, SVCD és olyan CD-R vagy
CD-RW típusú lemezek lejátszására, amelyek audio címeket,
MP3/Windows MediaTM Audio és/vagy JPEG fájlokat tartal-
maznak.

Ez a felirat a termék azon tulajdonságát jelöli, hogy képes
olyan DVD-RW típusú lemezek lejátszására, amelyek
Video Recording (VR) formátumban lettek rögzítve.

Megjegyzések
– A lemezt készítõ felvevõ berendezés, illetve maga a CD-R/RW 

(vagy DVD±R/±RW) lemez állapotától függõen elõfordulhat, 
hogy néhány CD-R/RW (vagy DVD±R/±RW) lemez nem játsz-
ható le a készüléken.

– Ne helyezzen semmilyen jelölést vagy matricát a lemez egyik 
oldalára sem (a feliratos és az olvasható oldalra sem)!

– Ne használjon a szokásostól eltérõ (pl. szív vagy nyolcszög) alakú 
CD lemezeket! Az ilyen lemezek használata üzemzavarhoz ve-
zethet!

DVD és Video CD lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
Elõfordulhat, hogy a DVD és Video CD lemezekre a szoftvergyár-
tók szándékosan rögzítenek néhány lejátszási funkciót. Mivel ez a
készülék a DVD és Video CD lemezeket a szoftvergyártók által
fejlesztett lemeztartalomtól függõen játssza le, ezért lehetséges,
hogy néhány lejátszási tulajdonság nem elérhetõ, vagy más funkciók
hozzáadódhatnak.
Tanulmányozza a DVD és Video CD lemezekhez mellékelt útmu-
tatókat is! Elõfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani néhány,
üzleti célokra készült DVD-t.

A DVD lejátszó és a DVD lemezek területi kódja
Ezt a DVD lejátszót a "2-es" régió számára kódolt DVD
szofverek lejátszásához tervezték és gyártották. A DVD
lemezek címkéjén gyakran megtalálható a területi kód,
amely azt mutatja, hogy melyik típusú lejátszó alkalmas az adott
lemez lejátszására. Ez a készülék csak azoknak a lemezeknek a
lejátszására alkalmas, amelyek címkéjén a "2" vagy az "ALL" kód
szerepel. Amennyiben bármilyen eltérõ típusú lemezt próbál leját-
szani, a "Check Regional Code" ("Ellenõrizze a területi kódot") feli-
rat jelenik meg a TV képernyõjén. Elõfordulhat, hogy néhány
lemezen nem található területi kódot jelölõ címke akkor sem, ha
lejátszásuk csak bizonyos régiókban lehetséges.

Lemezzel kapcsolatos szakkifejezések

Cím (title) (csak DVD esetén)
Minden címhez tartozik egy hivatkozási szám, amely egyszerûbbé
teszi a helyének meghatározását.

Fejezet (chapter) (csak DVD esetén)
Kép vagy zenés darab olyan részletei, amelyek kisebbek a címeknél.
A cím egy vagy több fejezetbõl állhat. Minden fejezethez tartozik
egy sorszám, amely segít megtalálni az Ön által keresett fejezetet.
Elõfordulhat, hogy a lemezen egyetlen fejezet sincs rögzítve.

Mûsorszám (track)
Video CD-n vagy Audio CD-n található mûsor- vagy zeneszámok.
Minden mûsorszámhoz tartozik egy sorszám, hogy Ön meg tudja
találni a kívánt mûsorszámot.

Jelenet (scene)
A PBC funkcióval (Playback control) rendelkezõ Video CD-ken a
mozgó- és állóképek részekre vannak osztva, amelyeket
jeleneteknek ("scenes") neveznek. Minden jelenet megjelenik a
menü képernyõn, és valamennyihez tartozik egy jelenetszám,
melynek segítségével Ön meg tudja találni a kívánt jelenetet.
Minden jelenet egy vagy több mûsorszámból áll.

DivX
A DivX egy forradalmian új video codec neve, amely az új MPEG-4
tömörítésen alapul.

A Video CD lemezek típusai
A Video CD lemezeknek két fajtája létezik:

PBC-vel rendelkezõ Video CD-k (2.0 verzió)
A PBC (Playback control) funkció lehetõvé teszi, hogy a rendszer
segítségével menüket, keresõfunkciókat vagy más, tipikusan
számítógépre jellemzõ szolgáltatásokat használjon. Ezen felül leját-
szhatók a lemezen található jó minõségû fotók is.

PBC-vel nem rendelkezõ Video CD-k (1.1 verzió)
Mûködési módjuk megegyezik az Audio CD lemezekével, ezek a
lemezek egyaránt támogatják a videokép és a hang lejátszását, de
nem rendelkeznek PBC-vel.

A távvezérlõ hatótávolsága
Irányítsa a távvezérlõt a készüléken található érzékelõ felé, és
nyomja meg a kívánt gombot!

Távolság: körülbelül 7m az érzékelõ elejétõl számítva.

Irány (szög): körülbelül 30° mindkét irányban az érzékelõ ele-
jéhez képest.

Az elemek behelyezése a távvezérlõbe
Távolítsa el a távvezérlõ hátoldalán található elem-
tartó fedelet, és helyezzen be két darab (AA
méretû) elemet, ügyelve az elemek helyes polari-
tására a     és     jelzéseknek megfelelõen.

Figyelem!
Ne használjon egyszerre régi és új elemet! Soha ne használjon
egyidejûleg különbözõ típusú elemeket (standard, alkáli stb.)!

Használatbavétel elõtt
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Tudnivalók

Bánásmód

A készülék szállítása
Az eredeti csomagolásnak (kartondoboz és csomagoló anyagok) jó
hasznát veheti a készülék szállításakor. A legbiztosabb védelem ér-
dekében csomagolja vissza a készüléket, ahogyan eredetileg a gyár-
ban történt.

A készülék elhelyezése
Lejátszás közben a készülék zavarhatja a közelében elhelyezett TV
vagy rádió mûködését. Ebben az esetben helyezze a készüléket tá-
volabb a TV-tõl, vagy rádiótól, vagy kapcsolja ki a készüléket, mi-
után kivette a lemezt.

Tisztán tartás
Ne használjon a készülék közelében illékony folyadékokat, például
rovarölõ spay-ket! Ne hagyja, hogy mûanyag termékek gumialkat-
részei hosszú idõn keresztül érintkezzenek a készülékkel! A gumi-
alkatrészek nyomot hagynak a készülék felületén.

A készülék tisztítása

A készülékház tisztítása
Használjon száraz, puha törlõkendõt! Ha a felület rendkívül piszkos,
vigyen fel egy puha törlõkendõre kis mennyiségû lágy mosószert!
Ne használjon erõs oldószereket, például alkoholt, benzint vagy
hígítót, mivel ezek megrongálhatják a készülékház felületét.

Tiszta kép elérése
A DVD lejátszó egy high-tech, precíziós berendezés. Ha az optikai
olvasó lencse és a lemezmeghajtó alkatrészei piszkosak vagy elhasz-
nálódtak, a kép minõsége romlik. Minden 1000 órányi használat
után ajánlott a készülék átvizsgálása és karbantartása. (Ezt befolyá-
solja a mûködési környezet.)
Keresse fel legközelebbi márkakereskedõjét a részletekért!

Lemezzel kapcsolatos tudnivalók

Bánásmód

Ne érjen hozzá a lemez olvasható oldalához! Tartsa a lemezt az
élénél fogva, így elkerülheti, hogy ujjlenyomatot hagyjon a lemez fel-
színén. Ne ragasszon papírt, vagy szalagot a lemezre!

A lemezek tárolása

Lejátszás után helyezze vissza a lemezt a tokjába! Ne tegye ki a
lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy hõforrásnak, illetve ne hagyja
a lemezt közvetlen napsugárzásnak kitett autóban, mivel a
hõmérséklet jelentõsen megemelkedhet a jármûben.

A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjlenyomatok és a rárakódott por gyenge kép-
minõséget és zajos hangzást eredményezhet. Lejátszás elõtt tiszta
ruhával tisztítsa meg a lemezt! Törölje a lemezt belülrõl kifelé!

Ne használjon erõs oldószereket, mint például alkoholt, benzint,
hígítót, kereskedelemben megtalálható tisztítószereket vagy a régi
bakelit lemezekhez használt antisztatikus (portaszító) spray-ket.

Szimbólumok

A      szimbólum megjelenése

A "     " szimbólum megjelenhet a TV-képernyõn használat közben.
Ez az ikon azt jelenti, hogy az ebben a használati útmutatóban
ismertetett funkciót nem engedélyezi a DVD+VCR készülék, vagy
nem elérhetõ az adott DVD Video lemezen.

Az útmutatóban használt lemezszimbólumok

Az a rész, amelynek címe tartalmazza az alábbi szimbólumok
valamelyikét, csak olyan lemezekre vonatkozik, amelyeken meg-
található az adott szimbólum.

DVD

PBC funkcióval (lejátszás-vezérlés) rendelkezõ Video CD

PBC funkcióval (lejátszás-vezérlés) nem rendelkezõ
Video CD

Audio CD

MP3 lemez

JPEG lemez

DivX lemez

A mûsorforrás kiválasztása
Ki kell választania valamelyik – a TV képernyõn megjeleníteni 
kívánt – jelforrást (DVD vagy VCR, azaz videomagnó).
Ha a DVD-lejátszót kívánja mûsorforrásként mûködtetni:
Nyomja meg a távvezérlõ DVD gombját vagy a készülék 
elõlapján található SOURCE gombot, hogy a DVD-készülék által 
adott mûsor jelenjen meg a TV képernyõjén. 
Ha a videomagnót (VCR) kívánja mûsorforrásként mûködtetni:
Nyomja meg a távvezérlõ VCR gombját vagy a készülék elõlapján 
található SOURCE gombot, hogy a videomagnó által adott 
mûsor jelenjen meg a TV képernyõjén. 

Megjegyzések
Ha behelyez egy lemezt, miközben a DVD+VCR készülék VCR 
üzemmódban van, a DVD+VCR készülék automatikusan DVD 
üzemmódba vált.
Ha behelyez egy videokazettát, miközben a DVD+VCR készülék 
DVD üzemmódban van, a DVD+VCR készülék automatikusan 
VCR üzemmódba vált.

Használatbavétel elõtt
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Elõlap és kijelzõ

6

Lemeztálca
Ide helyezze be a lemezt!

Kijelzõ
A készülék aktuális állapotát mutatja.

A távvezérlõ érzékelõje
Ide irányítsa a távvezérlõt.

Kazettafészek

DVD OPEN/CLOSE (   )
Nyitja, illetve csukja a lemez-
tálcát.

STOP (   ) Megállítja a lejátszást.

PLAY (   ) Elindítja a lejátszást.

Audio IN (L/R) 
csatlakozó

Video IN csatlakozó

EJECT (   )
Nyomja meg a kazetta kidobásához!

SOURCE
Váltás DVD/VCR között

VCR Record
Felvétel videokazettára

CHANNEL  
Kiválaszthatja vele a csatornát

STANDBY/ON 
(hálózati kapcsoló)

Be- vagy kikapcsolja
a készüléket.

Másolás DVD-rõl
videokazettára

A DVD egység kiválasztva.

Betöltött lemez a DVD lejátszóban. 
(Világít, amikor van lemez a lemeztálcán, és villog,

ha nem található lemez a készülékben.)

Azt mutatja, hogy a progresszív pásztázás 
(Progressive Scan) be van kapcsolva.

Az ismétlés módot jelzi.

A gyermekzár aktiválva van.

A DVD+VCR készülék idõzített felvétel üzemmódban van, 
vagy idõzített felvétel van beprogramozva.

Betöltött kazetta a videomagnóban.

A videomagnó kiválasztva.

A videofelvevõ mûködésben van. 
Folyamatban van egy DVD másolása
videokazettára.

A TV módot jelzi. 
(További információk: 21. oldal)

Mutatja a teljes játékidõt, az eltelt idõt, vagy az egység jelenlegi állapotát.

REW 
(ugrás/keresés visszafelé,

csévélés visszafelé)
Visszaugrik az adott

fejezet/mûsorszám elejére,
vagy az elõzõ fejezetre/

mûsorszámra. A gyors, vis-
szafelé történõ kereséshez

nyomja meg és tartsa 2
másodpercig lenyomva!
Visszacsévéli a kazettát.

FFW 
(ugrás/keresés elõre, csévélés elõre)
Elõreugorhat a következõ fejezetre/
mûsorszámra. A gyors, elõrefelé történõ
kereséshez nyomja meg és tartsa 2 má-
sodpercig lenyomva! Elõre csévéli a
kazettát.

PAUSE(   )
Ideiglenesen

megszakítja a le-
játszást/lejátszás
képkockánként.



DVD/VCR választó gomb
Kiválaszthatja a mûsorforrást (DVD-lejátszó vagy

videomagnó), amelynek képét meg kívánja
jeleníteni a TV-képernyõn.

TV/VIDEO
Megjeleníti a videomagnón vagy a TV-

vevõkészüléken kiválasztottt csatornákat.

0-9 számgombok
Kiválasztja a menü számozott opcióit.

DISC MENU
Belép a DVD lemezen található menübe.

SYSTEM MENU
Be-, illetve kilép a DVD beállítások menüjébe/-bõl

és a videomagnó menüjébe/-bõl.

SKIP       /REW
Az aktuális fejezet vagy mûsorszám elejére ugrik.

Az elõzõ fejezetre vagy mûsorszámra ugráshoz
nyomja meg gyorsan egymás után kétszer!

A visszafelé kereséshez nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot két másodpercig (csak DVD
esetén)! Visszacsévéli a kazettát kép nélkül (miu-
tán megállította a lejátszást), vagy képpel együtt.

SKIP       /FWD
A következõ fejezetre vagy jelenetre ugrik.

Az elõre kereséshez nyomja meg és tartsa leny-
omva a gombot két másodpercig (csak DVD

esetén)! Elõre csévéli a kazettát álló helyzetbõl
(STOP üzemmódból) vagy használhatja képpel

történõ elõre kereséshez.

MARKER (jelölés)
Bármely pontot megjelölhet lejátszás közben.

SEARCH (Keresés)
A megjelölt jelenetek keresése (MARKER

SEARCH) menüt jeleníti meg.
INPUT

Kiválasztja a videomagnó egység jelforrását
(tuner, AV1, AV2 vagy AV3)

RECORD
Készíthet felvételt a megszokott módon, vagy

ismételt megnyomásával aktiválhatja az azonnali
idõzített felvételt.

REPEAT
Fejezet, jelenet, cím, vagy a teljes mûsor

ismétlése.
REPEAT A-B

Megismétli az adott szakaszt.
PROGRAM

Elõhívja vagy eltávolítja a Program menüt.
CLEAR (Törlés)

– 0:00:00 helyzetbe állítja a kazetta számlálóját.
– Eltávolít egy jelenetet a program menübõl, vagy

egy jelzést a megjelölt jelenetek listájáról.

POWER
Be- és kikapcsolja a DVD+VCR készüléket.

EJECT OPEN/CLOSE
– Nyitja és csukja a lemeztálcát.
– Kidobja a kazettát a videomagnóból.

RETURN
Video CD menüjét jeleníti meg PBC segítségével.
DISPLAY
Aktiválja a képernyõ-kijelzést (OSD).
Váltogatja az óra, a kazettaszámláló és a
kazettából hátralevõ idõ kijelzését.

/   /   /    (bal/jobb/fel/le)
– Menüpont kiválasztása a menüben.
–    /   : A videomagnó csatornájának kiválasztása.
A kazetta képernyõn megjelenített képének
állítása kézzel.
OK
– Jóváhagyja a menüpont kiválasztását.
– Megjeleníti a funkciókat a TV-képernyõn.

STOP
Megállítja a lejátszást.
PLAY
Elindítja a lejátszást.
PAUSE/STEP
Szünetelteti a lejátszást vagy a felvételt.
Pause üzemmódban a gomb ismételt megnyo-
másával képkockánként játssza le a felvételt.

SUBTITLE (Felirat)
Kiválasztja a felirat nyelvét.
AUDIO
Kiválasztja a kísérõhang nyelvét (DVD esetén).
ANGLE (Kameraállás)
Amennyiben lehetséges, kiválasztja a kameraállást
a DVD lemezen.
ZOOM
Kinagyítja a DVD/VCD képet.

TITLE
Megjeleníti a lemez címmenüjét, ha van ilyen.
Kiválasztja a felvétel sebességét.
SHUFFLE
Véletlen sorrendben játssza le a jeleneteket.
CHILD LOCK
Be- vagy kikapcsolja a gyermekzárat.
SHOWVIEW
A ShowView programozás menüjének megje-
lenítése.

Megjegyzések
A távvezérlõ ugyanazokat a gombokat használja bizonyos videomagnó
és DVD-lejátszó funkciókhoz (pl. PLAY).
Amikor a videomagnót (VCR) kívánja használni, elõször nyomja meg a
VCR gombot!
Amikor a DVD-lejátszót kívánja használni, elõször nyomja meg a DVD
gombot!

Távvezérlõ
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Hátlap
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AERIAL (Antenna)
Ide csatlakoztassa az antennát!

EURO AV2 DECODER
Csatlakoztassa (fizetõs) TV dekóderhez, vagy egy másik videomagnóhoz!

S-VIDEO OUT (csak DVD kimenet)
Csatlakoztassa S-Video bemenettel ren-
delkezõ TV-hez!

EURO AV1 AUDIO/VIDEO 
(videomagnó bemenet és kimenet, DVD kimenet)
Csatlakoztassa TV-készülékhez, vagy egy másik 
videomagnóhoz!

COAXIAL (digitális audio kimeneti aljzat) (csak DVD kimenet)
Csatlakoztassa digitális (koaxiális) audio berendezéshez!

Hálózati kábel
Csatlakoztassa a hálózathoz!

RF OUT (DVD és videomagnó kimenet)
Ehhez a csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a TV-jét!

Figyelem!
Ne nyúljon bele a hátlapon található csatlakozóaljzatokba!
A keletkezõ elektromos zárlat a készülék meghibásodását
okozhatja.

AUDIO OUT (bal/jobb) (csak DVD kimenet)
Csatlakoztassa az erõsítõt, receivert vagy sztereó rendszert.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(csak DVD kimenet)
Csatlakoztassa a TV-t az Y Pb Pr bemeneteken keresztül!

VIDEO/AUDIO OUT (bal/jobb) (DVD és videomagnó kimenet)
Csatlakoztassa a TV-t a video és audio bemeneten keresztül!



A csatlakoztatni kívánt TV-tõl és egyéb berendezéstõl függõen 
többfajta összeköttetési lehetõség is rendelkezésére áll.
A legjobb csatlakoztatás megvalósítása érdekében kérjük, hogy 
tanulmányozza át a TV-je, sztereó berendezése vagy az egyéb 
csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját!
A jobb hangminõség eléréséhez kösse össze a készülék AUDIO 
OUT csatlakozóját az erõsítõje, receivere, illetve sztereó vagy 
audio/video berendezése audio bemeneti csatlakozójával. Lásd 
"Csatlakoztatás egyéb berendezésekhez", a 10. oldalon.

Figyelem!
– Ügyeljen arra, hogy a készüléket közvetlenül csatlakoztassa a TV-

hez! Állítsa a TV-t a megfelelõ videobemeneti csatornára!
– Ne kösse össze ennek a készüléknek az AUDIO OUT csatlako-

zóját az audio rendszer phono in (lemezjátszó) csatlakozójával!

Csatlakoztatás TV-hez és dekóderhez

A rendelkezésre álló készülékei lehetõségeinek megfelelõen 
válasszon ki egyet a következõ összeköttetési lehetõségek közül!

Szokásos AV összeköttetés 
SCART csatlakozó kábel segítségével kösse össze a készülék
hátoldalán található EURO AV1 AUDIO/VIDEO csatlakozó
aljzatot a TV SCART bemeneti csatlakozó aljzatával!

Néhány televíziós mûsorszolgáltató kódolt adást sugároz, ame-
lyet csak megvásárolt vagy bérelt dekóderrel nézhet meg.
Lehetõsége van arra, hogy ilyen dekódert csatlakoztasson a
DVD/VCR készülékhez.

Szokásos RF összeköttetés 
Csatlakoztassa a beltéri/kültéri antenna kábelét a készülék
hátoldalán található AERIAL csatlakozó aljzathoz!

A mellékelt RF kábel segítségével kösse össze a készülék hátol-
dalán található RF OUT (DVD és videomagnó kimenet) csat-
lakozó aljzatot a televízió antennabemenetével!

Csak DVD kimeneti csatlakozás

Komponens video (Color Stream®) összeköttetés
Az Y Pb Pr kábel segítségével kösse össze a DVD-lejátszó
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csat-
lakozó aljzatát a TV megfelelõ bemeneti csatlakozó aljzatával!

Az audio kábelek segítségével csatlakoztassa a DVD lejátszó bal
és jobb AUDIO OUT csatlakozó aljzatát a TV audio bal/jobb
csatlakozó aljzatához!

S-Video összeköttetés
A S-Video kábel segítségével kösse össze a készülék S-VIDEO
OUT csatlakozó aljzatát a TV S-Video bemeneti csatlakozó aljza-
tával!

Az audio kábelek segítségével csatlakoztassa a DVD lejátszó bal
és jobb AUDIO OUT csatlakozó aljzatát a TV audio bal/jobb
csatlakozó aljzatához!

Progressive Scan (ColorStream®Pro) összeköttetés
Ha az Ön televíziója nagy felbontású, vagy "digital ready" televí-
zió, akkor kihasználhatja a DVD lejátszó progresszív kimenete 
segítségével elérhetõ lehetõ legjobb képminõséget.
Ha a TV-je nem képes a progresszív jel fogadására, és Ön beállít
ja a DVD-lejátszón a Progressive Scan-t, torzult kép jelenik meg.

Az Y Pb Pr kábel segítségével kösse össze a DVD lejátszó COM-
PONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csatlakozó
aljzatát a TV megfelelõ bemeneti csatlakozó aljzatával!

Az audio kábelek segítségével csatlakoztassa a DVD lejátszó bal
és jobb AUDIO OUT csatlakozó aljzatát a TV audio bal/jobb
csatlakozó aljzatához!

Megjegyzések
– Kapcsolja be a Progressive opciót a beállító menüben, hogy 

progresszív jelet kapjon, lásd a 17. oldal!
– A Progressive Scan üzemmód nem mûködik analóg video csat-

lakozással (sárga VIDEO OUT csatlakozóaljzat) és a S-VIDEO 
összekötéssel sem.

Megjegyzés
– Ha a TV rendelkezik S-Video bemenettel, az S-Video kábel segít-

ségével csatlakoztassa a DVD-lejátszót! S-video kábel használata 
esetén ne csatlakoztassa a sárga videokábelt!

Csatlakoztatás
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Csatlakoztatás egyéb készülékekhez

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

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

Csatlakoztatás kétcsatornás digitális sztereó (PCM)
erõsítõhöz, vagy többcsatornás dekóderrel (Dolby DigitalTM,
vagy MPEG) rendelkezõ Audio/Video receiverhez

Csatlakoztassa a fenti készülékek valamelyikének digitális
kimeneti csatlakozóaljzatát (COAXIAL) az erõsítõ megfelelõ
bemeneti csatlakozóaljzatához! Használjon opcionális digitális
(optikai vagy koaxiális) audio kábelt!

Szükség lesz a készülék digitális kimenetének aktiválására. (Lásd
az "Audio" részt a 18. oldalon!)

Digitális többcsatornás hangzás
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.

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

Csatlakoztatás
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Videocsatorna behangolása a TV-n
A videocsatorna (RF kimeneti csatorna) az a csatorna, amelyen az
Ön TV-vevõkészülékébe kép- és hangjelek érkeznek a DVD+VCR
készülékbõl RF kábelen keresztül.

Ha SCART csatlakozót használt, nem kell behangolnia a TV-t,
egyszerûen csak kapcsoljon az AV csatornára! Az AV csatorna már
elõ lett programozva a TV-n történõ optimális videolejátszás biz-
tosításához.
Csak akkor hajtsa végre a következõ lépéseket, ha interferenciát
(zavart) észlel a TV-n látható képen annak következtében, hogy
elköltözött, új csatorna kezdett mûsort sugározni a lakhelyén, le-
cserélte a csatlakozót RF-rõl AV csatlakozóra, vagy éppen fordítva!

Kapcsolja be a DVD+VCR készüléket és a TV-t!

Állítsa be a 36-os üres programhelyet a TV-jén!

A távvezérlõ     gombjának megnyomásával lépjen készen-
léti (standby) üzemmódba (az óra elhalványodik a kijel-
zõn)!

Nyomja meg a DVD+VCR készüléken a CHANNEL
vagy     gombot, és tartsa lenyomva legalább 4 másodper-
cig!

RF 36 fog megjelenni a DVD+VCR kijelzõjén.
Az alábbi kép fog megjelenni a TV képernyõn.

Ha a kép szemcsés, lépjen az 5. pontra! Ha a kép tiszta, a
DVD+VCR készüléken nyomja meg a     gombot!

Nyomja meg a DVD+VCR készüléken a CHANNEL
vagy     gombot, és állítsa a videocsatornát egy olyan, 22
és 68 közötti szabad programhelyre, melyen nem talál-
ható semmilyen helyi adó az Ön körzetében!

Megjegyzés
Az RF csatorna nem fog megváltozni, amíg a 6. lépést végre nem
hajtotta.

A     gomb megnyomásával mentse el az új RF videocsa-
tornát a DVD+VCR készülék memóriájába!

Most pedig hangolja a TV-készülékét az új DVD+VCR RF
csatornára!

Megjegyzés
Ha a kép tiszta volt a 4. lépésnél, ne hangolja újra a TV-jét!

A DVD+VCR készülék legelsõ használata

A következõ lépések elvégzésére akkor van szükség, ha most csat-
lakoztatta a DVD+VCR-t legelõször. A TV-adók behangolása egy-
szerû feladat az Automatic Channel Memory Systemmel
(ACMS) rendelkezõ DVD+VCR készülék számára. Ez a rendszer
automatikusan megkeresi és eltárolja a TV-csatornákat a
DVD+VCR készülékben.

Figyelem!
Ha RF antenna-bemeneten keresztül végezte el a csatlakoz-
tatást, tanulmányozza a "TV csak RF antenna-bemenettel"
részt a következõ oldalon!

Gyõzõdjön meg róla, hogy megfelelõen állította össze a
DVD+VCR készüléket!

Amennyiben az induló menü képernyõ (Menu Screen) nem jelenik
meg a képernyõn, ellenõrizze, hogy a TV-jét egy videocsatornára
állította-e! Ha a megfelelõ csatornára volt állítva, ez azt jelentheti,
hogy a DVD+VCR készüléken már be lettek hangolva a csatornák.

Az állomások automatikus behangolásához nyomja meg
az OK gombot!

Távolítsa el a menüt a TV-képernyõrõl a SYSTEM MENU
gomb megnyomásával!

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)
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Az óra kézi beállítása
A DVD+VCR készülékben található óra vezérli a készülék idõhöz
és dátumhoz kötött beállításait.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A     vagy     gomb segítségével válassza ki a TIME DATE
menüpontot!
Nyomja meg az OK gombot!

A távvezérlõ számgombjainak segítségével állítsa be az órát, a
percet, a napot, a hónapot és az évet!
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DVD+VCR készülék 24 órás
idõmegjelenítési módot használ, például a délután 1 órát 13:00
mutatja a kijelzõn.
Automatikusan meg fog jelenni a hét valamelyik - az adott
dátumnak megfelelõ - napja, amint az évet is megadta.

Ha hibásan ír be valamit, nyomja meg a     vagy     gombot, és
írja be a kívánt adatokat!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!

A színrendszer beállítása

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!

A TV-képernyõn megjelenik a fõmenü.

A     vagy     gomb segítségével válassza ki a SYSTEM
menüpontot, és nyomja meg az OK gombot!

Válassza ki a használt színrendszernek megfelelõ beállítást a
vagy     gomb megnyomásával!

A     vagy     gomb segítségével válassza ki az RF AUDIO
menüpontot!
Végezze el az alkalmazott RF AUDIO-nak megfelelõ beállítást!

Távolítsa el a menüt a TV képernyõrõl a SYSTEM MENU
gomb megnyomásával!

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)
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A fõmenü használata
A videomagnó programozása egyszerû a képernyõn megjelenõ
menüpontok segítségével.
A menüpontok használatához a távvezérlõ áll rendelkezésére.

Kapcsolja be a TV készülékét és a videomagnót a     gomb meg-
nyomásával!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A fõmenü jelenik meg a TV képernyõjén.

REC – Idõzített felvétel beállítása (lásd a 23. oldalon).
PR SET – A kézi hangolás beállításai (lásd a 14. oldalon)
ACMS – ACMS (Automatic Channel Memory System) 

(lásd a 13. oldalon)
IDÕ és DÁTUM – A dátum és az idõ beállítása 

(lásd a 12. oldalon).
SYSTEM – A színes TV-rendszer beállítása (lásd a 12. oldalon).
RF AUDIO – Az audio kimenet csatornájának kiválasztása a TV 

típusának megfelelõen ("I/I" PAL I/I TV esetén, 
"B/G" PAL B/G TV esetén, "D/K" PAL D/K TV 
esetén) (lásd a 12. oldalon).

Dr. – A videomagnóval kapcsolatos problémák ellenõrzése 
(lásd a 33. oldalon).

AUDIO – Csatornaválasztás az audio kimenet számára 
(lásd a 34. oldalon).

F.OSD ON/OFF – A videomagnó mûködési módját jeleníti meg 
(lásd a 33. oldalon).

16:9/4:3 – A TV megjelenített képformátumának kiválasztása 
(lásd a 34. oldalon).

DECODER – Fizetõs TV dekóder (vagy mûholdvevõ) használata 
a videomagnóval (lásd a 34. oldalon).

OPR – A lejátszás minõségének javítása (lásd a 20. oldalon).
NIC – A NICAM digitális hang be- és kikapcsolása 

(lásd a 34. oldalon).

Tanács
A DVD beállítások menüjében átállíthatja a menü nyelvét. 
(lásd a "Menü nyelvének beállítása" pontban, a 17. oldalon.)

Válassza ki a kívánt menüpontot a     vagy     gomb segítségével!
Nyomja meg az OK gombot és válasszon a     vagy     gomb
megnyomásával!

A TV képének visszaállításához nyomja meg a SYSTEM MENU
gombot!

TV-adók automatikus behangolása
Ha a TV-adó által sugárzott jel gyenge, elõfordulhat, hogy a video-
magnó nem találja meg a szükséges információkat, és nem megfele-
lõen tárolja el azokat. A probléma megoldásához lapozza fel a "TV-
adók kézi behangolása" részt a következõ oldalon!

Kapcsolja be a videomagnót a     gombbal!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A TV képernyõn a fõmenü jelenik meg.
Az ACMS kiválasztásához nyomja meg a     vagy     gombot!
Nyomja meg az OK-t!

Az automatikus hangolási folyamat elindításához nyomja meg
ismét az OK-t!

A hangolás befejezõdése után a TV-adók táblázata jelenik meg.
Beállításai elmentéséhez nyomja meg a SYSTEM MENU gom-
bot!

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)
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TV-adók kézi behangolása
Elõfordulhat, hogy az ország néhány részében sugárzott adás túl
gyenge ahhoz, hogy a videomagnó az automatikus hangolási folya-
mat közben megtalálja, és helyesen felismerje az állomásokat.
Ezért a gyengébben sugárzott adókat kézileg kell behangolnia, hogy
a videomagnó eltárolhassa õket.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A TV képernyõn a fõmenü jelenik meg.
A     vagy     gomb segítségével válassza ki a PR SET-et!
Nyomja meg az OK-t!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A TV-adók táblázata jelenik meg.
A     vagy     gomb megnyomásával válassza ki azt a csatornát,
amelyiket be szeretné hangolni (pl. PR 09)!

Nyomja meg az OK-t!
Az INPUT gomb segítségével választhat az S (normál csator-
nák), vagy a C (kábelcsatornák) között: S02 - S69, C01 - C41.
A behangolni kívánt csatorna számát megadhatja a távvezérlõ
számgombjainak segítségével, vagy megkeresheti a kívánt
csatornát a     vagy     gombbal.

A keresés megáll, amint ráakad egy állomásra.
A     gomb megnyomásával válassza ki a kézi finomhangolást
(MFT)!
Hangolja be a csatornát egészen pontosan a     vagy     gombbal!

A     gomb megnyomásával válassza ki a STATION (adóál-
lomás) pontot, ezután elnevezheti a TV-adót.
Nyomja meg az OK-t!

A     vagy     gomb segítségével ütheti be a betûket és számokat
az új csatorna nevéhez.
A     vagy     gombbal mozoghat vissza és elõre a karakterek
között.
Nyomjon OK-t!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot, hagyja jóvá a
csatornák elhelyezkedését!
Nyomja meg ismét a SYSTEM MENU gombot!
Az új TV-adóállomást ezzel behangolta a videomagnóba.
Amennyiben szeretne további csatornákat is manuálisan behan-
golni, ismételje meg az 1-7. lépéseket!

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)
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A TV-adók sorrendjének megváltoztatása
Elõfordulhat, hogy miután eltárolta a TV-adókat a videomagnóba,
meg kívánja változtatni a fennálló sorrendjüket anélkül, hogy újra be
kelljen hangolnia azokat. Az itt látható utasítások segítségével a
csatornák sorrendjét könnyedén átrendezheti elképzelésének
megfelelõen.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A TV-képernyõn a fõmenü jelenik meg.
Válassza ki a PR SET menüpontot a     vagy     gomb segítségével!
Nyomja meg az OK gombot!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A     vagy     gomb használatával válassza ki azt a programhe-
lyet, amelyet át kíván helyezni (például: PR 03).
Nyomja meg a     gombot!

A     vagy     gomb használatával válassza ki azt a programhe-
lyet, amelyre át kívánja helyezni az állomást (például: PR 05).

Nyomja meg az OK gombot!
A kiválasztott program átkerül az új helyére.
Ha további TV-adókat is át kíván helyezni, ismételje meg az 1-4.
lépéseket!
Távolítsa el a menüt a TV-képernyõrõl a SYSTEM MENU
gomb megnyomásával!

TV-adók törlése
Elõfordulhat, hogy a TV-adók videomagnóba történõ eltárolása után
törölni szeretne egy adóállomást. A következõ pontokban található
utasítások segítségével egyszerûen törölheti a nem kívánt TV-
adókat.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A fõmenü jelenik meg a TV képernyõn.
Válassza ki a PR SET menüpontot a     vagy     gomb segít-
ségével!
Nyomja meg az OK gombot!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A     vagy     gomb használatával válassza ki azt a programhelyet,
amelyiket törölni szeretné (például: PR 03).

Nyomja meg a     gombot!
Rövid idõ elteltével a kiválasztott adóállomás törlõdik.

Távolítsa el a menüt a TV-képernyõrõl a SYSTEM MENU
gomb megnyomásával!
Ha további TV-adókat is szeretne törölni, ismételje meg az 1-3.
lépéseket!

Eltárolt TV-adók kiválasztása:
Az eltárolt TV-adók kiválasztására kétféle lehetõsége van. A
DVD+VCR készülékben eltárolt különféle adóállomások kiválasz-
tásához használja a     vagy     gombot! 
A csatornákat közvetlenül is kiválaszthatja a távvezérlõn található
számgombok segítségével.

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)

15

1
1

2

3

4

2

3

4



Általános tudnivalók
Ez a használati útmutató alapvetõ információkat nyújt a DVD+VCR
készülék használatához. Néhány DVD különleges használatot
igényel, vagy lejátszás közben csak korlátozott mûködtetést biztosít
(néhány funkció nem vehetõ igénybe). Ebben az esetben a
szimbólum jelenik meg a TV képernyõn, azt jelezve, hogy az elérni
kívánt funkció nem lehetséges a DVD+VCR készülékkel, vagy nem
elérhetõ a lemezen.

Kijelzés a képernyõn (OSD)
A lejátszással kapcsolatos általános információk megjeleníthetõk a
TV-képernyõn. Néhány beállítás megváltoztatható a menüben.

A kijelzés megjelenítése a képernyõn

Nyomja meg lejátszás közben a DISPLAY gombot!

Válasszon ki egy menüpontot a    /    gombbal!
A kiválasztott opció erõsebben világít.

A menüpont beállításait megváltoztathatja a    /    gomb-
bal. A számgombok szintén használhatók a számok (pl. menü-
pontok számának) beállításához. Aktiváláshoz hagyja jóvá a beál-
lításokat az OK gomb megnyomásával!

Idõleges visszajelzõ ikonok

Cím ismétlése

Fejezet ismétlése

Mûsorszám ismétlése (kizárólag PBC-vel nem ren-
delkezõ Video CD és Audio CD esetén)

Lemez ismétlése (kizárólag PBC-vel nem rendel-
kezõ Video CD és Audio CD esetén)

A-B ismétlése

Ismétlés kikapcsolása

A lejátszás folytatása az adott ponttól

A funkció nem megengedett vagy nem elérhetõ

Megjegyzések
Elõfordulhat, hogy néhány lemezen nem elérhetõ a lentebb talál-
ható OSD példákban bemutatott valamennyi tulajdonság.
Ha 10 másodpercen keresztül nem nyom le gombot, a kijelzés 
eltûnik a képernyõrõl.

Opciók 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, OK
Fejezet száma Az aktuális fejezet számát és az összes fejezet számát mutatja, /   , vagy 

valamint a kiválasztott számú fejezetre ugrik. számgombok, OK
Idõ szerinti keresés Mutatja az eltelt játékidõt, Számgombok, OK

és közvetlenül az idõ alapján végzi a keresést.
Kísérõhang nyelve és Az aktuális hang nyelvét, a kódolási módszert és a csatorna- /   , vagy AUDIO
digitális audio kimeneti mód számot mutatja, valamint megváltoztatja a beállítást.
Felirat nyelve A felirat aktuális nyelvét mutatja és /   , SUBTITLE

megváltoztatja a beállítást.
Kameraállás Az aktuális kameraállás számát és az összes kameraállás számát /   , ANGLE

mutatja, valamint beállítja a kameraállás számát.
Hangzás Az aktuális hangzást mutatja és megváltoztatja a beállítást. /

Tételek Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód
Mûsorszám száma Az aktuális mûsorszám számát, az összes mûsorszám számát és az aktivált /   , vagy 

PBC üzemmódot mutatja, valamint a kiválasztott számú mûsorszámra ugrik. számgombok, OK
Idõ szerinti keresés Mutatja az eltelt játékidõt, és közvetlenül az idõ alapján végzi a keresést. Számgombok, OK

Hangcsatorna Mutatja a hangcsatornát és megváltoztatja a hangcsatornát. /   , vagy AUDIO

Hangzás Az aktuális hangzást és a beállításban eszközölt bármilyen változtatást mutatja. /

Tétel Funkció (Válassza ki a kívánt opciót a    /    gombbal!) Választási mód
Mûsorszám száma Az aktuális mûsorszám számát és az összes mûsorszám számát mutatja, /   , vagy 

valamint a kiválasztott számú mûsorszámra ugrik. számgombok, OK
Idõ szerinti keresés Mutatja az eltelt játékidõt, és közvetlenül az idõ alapján végzi a keresést. számgombok, OK

Kísérõhang nyelve és Az aktuális kísérõhang nyelvét, a kódolási módszert és a csatorna- /   , vagy AUDIO
digitális audio kimeneti mód számot mutatja, valamint megváltoztatja a beállítást.
Felirat nyelve A felirat aktuális nyelvét mutatja, és megváltoztatja a beállítást. /   , SUBTITLE

Hangzás Az aktuális hangzást és a beállításban eszközölt /
bármilyen változtatást mutatja.

Használatbavétel elõtt – a videomagnó (VCR)
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Kezdeti beállítások
A lejátszón beállíthatja a saját személyes preferenciáit.
A menü elõhívása és kilépés a menübõl.
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
Az induló képernyõhöz visszajuthat, ha újra megnyomja a SYSTEM
MENU gombot.
Lépés a következõ szintre:
Nyomja meg a távvezérlõ     gombját!
Visszalépés az elõzõ szintre:
Nyomja meg a távvezérlõ     gombját!

Szokásos használat

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
Megjelenik a beállító menü.

A    /    gombbal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg a
gombot, ezáltal a második szintre kerül.
A képernyõ a kiválasztott opció aktuális beállításait fogja mutatni,
többek között az alternatív beállításokat is.

A    /    gombbal válassza ki a következõ (második) megjeleníteni
kívánt opciót, majd nyomja meg a     gombot, ezáltal a harmadik
szintre kerül.

Válassza ki a kívánt beállítást a    /    gombbal, majd a választás
jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot!
Néhány cím további lépéseket igényel.

A beállító menübõl kiléphet a SYSTEM MENU vagy a PLAY
gomb megnyomásával.

Nyelv (LANGUAGE)

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

Kísérõhang/felirat/lemezmenü nyelve
Válassza ki a kísérõhang, a felirat és a lemezmenü elõnyben
részesített nyelvét!
Eredeti: a lemez eredeti hangját állítja be.
Egyéb: Ha egy másik nyelvet kíván beállítani, üsse be a számgom-
bok segítségével a megfelelõ négyjegyû nyelvi kódot a 37. oldalon
található listának megfelelõen. Ha rossz kódot ad meg, törölje a
CLEAR gombbal!

Megjelenítés (DISPLAY)

TV-képformátum beállítása
4:3: Válassza ezt, ha hagyományos 4:3-as TV-t csatlakoztatott.
16:9 Wide: Válassza ezt, ha széles formátumú 16:9-es TV-t csat-
lakoztatott.

Megjelenítés módja
A megjelenítés módjának beállításai csak akkor elérhetõk, amikor a
TV képformátuma "4:3"-ra van beállítva.
Letterbox: Széles képet jelenít meg sávval a képernyõ alján és
tetején.
Panscan: Automatikusan a széles képet jeleníti meg a teljes
képernyõn, de levágja azokat a részeket, amelyek nem férnek rá a
képre.

Progressive Scan
A progresszív letapogatású videó produkálja a legjobb képminõsé-
get a legkevesebb hibával. Ha a TV vagy a monitor csatlakoztatásá-
hoz a komponens video csatlakozóaljzatot használta, amely kom-
patíbilis a progresszív letapogatású jellel, állítsa a Progressive Scan-t
On üzemmódba!
A progresszív letapogatás bekapcsolása:
Csatlakoztassa a készülék komponens kimenetét a monitor/tele-
vízió bemenetéhez és állítsa a televíziót vagy a monitort kompo-
nens bemenetre!

Válassza a "DISPLAY" menüben a "Progressive Scan"-t, majd
nyomja meg a     gombot!

A    /    gomb segítségével válassza az "On" beállítást!

Választása jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot! A
jóváhagyó menü jelenik meg.

Amikor a jóváhagyó menü megjelenik a képernyõn, alapbeál-
lításként a "Cancel" (mégsem) felirat van kiemelve. A     gomb
segítségével módosítson "Enter"-re!

A progresszív letapogatás üzemmód aktiválásához nyomja meg
az OK gombot!

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.

Távolítsa el a lemezt a készülékbõl és tolja be a lemeztálcát! A 
"dISC" üzenet jelenik meg a kijelzõn.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP gombot öt másodper-
cig! A videokimenet visszaáll az alapbeállításba, és a kép újra 
megjelenik a TV-képernyõn.

TV kimenet választása
Állítsa be a készülék TV Output választás opcióit a TV-csatlakoz-
tatás típusának megfelelõen.
YPbPr: Abban az esetben, ha a TV ezen berendezés COMPO-
NENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT csatlakozó aljzatával van
összekötve.
RGB: Ha a TV a SCART (RGB jel) csatlakozó aljzattal van össze-
kötve.
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Hang (AUDIO)

Minden DVD lemeznek többféle audio kimeneti opciója van.
Amennyiben szükséges, módosítsa a DVD+VCR készülék AUDIO
beállításait az Ön által használt audio rendszernek megfelelõen.

Dolby Digital / MPEG
Bitstream: Válassza a "Bitstream"-et, ha a DVD+VCR készülék
DIGITAL AUDIO OUT csatlakozó aljzatát erõsítõ, vagy egyéb
Dolby Digital vagy MPEG dekóderrel rendelkezõ készülékhez csat-
lakoztatta.
PCM (Dolby Digital / MPEG): Akkor válassza ki, ha kétcsatornás
digitális sztereó erõsítõhöz csatlakoztatja a készüléket. A Dolby
Digital vagy MPEG kódolású lemezek automatikusan átkonvertálód-
nak kétcsatornás PCM audio lemezekké.

Sample Freq. (mintavételi frekvencia)
A mintavételi frekvencia beállításának megváltoztatásához elõször
válassza ki a kívánt digitális audio kimenetet a fentiek szerint.
Amennyiben a receivere vagy erõsítõje nem képes a 96 kHz-es
jelek feldolgozására, válassza a 48 kHz-et. Amikor meghozza ezt a
döntést, a készülék automatikusan konvertálja 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 feldolgo-
zására, válassza a 96 kHz-et! A beállítás után a készüléken átmegy
minden típusú jel anélkül, hogy további feldolgozás történne.

DRC (dinamikatartomány szabályozása)
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
az effektushoz kapcsolja be a DRC-t!

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

Egyéb (OTHERS)

Megváltoztathatja a PBC, az automatikus lejátszás és a DivX VOD
beállításait.

PBC
Kapcsolja be vagy ki a Playback Control-t (PBC).
Bekapcsolva: a PBC-vel rendelkezõ Video CD-k lejátszása a PBC
szerint.
Kikapcsolva: a PBC-vel rendelkezõ Video CD-k lejátszása az
Audio CD-kel azonos módon történik.

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

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

DivX VOD regisztrációs kód
A Philips biztosítja az Ön számára a DIVX VOD (Video On
Demand) regisztrációs kódot, amely lehetõvé teszi Ön számára,
hogy videókat vásároljon és kölcsönözzön a DivX VOD szolgáltatás
keretében. További információkért látogasson a www.divx.com/vod
weboldalra.

Az OTHERS menüben válassza ki a "DivX VOD" pontot, majd
nyomja meg a     gombot!

Az OK gomb megnyomásával megjelenik a regisztrációs kód.

A videók www.divx.com/vod weboldalon elérhetõ DivX VOD
szolgáltatás keretében történõ megvásárlásához vagy kölcsön-
zéséhez használja a regisztrációs kódot! Kövesse az utasításokat
és töltse le a videót írható CD lemezre, hogy ezt követõen le-
játszhassa a DVD lejátszón.

Megjegyzés
A DivX VOD keretében letöltött valamennyi videó kizárólag ezen a
DVD lejátszón játszható le.

Használatbavétel elõtt – a DVD-lejátszó

18

1

2
3



Zárolás (LOCK) (Szülõi felügyelet)

Minõsítési kategóriák (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 lemezen
alternatív módon további jeleneteket is be lehet sorolni a kategó-
riákba. A kategóriákat befolyásolja az adott ország. A Parental
Control funkció lehetõvé teszi, hogy megóvja a gyermekeket bizo-
nyos lemezek lejátszásától, illetve megengedi, hogy alternatív jele-
neteket tartalmazó lemezeket játsszanak le.

Válassza ki a LOCK (zárolás) menüben a "Rating" (kate-
góriák) menüpontot, majd nyomja meg a     gombot!

Ahhoz, hogy hozzáférhessen a kategóriákhoz, a jelszóhoz és az
országkódhoz, be kell ütnie az Ön által kitalált, négyjegyû bizton-
sági kódot. Ha még nem adott meg biztonsági kódot, legfõbb
ideje, hogy megtegye.
Írjon be egy négyjegyû kódot, és nyomja meg az OK gombot!
Írja be újra, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot! Ha
az OK lenyomása elõtt rossz kódot üt be, nyomja meg a
CLEAR gombot, és üsse be ismét a négyjegyû jelszót!

Válassza ki a kategóriát 1-tõl 8-ig a    /    gomb segítségével!
Kategóriák 1-8: Az egyes (1) kategória a legszigorúbban korlá-
tozott és a nyolcas (8) kategória a legkevésbé korlátozó.
Feloldás: Ha az Unlock-ot választja, a Parental Control nem
érvényes. A lemezt teljes egészében lejátszhatja.

Megjegyzés
Ha beállít egy kategóriát, a DVD+VCR készülék számára, az ezzel
megegyezõ kategóriájú, valamint a kevésbé korlátozott jeleneteket
tudja lejátszani. A szigorúbban korlátozott jeleneteket nem lehet
lejátszani kivéve, ha alternatív jelenet érhetõ el a lemezen. Az alter-
natív jelenetnek a korlátozással megegyezõ, vagy attól kevésbé kor-
látozott kategóriába kell esnie. Ha nem található megfelelõ alter-
natív jelenet, a lejátszás megáll. A lemez lejátszásához meg kell
adnia a négyjegyû jelszót, vagy módosítania kell a lejátszható
kategóriákon.

A kategória kiválasztásának jóváhagyásához nyomja meg
az OK gombot, majd lépjen ki a menübõl a SYSTEM
MENU gomb megnyomásával!

Jelszó (biztonsági kód)
Megadhatja, vagy megváltoztathatja a jelszót.

Válassza ki a "Password" (jelszó) menüpontot a "LOCK" (zárolás)
menüben, majd nyomja meg a     gombot!

Kövesse a "Minõsítési kategóriák" részben leírt 2. lépést! A
"Change" (változtatás) vagy a "New" (új kód) felirat világít.

Adja meg az új négyjegyû kódot, majd nyomja meg az OK gom-
bot! A jóváhagyáshoz adja meg újra a kódot!

Lépjen ki a menübõl a SYSTEM MENU gomb megnyomásával!

Ha elfelejtené a biztonsági kódját
Ha elfelejti a biztonsági kódját, törölheti azt az alábbi lépések
követésével:

A beállító menü megjelenítéséhez nyomja meg a SYSTEM
MENU gombot!

Írja be a "210499" 6-jegyû számot, és a biztonsági kód törlõdik.

Adjon meg egy új kódot a fentiekben leírtak szerint!

Területi kód
Adja meg egy olyan ország/terület kódját, amelynek standardjait
használták a DVD video lemez jeleneteinek minõsítésére (lásd
"Ország-/területi kódok listája" a 38. oldalon)!

Válassza ki a "Zárolás" (LOCK) menüben az "Területi kód"
(Area Code) menüpontot, majd nyomja meg a     
gombot!

Kövesse a "Minõsítési kategóriák" rész 2. lépését!

A    /    gombok segítségével válassza ki az elsõ karaktert!

Mozgassa a kurzort a OK gomb segítségével, és válassza
ki a második karaktert a    /    gombok segítségével!

A kiválasztott országkód jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot!

Használatbavétel elõtt – a DVD-lejátszó
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Kazetta lejátszása
A videokazetta behelyezése a videomagnóba és kivétele a video-
magnóból csak akkor lehetséges, amikor a készülék csatlakoztatva
van a hálózathoz.
A videomagnó le tud játszani NTSC kazettán található felvételeket
is (PAL TV-n).

Jobb képminõség elérése
Mikor behelyezi a kazettát, és a lejátszás elindul, az automatikus
tracking (sávkövetés) funkció mûködésbe lép, hogy Ön automatiku-
san a lehetõ legjobb képet kapja. Ha rossz a felvétel minõsége,
nyomogassa ismételten a     vagy     gombot a távvezérlõn, ezáltal
manuálisan beállíthatja a tracking-et, amíg valamennyi zajhatást el
nem távolít.
Az automatikus tracking visszakapcsolásához nyomja meg a
távvezérlõ 0 gombját!

Gyõzõdjön meg róla, hogy megfelelõen csatlakoztatta-e a video-
magnót, ahogy az korábban a használati útmutatóban szerepelt.
Kapcsolja be a TV-t!
A     gomb megnyomásával kapcsolja be a DVD+VCR
készüléket!
Helyezzen be videokazettát a DVD+VCR készülékbe!
A videokazetta ablakos oldala legyen felfelé, és a nyíl legyen az
Öntõl távolabb esõ oldalon!

A lejátszás elindításához nyomja meg a PLAY gombot!
Ha olyan videokazettát helyez be, amelynek a felvételt védõ
fülét eltávolították, a lejátszás automatikusan elindul.

AUTOMATIKUS SÁVKÖVETÉS
A DVD+VCR készülék automatikusan beállítja a tracking-et a
lehetõ legjobb képminõség elérése érdekében.

A kép kimerevítéséhez nyomja meg a PAUSE/STEP gom-
bot!
Nyomja meg a PAUSE/STEP gombot ismételten, hogy
képrõl képre haladjon elõre a szalagon!
Ha megnyomja a        gombot, a kép a normális lejátszási
sebesség kb. 1/19-ed részére lassul.
A lejátszás állva tartása legfeljebb 5 percig lehetséges. 5 perc
elteltével a DVD+VCR készülék megállítja a kazettát, hogy ezál-
tal megelõzze a szalag és a DVD+VCR készülék károsodását.
Az állókép minõsége kis mértékben javítható a     vagy     gomb-
bal.

A lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY gombot!

Képkeresés
Nyomja meg lejátszás közben a        vagy        gombot, ha nagy
sebességgel kívánja elõrecsévélni a kazettát (a normál lejátszási
sebesség 7-szeresével), miközben láthatja hogy éppen hol tart a
kazettán.

Kép nélküli keresés
A gyors elõre- és visszacsévélés közben nyomja meg és tartsa le-
nyomva a        vagy        gombot, ekkor a készülék a normál
sebesség 7-szeresével játssza le a szalagot.

Lassított és gyorsított lejátszás
Nyomja meg a     vagy     gombot lejátszás, vagy állókép üzem-
mód közben!
A következõ lejátszási sebességeket érheti el: -7xlejátszás, 
-3xlejátszás, -1xlejátszás, állókép, 1/19xlejátszás, normál, 
2xlejátszás, 7xlejátszás.
A lassított és gyorsított lejátszás funkciót a kívánt egyéb funkció
gombjának megnyomásával kapcsolhatja ki.
Lassított és gyorsított lejátszáskor zajcsíkok jelenhetnek meg a
képen a kazetta helyzetétõl függõen.
Ha zavart a kép, állítson rajta a     vagy     gombbal!

A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP gombot!
Nyomja meg az EJECT gombot!
Ha a kazetta a végére ért, a DVD+VCR készülék automatikusan
megállítja a lejátszást, visszacsévéli, megállítja és kidobja a
kazettát.

OPR (Optimum Picture Response)
Ez a tulajdonság automatikusan javítja a lejátszás képminõségét azál-
tal, hogy a kazetta állapotához igazítja a DVD+VCR készüléket.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!

Válassza ki az OPR-t a     vagy     gombbal!

Nyomja meg az OK-t!

A     vagy     gomb ismételt megnyomásával válasszon: OFF,
SOFT vagy SHARP (kikapcsolva, lágy vagy éles).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak akkor választhatja az
OPR-t, amikor kazettát játszik le.

Lépjen ki a menübõl a SYSTEM MENU gomb megnyomásával!

Kazetta használata
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Azonnali idõzített felvétel (ITR)
A videomagnóval számtalan egyszerû lehetõség áll rendelkezésre
felvételt készíteni:
Az azonnali idõzített felvétel (ITR) rögtön megkezdi a felvételt egy
meghatározott idõtartamra, vagy addig, amíg el nem fogy a szalag.

A DVD+VCR készüléken lehetséges felezett szalagsebességet
(Long Play - LP) beállítani, amellyel kétszer annyi mûsort rögzíthet a
videokazettára. Például egy E-180 típusú kazettára 180 percnyi
mûsort rögzíthet a normál szalagsebesség (Standard Play - SP)
használatával, ugyanakkor felezett szalagsebesség esetén 360 perc
felvételt készíthet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy felezett szalagse-
besség használatakor a kép- és hangminõség kismértékben csökken.

Gyõzõdjön meg róla, hogy megfelelõen csatlakoztatta-e a video-
magnót, ahogy korábban a használati útmutatóban szerepelt.
A     gomb megnyomásával kapcsolja be a videomagnót!

Helyezzen be védõcímkével ellátott videokazettát a DVD+VCR
készülékbe!
A videokazetta ablakos oldala legyen felfelé, és a nyíl legyen az
Öntõl távolabb esõ oldalon!

A     vagy     gomb megnyomásával válassza ki azt a program-
helyet, amelynek mûsorát rögzíteni kívánja!
Közvetlenül is kiválaszthatja a program számát a távvezérlõ
számgombjai segítségével.

Ha közvetlenül a SCART vagy RCA csatlakozókról szeretne
felvételt készíteni, nyomja meg ismételten az INPUT gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzõn az a csatlakozó, amelyrõl
felvételt szeretne készíteni.

Az AV 1 a készülék hátlapján található EURO AV1 SCART csat-
lakozóról történõ felvételhez megfelelõ.
Az AV 2 a készülék hátlapján található EURO AV2 SCART csat-
lakozóról történõ felvételhez megfelelõ.
Az AV 3 a készülék elõlapján található VIDEO IN és AUDIO IN
(bal és jobb) csatlakozóról történõ felvételhez megfelelõ.

A felvétel elindításához nyomja meg a távvezérlõ REC/ITR
gombját!
A TV képernyõn a RECORD felirat jelenik meg.
Nyomja meg a készülék RECORD gombját, vagy a távvezérlõ
RECORD gombját többször! Minden további megnyomás 30
perccel növeli a felvétel idõtartamát, amíg az el nem éri a maxi-
málisan lehetséges 9 órát.

A nem kívánt jelenetek felvételének elkerüléséhez nyomja meg
a PAUSE/STEP gombot!
A felvételt folytathatja a PAUSE/STEP gomb megnyomásá-
val. Ha azonnali idõzített felvétel (ITR) közben nyomja meg a
PAUSE/STEP gombot, a DVD/VCR készülék felvétel
megszakítása üzemmódba kerül, és az idõzítés (ITR) törlõdik. A
kazetta maximum 5 percre állítható meg; a kazetta megállítása-
kor a RECP felirat jelenik meg. 5 perc elteltével a DVD+VCR
készülék leállítja a felvételt, hogy megelõzze a szalag és a
DVD+VCR készülék károsodását.

A felvétel befejezéséhez nyomja meg a STOP gombot!
A TV képernyõn néhány másodpercre az EJECT felirat jelenik
meg.

Megjegyzések
Ha egy kazettára nem kíván felvételt készíteni (véletlen folytán 
könnyen megtörténhet!), távolítsa el a kazetta hátsó részén talál-
ható védõfület!
Olyan kazettára is készíthet felvételt, amelyrõl a védõfület már 
eltávolította, ha a helyén keletkezett lyukat beragasztja öntapadó 
ragasztószalaggal.
Tartsa észben, hogy azonnali felvétel indításával vehet fel akkor is 
mûsort, ha közben egy másikat néz. Nyomja meg a TV/VIDEO
gombot, hogy a TV indikátor jelenjen meg a kijelzõn, és válasz-
szon a TV-n egy másik csatornát!

Kazetta használata
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ShowView programozás
A ShowView rendkívül leegyszerûsíti az idõzített felvétel dátumá-
nak, csatornájának, valamint induló és befejezõ idõpontjának
megadását azáltal, hogy egyszerûen csak ShowView kódokat kell
beírnia. A ShowView kódokat közli több mûsorújság, hosszúságuk
1-tõl 9 számjegyig változhat.

A SHOWVIEW a Gemstar Development Corporation hivatalos 
védjegye.
A SHOWVIEW rendszer mûködtetése a Gemstar Development   
Corporation szabadalma alapján történik.

Gyõzõdjön meg róla, hogy a TV-csatornákat behangolta!
Helyezzen be egy védõfüllel ellátott videokazettát a videomag-
nóba!

Nyomja meg a SHOWVIEW gombot!

Adja meg a rögzíteni kívánt TV-mûsor SHOWVIEW kódját a
számgombok segítségével!
Ha hibás kódot adna meg, nyomja meg a     gombot, majd üsse
be a helyes számot!

Nyomja meg az OK gombot!
Ha a PLEASE CHECK (kérjük, ellenõrizze!) felirat jelenik meg,
az abból adódik, hogy rossz SHOWVIEW számot adott meg, vagy
nem megfelelõen írta be a SHOWVIEW számot.
Ha "- -" jelenik meg, meg kell adnia annak a csatornának a
számát, amelyrõl a felvételt szeretné készíteni.

A     vagy     gomb segítségével válassza ki azokat a beállításokat,
amelyeket módosítani szeretne (program, dátum, idõ és felvételi
sebesség).
Adja meg a helyes információt a     vagy     gomb segítségével!

A VPS/PDC be vagy kikapcsolásához nyomja meg a     vagy
gombot!
A     gombbal válassza ki a felvétel sebességét!
Válassza ki a kívánt szalagsebességet (SP, IP vagy LP) a     vagy
gombbal!
Az IP mód meghatározza, hogy mennyi hely van még a kazet-
tán, és ha szükséges, lecsökkenti a lejátszás sebességét normál-
ról (SP) felezett (LP) sebességre, hogy a teljes mûsor ráférjen a
kazettára.
Ha a VPS/PDC bekapcsolt állapotban van, az IP mód nem
választható.
Ellenõrizze, hogy az idõzített felvétel valamennyi részlete
helyes-e!
Ha az elõlapon található AUDIO IN és VIDEO IN, vagy a hát-
lapon található EURO SCART csatlakozók valamelyikérõl kíván
felvételt készíteni, nyomja meg az INPUT gombot, amíg a
megfelelõ kijelzés meg nem jelenik (AV1, AV2 vagy AV3).

Ha szeretne egy másik SHOWVIEW felvételt is készíteni, ismételje
meg a 2-6. lépéseket!
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot kétszer!
Ha a PLEASE CHECK (kérjük, ellenõrizze!) felirat jelenik meg,
akkor rossz információt adott meg, és újra be kell ütnie az ada-
tot.
Kapcsolja ki a videomagnót a     gombbal!
A TIMER felirat jelenik meg a videomagnó kijelzõjén, amíg a
videomagnó a felvétel elkészítésére vár.
Ha az idõzített felvétel készenléti állapota közben használni
szeretné a DVD-t, nyomja meg a POWER, majd a DVD gom-
bot, hogy DVD üzemmódra váltson.

A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot!

Megjegyzések
Video Programme System (VPS)
A Video Programme System (VPS) biztosítja, hogy az idõzített
felvétel beprogramozásával rögzíteni kívánt TV-mûsor pontosan az
elejétõl a végéig kerüljön rögzítésre, még akkor is, ha a tényleges
mûsoridõ eltér a tervezettõl, késésnek vagy annak köszönhetõen,
hogy a mûsor tovább tart, mint a tervezett idõtartama. Abban az
esetben is automatikusan megáll a felvétel, ha a mûsort megsza-
kítják - például egy rövid hírekkel - és újraindul, amint folytatódik a
mûsor.
A VPS jelet - amely a videomagnó idõzített felvételét irányítja - a
TV-adó sugározza.
A VPS üzemmódot ajánlott bekapcsolni minden olyan TV-adásról
történõ felvétel esetén, amely sugároz VPS jelet. A VPS üzemmó-
dot ajánlott kikapcsolni minden olyan TV-adásról történõ felvétel
esetén, amely nem sugároz VPS jelet.
*** A PDC egy hasonló rendszer, amelyet jelenleg Hollandiában
használnak. Ezt a rendszert szintén igénybe veheti a videomagnójá-
val.

Kazetta használata
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Idõzített felvétel az OSD használatával
Az aktuális dátumtól számítva egy hónapon belül akár hét idõzített
felvétel bejegyzést is eltárolhat.

Megjegyzés
Mielõtt beállítaná az idõzítést, gyõzõdjön meg róla, hogy pontosan állí-
totta-e be a DVD+VCR készülék óráját, és hogy tudja-e, melyik TV-
csatornát a DVD+VCR készülék melyik programhelyére tárolta el.
Az idõzített felvétel funkció csak abban az esetben aktiváló-
dik, ha a DVD+VCR készülék készenléti üzemmódban van.

Helyezzen be egy védõfüllel ellátott videokazettát a DVD+VCR
készülékbe!
A videokazetta ablakos oldala legyen felfelé, és a nyíl legyen az
Öntõl távolabb esõ oldalon!

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A     vagy     gomb megnyomásával válassza ki a REC menüpon-
tot!
Nyomja meg az OK-t!

Az idõzített felvétel bejegyzésének megkezdéséhez nyomja meg
az OK gombot!
Ha valamennyi idõzített felvétel bejegyzési hely foglalt, a     vagy    

gomb segítségével válassza ki azt a bejegyzést, amelyet el
kíván távolítani, vagy át szeretne helyezni.
A bejegyzés törléséhez nyomja meg a     gombot!

A felvenni kívánt adás programhelyének megadásához használja a
számgombokat!
Ha a kiválasztott programhely száma 1 és 9 között van, nyomja
meg elõször a 0-t, aztán a csatorna számát; például 3-as csatorna
esetén a 03-at. A csatornát kiválaszthatja a     vagy     gomb
segítségével is. Miután kiválasztotta, nyomja meg a     gombot!
Ha a készülék elõlapján található AUDIO IN (L/R) és VIDEO IN,
vagy a hátlapon található EURO SCART csatlakozók valame-
lyikérõl kíván felvételt készíteni, nyomja meg az INPUT gombot,
amíg a megfelelõ kijelzés meg nem jelenik (AV1, AV2 vagy AV3).

A számgombok segítségével adja meg a program dátumát!
Ha a dátum megadása elõtt nyomja meg az OK gombot, választ-
hat a következõ automatikus felvételi funkciók közül. Válasszon a  

vagy     gombbal, majd hagyja jóvá az OK gomb megnyomásá-
val!
DLY: Felvétel minden nap (kivéve szombaton és vasárnap)
azonos idõben.
SU ~ SA: Felvétel minden héten ugyanabban az idõben.

A számgombok segítségével adja meg a felvenni kívánt mûsor
rögzítésének kezdõ és befejezõ idõpontját!
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 24 órás idõt használ, például a
délután 1 óra 13:00-ként jelenik meg a kijelzõn.
A kezdõ és befejezõ idõpontot kiválaszthatja a     vagy     gombbal is.

A VPS/PDC be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a     vagy
gombot!
A     gombbal válassza ki a felvétel sebességét!
Válassza ki a kívánt szalagsebességet (SP, IP vagy LP) a     vagy
gombbal!
Az IP mód meghatározza, hogy mennyi hely van még a kazettán,
és ha szükséges, lecsökkenti a szalagsebességét normálról (SP)
felezett (LP) sebességre, hogy a teljes mûsor ráférjen a kazet-
tára.
Ha a VPS/PDC bekapcsolt állapotban van, az IP mód nem
választható.
Ha egy újabb idõzített felvételt is be kíván jegyezni, nyomja meg
a SYSTEM MENU gombot, és ismételje meg a 3-7. pontot!

Ellenõrizze, hogy az idõzített felvétel valamennyi részlete
helyes-e!
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot kétszer!
Ha a PLEASE CHECK (kérjük, ellenõrizze!) felirat jelenik meg,
akkor rossz információt adott meg, és újra be kell ütnie az ada-
tot!
Állítsa a DVD+VCR készüléket készenléti üzemmódba a    

gombbal!
A TIMER felirat jelenik meg a videomagnó kijelzõjén, amíg a
DVD+VCR készülék a felvétel elkészítésére vár.
Ha az idõzített felvétel készenléti állapota közben használni
szeretné a DVD-lejátszót, nyomja meg a POWER, majd a DVD
gombot, hogy DVD üzemmódra váltson.

A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot!

Megjegyzések
Ha késõbb törölni akarja, vagy meg szeretné változtatni az 
idõzített bejegyzések valamelyikének beállításait a memóriában, 
megteheti anélkül, hogy az idõzített bejegyzés valamennyi infor-
mációját újra meg kelljen adnia. Egyszerûen jelenítse meg az 
idõzített bejegyzések képernyõt! A     vagy     gombokkal válasz-
sza ki azt a bejegyzést, amelyet törölni vagy módosítani szeretne.
A bejegyzés törléséhez nyomja meg a     gombot… vagy
Nyomja meg az OK-t a megváltoztatásához; ezután a választás-
hoz nyomja meg a     vagy     gombot: adóállomás, dátum, kez-
dési és befejezési idõ, valamint szalagsebesség. A helyes informá-
ció megadásához nyomja meg a     vagy     gombot!
Ha az idõzített felvétel bejegyzései átfedik egymást…
Gyõzõdjön meg róla, hogy az idõzített felvétel bejegyzéseinek 
idõintervallumai nem fedik-e át egymást! Amennyiben igen, a     
hamarabb beállított program élvez elsõbbséget.

Példa:
Az 1-es program a beállítás szerint 16:00-kor kezdõdik és 17:00-
kor ér véget.
A 2-es program a beállítás szerint 16:30-kor kezdõdik és 17:30-kor
ér véget.
(Ebben az esetben az 1-es program teljes egészében rögzítésre
kerül, a 2-es programnak viszont csak az utolsó 30 perce lesz
felvéve.)
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DVD és Video CD lejátszása

A lejátszás beállításai
Kapcsolja be a TV-t és válassza ki a video bemeneti jelforrást, 
amelyet a DVD-lejátszóhoz csatlakoztat.
Audio rendszer: kapcsolja be az audio rendszert és válassza ki a 
DVD-hez csatlakoztatott bemeneti jelforrást.

A lemeztálca kinyitásához nyomja meg az OPEN/CLOSE
gombot!

Helyezze a kiválasztott lemezt a tálcára az olvasható
oldalával lefelé!
Ha kétoldalas DVD-t helyez be, ügyeljen arra, hogy a lejátszani
kívánt oldal lefelé nézzen!

A lemeztálca bezárásához nyomja meg az OPEN/CLOSE
gombot!
A lejátszás automatikusan elindul. Ha a lejátszás nem indul el,
nyomja meg a PLAY gombot! Elõfordulhat, hogy néhány
esetben a lemezmenü jelenik meg.

Ha a menüképernyõ jelenik meg
DVD vagy Video CD behelyezése esetén megjelenhet a
menüképernyõ, ami egy menüt jelenít meg.

A               gombok segítségével válassza ki a megnézni kívánt
címet/fejezetet, majd a lejátszás elindításához nyomja meg az OK
gombot! A menüképernyõhöz visszatérhet a TITLE vagy DISC
MENU gomb megnyomásával.

A számgombok segítségével válassza ki a mûsorszámot, amelyet 
le szeretne játszani. A menüképernyõhöz visszatérhet a 
RETURN gomb megnyomásával. 
A menü beállítása és a pontos mûködési folyamat eltérõ lehet 
különbözõ lemezek esetén. Minden egyes menüképernyõn 
kövesse az utasításokat! Javasoljuk, hogy beállítás közben kap-
csolja ki a PBC funkciót (lásd a 18. oldalon)!

Megjegyzések
– Ha aktiválva van a szülõi ellenõrzés (Parental Control) üzemmód, 

és a lemez nem játszható le besorolása miatt, meg kell adnia a 
négyjegyû kódot, vagy lehetõvé kell tenni a lemez lejátszását (lásd 
"Zárolás" a 19. oldalon). 

– A DVD-k rendelkezhetnek területi kóddal. A lejátszó nem játssza 
le azokat a lemezeket, amelyek területi kódja nem egyezik meg a 
lejátszóéval. A lejátszó területi kódja 2.

– Az idõzített felvétel készenléti üzemmódja közben is nézhet 
DVD-t, ha megnyomja a POWER gombot, és a DVD gomb meg-
nyomásával DVD üzemmódba kapcsol.

Alapszolgáltatások

Megjegyzés
Valamennyi funkció mûködtetéséhez használja a távvezérlõt, hacsak
külön nem hívjuk fel a figyelmét az ellenkezõjére. Néhány funkciót
elérhet a beállító menübõl is.

Ugrás másik címre
Ha a lemezen legalább két cím található, átugorhat egy másik 
címre a következõképpen:
Nyomja meg a DISPLAY gombot, vagy nyomja meg a megfelelõ 
számgombot (0-9) a cím sorszámának kiválasztásához!

Ugrás másik fejezetre/mûsorszámra

Ha a lemezen található valamelyik cím több fejezetbõl áll, vagy a 
lemezen több mûsorszám is található, átugorhat egy másik feje-
zetre/mûsorszámra a következõképpen:
Lejátszás közben nyomja meg röviden a        vagy        gombot a 
következõ fejezet/mûsorszám kiválasztásához, vagy az aktuális 
fejezet/mûsorszám elejére ugráshoz!
Visszatérhet az elõzõ fejezethez/mûsorszámhoz, ha megnyomja 
kétszer röviden a        gombot. 
Ha a DVD lejátszása közben szeretne közvetlenül valamelyik 
fejezetre ugrani, nyomja meg a DISPLAY gombot! Ezután a    /    
gomb segítségével válassza ki a fejezet/mûsorszám ikont! Majd 
írja be a fejezet/mûsorszám számát a számgombok (0-9) segít-
ségével.

Megjegyzés
Kétjegyû számok beírásához nyomja meg gyors egymásutánban a
számgombokat (0-9).

Keresés

Nyomja meg lejátszás közben a        vagy a        gombot kb. 2
másodpercig! 

A lejátszó keresés üzemmódra vált: a kívánt sebesség kiválasz-
tásához nyomja meg ismételten a        vagy        gombot:

X2,       X4,       X16,       X100 (vissza) vagy
X2,       X4,       X16,       X100 (elõre).

Video CD esetében eltérõ a keresési sebesség:
X2,       X4,       X8 (vissza) vagy
X2,       X4,       X8 (elõre).

A lejátszáshoz visszatérhet a PLAY gomb megnyomásával.

Állókép és képléptetés

Nyomja meg lejátszás közben a PAUSE/STEP gombot!
A lejátszó PAUSE üzemmódra vált.

A távvezérlõ PAUSE/STEP gombjának ismételt megnyomásával
képrõl-képre továbbíthatja elõre a lejátszást.

DVD és Video CD használata
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Alapszolgáltatások (folytatás)

Lassítás
Nyomja meg nyugalmi állapotban a        vagy        gombot!
A lejátszó lassított lejátszás üzemmódba kerül.

A        vagy        gombok ismétlõdõ megnyomásával válassza ki a
kívánt sebességet:      1/16,      1/8,      1/4 vagy      1/2 (vissza)
vagy      1/16,      1/8,      1/4 vagy      1/2 (elõre)!

A lassított üzemmódból a PLAY gomb megnyomásával
léphet ki.

Megjegyzés
A visszafelé történõ lassított lejátszás nem lehetséges a Video CD
és a DivX lemez esetében.

Kevert lejátszás
Nyomja meg a SHUFFLE gombot lejátszás közben vagy STOP
üzemmódban!
A készülék automatikusan elindítja a véletlen sorrendû lejátszást,
és a "RANDOM" felirat jelenik meg a TV képernyõjén.

A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a
SHUFFLE gombot, amíg a "NORMAL" felirat meg nem jelenik a
TV-képernyõn!

Tanács
Ha véletlen sorrendû (Random) lejátszás közben megnyomja a
gombot, a készülék kiválaszt egy másik címet (jelenetet), és vissza-
tér a véletlen sorrendû lejátszáshoz.

Megjegyzések
Ez a funkció csak karaoke DVD lemezek és PBC nélküli Video 
CD lemezek használata esetén mûködik.
PBC funkcióval rendelkezõ Video CD használatakor a véletlen 
sorrendû lejátszás mûködtetéséhez ki kell kapcsolnia a beállító 
menüben a PBC funkciót!

Ismétlés

DVD Video lemezek – Fejezet/cím ismétlése/ismétlés 
kikapcsolása

Az aktuális fejezet ismétléséhez nyomja meg a REPEAT gom-
bot!
A Repeat Chapter (fejezet ismétlése) ikon jelenik meg a TV
képernyõjén.

Az aktuális cím ismétléséhez nyomja meg másodszor is a
REPEAT gombot!
A Repeat Title (cím ismétlése) ikon jelenik meg a TV
képernyõjén.

Az ismétlés üzemmódból a REPEAT gomb harmadszori meg-
nyomásával léphet ki.
A Repeat Off ikon jelenik meg a TV képernyõjén.

Video CD-k, DivX lemezek - Mûsorszám/teljes lemez
ismétlése/ismétlés kikapcsolása

Az aktuális mûsorszám ismétléséhez nyomja meg a REPEAT
gombot!
A Repeat Track (mûsorszám ismétlése) ikon jelenik meg a TV
képernyõjén.

Az aktuális lemez ismétléséhez nyomja meg másodszor is a
REPEAT gombot!
A Repeat Disc (lemez ismétlése) ikon jelenik meg a TV
képernyõjén.

Az ismétlés üzemmódból a REPEAT gomb harmadszori meg-
nyomásával léphet ki.
A Repeat Off ikon jelenik meg a TV képernyõjén.

Megjegyzés
PBC funkciót tartalmazó Video CD esetén az ismétlés funkció
használatához ki kell kapcsolnia a beállító menüben a PBC funkciót.

A-B ismétlés

Képsor ismétlése egy címen belül:
A kiválasztott kezdõpontban nyomja meg a REPEAT A-B gom-
bot!
Egy * jelenik meg rövid ideig a TV képernyõjén.

A kiválasztott végpontban ismét nyomja meg a REPEAT A-B
gombot!
Egy "B" betû jelenik meg rövid ideig a TV képernyõjén, és a kép-
sor ismétlése megkezdõdik.

A képsor törléséhez nyomja meg a REPEAT A-B gombot!

Idõ szerinti keresés

Az idõ szerinti keresés funkcióval a lemez mûsorának tetszés sze-
rinti idõpontjában indíthatja a lejátszást.

Nyomja meg lejátszás közben a DISPLAY gombot! A képernyõ-
kijelzés megjelenik a képernyõn.
Az idõ szerinti keresés ablak az aktuális lemez eltelt játékidejét
mutatja.

A    /    gomb 10 másodpercen belüli megnyomásával válassza ki
az idõ szerinti keresés ikont!
A "-:--:--" jelenik meg az idõ szerinti keresés ablakban.

A távvezérlõ számgombjai segítségével 10 másodpercen belül
adja meg a kívánt kezdési idõpontot! Az idõszerkesztõ ablakban
balról jobbra haladva adja meg az órát, a percet és a másod-
percet!
Ha rossz számokat ad meg, a megadott számot törölheti a
CLEAR gomb megnyomásával. Ezután adja meg a pontos szá-
mot!

A kezdési idõpont jóváhagyásához nyomja meg 10 másodpercen
belül az OK gombot!
A lejátszás a megadott idõpontnak megfelelõ helyrõl kezdõdik
el. Ha nem létezõ idõpontot ad meg, a lejátszás folytatódik az
aktuális ponttól.

3D Surround

A készülékkel lehetséges 3D surround hangzás elõállítása, ami két
hagyományos sztereó hangsugárzó segítségével szimulálja a több-
csatornás audio lejátszást, miközben normális esetben egy házimozi
rendszer öt, vagy még több hangsugárzó segítségével állít elõ több-
csatornás hangot.

Nyomja meg lejátszás közben a DISPLAY gombot!

A hangzás ikon kiválasztásához nyomja meg a    /    ikont!
A hangzási opció kivilágosodik.

A    /    gomb segítségével válassza ki a "Normal" vagy a "3D
SUR" funkciót!

Képernyõkímélõ
Ha tizenöt percig nem használja a DVD-lejátszót, bekapcsol a
képernyõvédõ.
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Alapszolgáltatások (folytatás)

Zoom
A zoom funkció segítségével felnagyíthatja a videoképet és végig-
pásztázhat rajta.

A Zoom fumció aktiválásához nyomja meg lejátszás vagy
megszakított lejátszás közben a ZOOM gombot!
A négyzet alakú keret rövid ideig megjelenik a képernyõ jobb
alsó sarkában.

A ZOOM gomb minden egyes megnyomása megváltoztatja a
képernyõt a következõ sorrendben: 100%-os méret
400%-os méret         1600%-os méret          képernyõ-kitöltés
üzemmód          100%-os méret.
Képernyõ-kitöltés üzemmód:
DVD mozifilm lejátszása közben lehetõsége van arra, hogy a
képernyõ megjelenítési módját megváltoztassa.
A    /    gomb segítségével válasszon a normál, nagyított és maxi-
mum üzemmódok közül.

A nagyított képernyõn történõ pásztázáshoz használja a
gombokat!

A normál lejátszáshoz visszatérhet a ZOOM gomb ismételt,
vagy a CLEAR gomb egyszeri megnyomásával.

Megjegyzések
Elõfordulhat, hogy néhány DVD-n nem mûködik a ZOOM 
funkció.
A képernyõ-kitöltés DVD lemezek, VR lemezek és mozgókép-
fájlok lejátszásakor érhetõ el.

Keresés jelöléssel

Lehetõsége van arra, hogy a lejátszást egy, a memóriában eltárolt
ponttól kezdje. Összesen kilenc ilyen pontot tárolhat el a
memóriában.
Jelölés elkészítéséhez kövesse a következõ lépéseket!

Nyomja meg lejátszás közben a MARKER gombot, amikor a
felvétel ahhoz a ponthoz ér, amelyet el szeretne tárolni a
memóriában!
A Marker ikon rövid ideig megjelenik a TV képernyõjén.

Az 1. pont megismétlésével akár kilenc pontot is megjelölhet a
lemezen.

Megjelölt jelenet elõhívása

Nyomja meg lejátszás közben a SEARCH gombot!
A MARKER SEARCH menü jelenik meg a képernyõn.

A    /    gomb segítségével válassza ki 10 másodpercen belül
annak a jelölésnek a számát, amelyet elõ kíván hívni!

Nyomja meg az OK gombot!
A lejátszás elkezdõdik a megjelölt jelenettõl.

A MARKER SEARCH menübõl a SEARCH gomb megnyomásá-
val léphet ki.

Megjelölt jelenet törlése

Nyomja meg lejátszás közben a SEARCH gombot!
A MARKER SEARCH menü jelenik meg a képernyõn.

A    /    gomb segítségével válassza ki 10 másodpercen belül
annak a jelölésnek a számát, amelyet törölni kíván.

Nyomja meg a CLEAR gombot!
A jelölés száma törlõdik a listáról.

További jelölések törléséhez ismételje meg a 2. és a 3. lépést!

A MARKER SEARCH menübõl a SEARCH gomb megnyomásá-
val léphet ki.

Különleges DVD szolgáltatások

A DVD Video lemezek tartalmának áttekintése: menük
A legtöbb DVD rendelkezik menüvel, amely segítséget nyújt a
különleges szolgáltatások használatához. A lemezmenü használa-
tához nyomja meg a DISC MENU gombot! Majd nyomja meg a
kiválasztott opció számának megfelelõ gombot! Illetve a
gombok segítségével lépjen a kiválasztott menüpontra, és nyomja
meg az OK gombot!

Címmenü

Nyomja meg a TITLE gombot!
Ha az aktuális cím rendelkezik menüvel, a menü megjelenik a
képernyõn. Ellenkezõ esetben valószínûleg a lemezmenü jelenik
meg.

A menüben megjelenhetnek kameraállások, beállítható nyelvek
és felirat opciók, valamint a címhez tartozó fejezetek.

A címmenübõl kiléphet, ha újra megnyomja a TITLE gombot.

Lemezmenü

Nyomja meg a DISC MENU gombot!
A lemezmenü megjelenik.

A lemezmenübõl kiléphet, ha újra megnyomja a DISC MENU
gombot.

Kameraállás
Ha a lemez tartalmaz különbözõ kameraállásokból rögzített 
jeleneteket, a kamera ikon villog a TV képernyõn. Ha akar, vál-
toztathat a kameraálláson.
Az ANGLE gomb lejátszás közbeni ismételt megnyomásával 
válassza ki a kívánt kameraállást!
Az aktuális beállítás száma megjelenik a kijelzõn.

A kísérõhang nyelvének változtatása
Ha másik nyelvre kíván váltani, nyomja meg lejátszás közben
ismételten az AUDIO gombot!
A VR módban rögzített DVD-RW (újraírható) lemezek leját-
szásakor, amelyek elsõdleges és kétnyelvû audio csatornával is ren-
delkeznek, választhat az elsõdleges (L), a kétnyelvû (R) vagy a kettõ
(elsõdleges + kétnyelvû) keverékébõl  álló csatorna használata
között az AUDIO gomb megnyomásával.

A hangcsatorna váltása
Ha másik audio csatornára (sztereó, bal vagy jobb) szeretne váltani,
nyomja meg lejátszás közben ismételten az AUDIO gombot!

Feliratok
A felirat választható nyelveinek megtekintéséhez nyomja meg leját-
szás közben ismételten a SUBTITLE gombot!

Megjegyzések
A DivX fájl feliratfájlja csak smi, srt és sub alakban jelenik meg.
Ha nem áll rendelkezésre információ, vagy a létezõ kód nem 
olvasható a DivX fájlban, "1" vagy valami ehhez hasonló jelenik 
meg.
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Audio CD és MP3/Windows MediaTM Audio lemez
lejátszása

A DVD lejátszó alkalmas CD-ROM, CD-R és CD-RW típusú
lemezre készített MP3/Windows MediaTM Audio formátumú
felvételek lejátszására.
Az MP3/Windows MediaTM Audio felvételek lejátszása elõtt tanul-
mányozza az MP3/Windows MediaTM Audio típusú felvételekkel
kapcsolatos tudnivalókat!

Audio CD
Amint Audio CD-t helyez be, a TV képernyõn egy menü jelenik
meg. Zeneszám kiválasztásához nyomja meg a    /    gombot, majd
indítsa el a lejátszást a PLAY vagy az OK gomb megnyomásával!

MP3/Windows MediaTM Audio

Válassza ki a mappát a    /    gomb segítségével, majd nyomja
meg az OK gombot a mappa tartalmának megtekintéséhez!

A    /    gomb használatával válassza ki a zeneszámot, majd
nyomja meg a PLAY vagy az OK gombot! A lejátszás elindul.

Tanácsok
– Ha a "MUSIC" menüben található fájllistában van, és szeretne visz-

szatérni a mappákhoz, lépjen a    /    gombok segítségével a 
-re, és nyomja meg az OK gombot!

– A következõ oldalra lépéshez nyomja meg a DISC MENU gom-
bot!

– Ha a CD-n MP3/Windows MediaTM Audio és JPEG is található, 
válthat az MP3/Windows MediaTM Audio és a JPEG között. 
Nyomja meg a TITLE gombot, és a menü tetején kivilágosodik a 
"MUSIC" vagy a "PHOTO" felirat.

– Amikor olyan fájlt játszik le, amely tartalmaz információkat 
például a zeneszámok címével kapcsolatban, megtekintheti az 
információkat a DISPLAY gomb megnyomásával.

MP3/Windows MediaTM Audio felvételekkel kapc-
solatos tudnivalók

Az MP3/Windows MediaTM Audio lemezek kompatibilitása
korlátozott ezzel a lejátszóval az alábbiaknak megfelelõen:

Mintavételi frekvencia / 8 és 48 kHz között (MP3)
32 és 48 kHz között (Windows MediaTM Audio)

Bitsebesség / 8 - 320 kbps (MP3),
32-192 kbps (Windows MediaTM Audio)

A lejátszó nem tudja azokat az MP3 fájlokat olvasni, amelyek
kiterjesztése nem ".mp3".

A CD-R lemez meg kell hogy feleljen az "ISO 9660" szabvány-
nak!

Ha olyan szoftverrel írja meg az MP3 fájlokat, amely nem tud
fájlrendszert létrehozni, például a "Direct-CD" stb., nem játsz-
hatóak le az MP3 fájlok. Javasoljuk az "Easy-CD Creator"
használatát, amely az ISO9660 szabványoknak megfelelõ fájl-
rendszert hoz létre.

A fájlnevek legfeljebb 8 karakterbõl állhatnak, és magukba kell
foglalniuk az "mp3" vagy "wma" kiterjesztést.

Ne használjon speciális karaktereket, mint például: "/:*?"<>"
stb.

A lemezen a fájlok száma legfeljebb 650 lehet.

A Windows MediaTM Audio-t tartalmazó multisession CD nem
támogatott

A DVD lejátszó megköveteli, hogy a lemezek/felvételek megfelel-
jenek bizonyos technikai követelményeknek, annak érdekében,
hogy a lejátszás minõsége optimális legyen. A gyári DVD-k automa-
tikusan ezeknek a szabványoknak megfelelõen készülnek. Sok
különbözõ formátumú írható lemez létezik (többek között CD-R és
MP3/Windows MediaTM Audio). Ezek meg kell, hogy feleljenek
bizonyos elõfeltételeknek (lásd fentebb), hogy a lejátszás kompati-
bilitása biztosítva legyen.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy MP3/Windows MediaTM

Audio fájlok és zene Inter-netrõl történõ letöltéséhez enge-
dély szükséges. Vállalatunknak nincs joga ezt az engedélyt
biztosítani. Az engedélyért forduljon minden esetben a
szerzõi jog tulajdonosához. 

Audio és MP3 lemez használata
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Lejátszási szünet
Nyomja meg lejátszás közben a PAUSE/STEP gombot!

A lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY , OK gom-
bokat, vagy nyomja meg ismét a PAUSE/STEP gombot!

Ugrás egy másik zeneszámra
A következõ zeneszámra, vagy a jelenlegi zeneszám elejére 
ugráshoz nyomja meg lejátszás közben röviden a        vagy        
gombot!
Az elõzõ jelenetre ugráshoz nyomja meg kétszer röviden a      
gombot!
Audio CD lejátszása esetén közvetlenül ugorhat bármelyik 
zeneszámra, ha beüti a megfelelõ zeneszám számát a számgom-
bok (0-9) segítségével.

Zeneszám/lemez ismétlése/ismétlés kikapcsolása

Az aktuális (éppen lejátszott) zeneszám ismétléséhez nyomja
meg a REPEAT gombot!
A Repeat (ismétlés) ikon és a "TRACK" felirat jelenik meg a
menüképernyõn.

A lemezen található valamennyi zeneszám megismétléséhez
nyomja meg másodszor is a REPEAT gombot!
A Repeat (ismétlés) ikon és az "ALL" felirat jelenik meg a
menüképernyõn.

Az ismétlés üzemmódot törölheti a REPEAT gomb harmadszori
megnyomásával.

Keresés
Lejátszás közben nyomja meg hozzávetõleg két másodpercig a 

vagy        gombot!
A lejátszó keresés üzemmódra vált.

Nyomja meg ismételten a        vagy        gombot a kívánt
sebesség kiválasztásához:      X2,      X4,      X8 (vissza) vagy      

X2,      X4,      X8 (elõre)!
A keresés iránya és sebessége látható a menüképernyõn.

A keresés üzemmódból kiléphet a PLAY      gomb megnyomásá-
val.

Véletlen sorrendû lejátszás
Nyomja meg lejátszás közben, vagy a lejátszás megállítása után a
SHUFFLE gombot!
A készülék automatikusan elindítja a véletlen sorrendû lejátszást,
és a "Random" felirat jelenik meg a menüképernyõn.

A normál lejátszáshoz visszatérhet a SHUFFLE gomb megnyo-
másával.
A "Random" felirat eltûnik a menüképernyõrõl.

Megjegyzés
Ha véletlen sorrendû lejátszás közben megnyomja a        gombot, a
készülék választ egy másik zeneszámot és folytatja a véletlen sor-
rendû lejátszást.

A-B ismétlés
Képsor ismétlése

Nyomja meg lejátszás közben a REPEAT A-B gombot a kivá-
lasztott kezdõpontban!
A Repeat (ismétlés) ikon és az "A" betû jelenik meg a menü-
képernyõn.

A kiválasztott végpontban ismét nyomja meg a REPEAT A-B
gombot!
A Repeat (ismétlés) ikon és az "A-B" felirat jelenik meg a
menüképernyõn, és a képsor ismétlése megkezdõdik.

A képsorból kiléphet és visszatérhet a normál lejátszáshoz, ha
megnyomja ismét a REPEAT A-B gombot!

3D Surround
A készülékkel lehetséges 3D surround hangzás elõállítása, ami két
hagyományos sztereó hangsugárzó segítségével szimulálja a több-
csatornás audio lejátszást, miközben normális esetben egy házimozi
rendszer öt, vagy még több hangsugárzó segítségével állít elõ több-
csatornás hangot.

Nyomja meg lejátszás közben az AUDIO gombot!
A "3D SUR." felirat jelenik meg a menüképernyõn.

A normál lejátszáshoz visszatérhet, ha ismételten nyomogatja az
AUDIO gombot, amíg a "3D SUR." felirat el nem tûnik a
menüképernyõrõl.

Audio és MP3 lemez használata
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JPEG lemez megtekintése
A DVD+VCR készülék alkalmas a lemezen található JPEG fájlok.
JPEG felvételek lejátszása elõtt olvassa el a JPEG felvételekkel kap-
csolatos megjegyzéseket!

Helyezzen be egy lemezt és zárja be a lemeztálcát!
A PHOTO menü jelenik meg a TV képernyõjén.

A    /    gomb segítségével válasszon mappát, majd nyomja meg
az OK gombot! Megjelenik a mappában található fájlok listája. Ha
a fájllistában van, és vissza szeretne térni a mappák listájához,
lépjen a    /    gomb segítségével a "      " ikonra, és nyomja meg
az OK gombot!

Ha egy konkrét fájlt kíván megtekinteni, lépjen a    /    gomb
használatával a fájlra, majd nyomja meg az OK vagy a PLAY
gombot!
A fájlmegtekintés folyamata elkezdõdik.
Fájl megtekintése közben visszaléphet az elõzõ (PHOTO)
menübe a STOP gomb megnyomásával.

A következõ oldalra lépéshez nyomja meg a DISC MENU gom-
bot!

Slide Show (diavetítés)
A               gombok segítségével lépjen a        (Slide Show) ikonra,
majd nyomja meg az OK gombot!

Tanácsok
A diák továbbítása háromfajta sebességgel lehetséges       : >>> 
(gyors), >> (normál) és > (lassú).
MP3/Windows MediaTM Audio-t és JPEG-et is tartalmazó lemez 
esetén válthat a JPEG és az MP3/Windows MediaTM Audio 
között. A TITLE gomb megnyomásával léphet a MUSIC 
vagy a PHOTO feliratra a menü tetején.
A RETURN gomb megnyomásával a fájlinformáció eltûnik.

Ugrás egy másik fájlra
Kép megtekintése közben nyomja meg egyszer a        vagy
gombot, ha a következõ vagy az elõzõ fájlra kíván lépni.

Állókép (diavetítés megállítása)
Nyomja meg diavetítés közben a PAUSE/STEP gombot!
A lejátszó PAUSE üzemmódra vált.

A diavetítéshez a PLAY vagy a PAUSE/STEP gomb újbóli
megnyomásával térhet vissza.

Zoom
A képet kinagyíthatja a zoom funkció segítségével (lásd a 26.
oldalon)!

Kép elforgatása
A    /    gomb segítségével elforgathatja a képet vetítés közben az
óramutató járásának megfelelõ, vagy azzal ellentétes irányban.

MP3/Windows MediaTM Audio zene hallgatása képnézegetés
közben
Fájlok megtekintése közben hallgathat ugyanazon a lemezen talál-
ható MP3/Windows MediaTM Audio zenefájlokat.

Helyezze be a lejátszóba a kétfajta fájltípust tartalmazó lemezt!

A PHOTO menü megjelenítéséhez nyomja meg a TITLE gom-
bot!

A fénykép (photo) fájlt válassza ki a    /    gomb segítségével!

A    /    gombbal lépjen a       ikonra, majd nyomja meg az OK
gombot!
A lejátszás elkezdõdik. A lejátszás addig folytatódik, amíg meg
nem nyomja a STOP gombot.

Tanács
Ha képnézegetés közben csak bizonyos zenéket kíván hallgatni,
programozza be a "MUSIC" menüben a kívánt zeneszámokat, majd
járjon el a fentieknek megfelelõen!

JPEG felvételekkel kapcsolatos tudnivalók
A JPEG fájlok számának és méretének függvényében a lemez tar-
talmának olvasása hosszú ideig is eltarthat a DVD+VCR készülék 
számára. Ha néhány perc elteltével sem jelenik meg a képernyõ-
kijelzés, akkor néhány fájl túl nagy méretû – csökkentse a JPEG 
fájlok felbontását 2 2 megapixelnél kisebbre, és írja át egy másik 
lemezre.
A lemezen található mappák és fájlok száma legfeljebb 650 lehet.
Néhány lemezzel inkompatibilitás léphet fel a lemez különbözõ 
felvételi formátumai és körülményei miatt.
Fájlok CD-re másolása közben figyeljen arra, hogy az összes fájl 
".jpg" kiterjesztésû legyen.
Ha a fájlok kiterjesztése ".jpe" vagy ".jpeg", kérjük nevezze át 
õket ".jpg" fájlokká.
A DVD+VCR készülék nem tudja olvasni a nem ".jpg" kiterjesz-
téssel rendelkezõ fájlokat, még abban az esetben sem, ha azok 
JPEG képfájlként vannak feltüntetve a Windows böngészõben.

JPEG lemez használata
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Audio CD-k és MP3 lemezek programozott 
lejátszása
A Program funkció segítségével lehetõsége van eltárolni bármely
lemezrõl származó kedvenc zeneszámait a készülék memóriájában.
A program 30 zeneszámot tartalmazhat.

A programszerkesztés (Program Edit) üzemmódba
lépéshez nyomja meg lejátszás közben, vagy a lejátszás
megállítása után a PROGRAM gombot!
Az      jelzés jelenik meg a menüképernyõ jobb oldalán található
"Program" szótól jobbra.

Megjegyzés
A programszerkesztés üzemmódból a PROGRAM gomb megnyo-
másával léphet ki; az      jelzés eltûnik.

Válasszon zeneszámot, majd a kiválasztott zeneszám 
programlistára helyezéséhez nyomja meg az OK gombot! 

További zeneszámok programlistára helyezéséhez ismé-
telje meg a 2. lépést!

Nyomja meg a     gombot!
A legutolsóként beprogramozott zeneszám van kijelölve a prog-
ramlistán.

A    /    gomb segítségével válassza ki azt a zeneszámot,
amelyet le kíván játszani!

A lejátszás elindításához nyomja meg a PLAY     gombot!
A lejátszás elkezdõdik abban a sorrendben, ahogy beprogramoz-
ta a zeneszámokat.
A lejátszás megáll, amint a programlistán található összes
zeneszám lejátszása egyszer megtörtént.

A programozott lejátszásról visszatérhet normál lejátszás-
ra a PROGRAM gomb megnyomásával. Ezt követõen vá-
lasszon az Audio CD (vagy MUSIC) listáról egy zeneszá-
mot és nyomja meg a PLAY gombot!

Video CD programozott lejátszása

Megjegyzés
PBC funkcióval rendelkezõ Video CD esetén a programozott leját-
szás használatához ki kell kapcsolnia a PBC funkciót a beállító
menüben! Lásd a 18. oldalon!

Helyezzen be egy Video CD-t és tolja vissza a lemeztál-
cát!

A lejátszás elindítása nélkül nyomja meg a PROGRAM
gombot!
Megjelenik a VCD program menüje.

Megjegyzés
A programmenübõl kiléphet a RETURN vagy a PROGRAM gomb
megnyomásával.

Kövesse az "Audio CD-k és MP3/Windows MediaTM Audio
lemezek programozott lejátszása" címû rész 2-6. pontjait!

A programozott lejátszásról visszatérhet normál leját-
szásra a PROGRAM gomb megnyomásával. A "NORMAL"
felirat jelenik meg a TV-képernyõn.

Programozott zeneszámok ismétlése
Az aktuális (éppen lejátszott) zeneszám ismétléséhez nyomja meg a
REPEAT gombot!

A Repeat (ismétlés) ikon és a "TRACK" felirat jelenik meg a 
menüképernyõn.
A programlistán található valamennyi zeneszám megismétléséhez 
nyomja meg másodszor is a REPEAT gombot!
A Repeat (ismétlés) ikon és az "ALL" felirat jelenik meg a 
menüképernyõn.
Az ismétlés üzemmódot törölheti a REPEAT gomb harmadszori 
megnyomásával.

Megjegyzés
Ha egyszer nyomja meg a        gombot zeneszám lejátszásának
ismétlése közben, a lejátszás ismétlése törlõdik.

Zeneszám törlése a programlistáról
A programszerkesztés üzemmód (Video CD) elõhívásához
nyomja meg leállított lejátszás mellett a PROGRAM gombot!

Lépjen a programlistára a     gomb megnyomásával!

A    /    gomb segítségével válassza ki azt a zeneszámot, amelyet
ki szeretne törölni a programlistáról!

Nyomja meg a CLEAR gombot!
A zeneszám törlõdik a programlistáról.

A teljes programlista törlése
Kövesse a "Zeneszám törlése a programlistáról" címû rész 1-2.
pontját a fentieknek megfelelõen.

A    /    gomb segítségével válassza a "Clear All" (összes törlése)
funkciót, majd nyomja meg az OK gombot!
A lemez teljes programja törlõdik.
A programok akkor is törlõdnek, ha eltávolítja a lemezt.

Programozott lejátszás
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DVD VR formátumú lemez lejátszása
Ez a DVD+VCR készülék alkalmas olyan DVD-Video formátumban
rögzített DVD-R/RW lemez lejátszására, amelyet a DVD-felvevõ
készülékkel zártak le.
Ez a készülék alkalmas olyan DVD-RW lemez lejátszására is, 
amelyet Video Recording (VR) formátum használatával rögzítettek.

Helyezzen be egy lemezt és tolja be a lemeztálcát!
A TV képernyõn megjelenik a DVD-VR menü.

Mûsorszám kiválasztásához nyomja meg a    /    gombot, majd az
OK vagy a PLAY .
gombbal indítsa el a lejátszást!

A listamenübe lépéshez nyomja meg a TITLE gombot!

Megjegyzések
A le nem zárt DVD-R/RW lemezek nem játszhatók le a lejátszóval.
Némelyik DVD-VR lemez CPRM adatok használatával készül a 
DVD-felvevõvel. A lejátszó nem támogatja ezt a lemezfajtát.

A 'CPRM'-rõl.
A CPRM egy másolásvédelmi rendszer (scramble rendszerrel),
amely csak a sugárzott 'copy once' mûsorok rögzítését engedélyezi.
A CPRM a Content Protection for Recordable Media (rögzíthetõ
média tartalmi védelme) rövidítése.
Ez a készülék CPRM kompatíbilis, ami azt jelenti, hogy felveheti a
sugárzott 'copy-once' mûsorokat, de nem készíthet másolatot
ezekrõl a felvételekrõl. CPRM felvétel csak VR módban formázott
DVD-RW lemezre készíthetõ, és a CPRM felvételek csak olyan
készülékekkel játszhatóak le, amelyek specifikusan kompatibilisek a
CPRM-mel.

Karbantartás és javítás

Tanulmányozza a fejezetben található információkat, mielõtt kap-
csolatba lépne a szervizzel.

Hogyan bánjunk a készülékkel?

A készülék szállítása
Kérjük, õrizze meg az eredeti szállítódobozt és csomagoló anyago-
kat! Ha szállítania kell a készüléket, a maximális védelem biztosítása
érdekében csomagolja vissza a készüléket az eredeti gyári csoma-
golásnak megfelelõen!

A készülék felületének tisztántartása
Ne használjon illékony folyadékokat, mint például rovarölõ 
spray-ket a készülék közelében!
Ne hagyja, hogy mûanyagból vagy gumiból készült tárgyak 
hosszú ideig érintkezzenek a készülékkel, mivel azok nyomot 
hagynak annak felületén!

A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát! Ha a felület
különösen piszkos, vigyen fel a ruhára egy kevés gyenge hatású
tisztítószert! Ne használjon erõs hatású oldószereket, mint például
alkoholt, benzint vagy hígítót, mivel azok megrongálhatják a
készülék felületét!

A készülék karbantartása
A DVD lejátszó egy high-tech, precíziós berendezés. Ha az optikai
jelolvasó lencse és a lemezmeghajtó alkatrészei piszkosak vagy
elhasználódtak, a kép minõsége romlik. Minden 1000 órányi hasz-
nálat után ajánlott a készülék átvizsgálása és karbantartása. (Ezt
befolyásolja a mûködési környezet.)
Keresse fel a legközelebbi márkaszerviz centrumot a részletekért!

DVD VR lemez használata     i
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DivX lemez lejátszása
A DVD+VCR készülék alkalmas DivX lemezek lejátszására.

Helyezzen be egy lemezt és zárja be a lemeztálcát!
A MOVIE (mozi) menü jelenik meg a TV képernyõn.

Válasszon mappát a    /    gomb segítségével majd nyomja meg
az OK gombot! Megjelenik a mappában található fájlok listája.
Ha a fájl-listában van, és vissza szeretne térni a mappák
listájához, lépjen a    /    gomb segítségével a "     " ikonra, és
nyomja meg az OK gombot!

Ha egy konkrét fájlt kíván megtekinteni, lépjen a    /    gomb
használatával a fájlra, majd nyomja meg az OK vagy a PLAY
gombot!

Kilépéshez nyomja meg a STOP gombot!

Tanácsok
A következõ oldalra lépéshez nyomja meg a DISC MENU gombot!
Ha MP3/Windows MediaTM Audio, JPEG és MOVIE fájl is talál-
ható a CD-n, válthat a MUSIC (zene), PHOTO (kép) és MOVIE 
(mozi) menük között.     
Nyomja meg a TITLE gombot, amellyel a MUSIC, PHOTO és 
MOVIE szót jelöli ki a menü tetején!

A DivX lemezek kompatibilitása a lejátszóval korlátozott a
következõ pontoknak megfelelõen:

A DivX fájlok elérhetõ felbontása 720x576 pixel alatti.
A DivX feliratfájl nevéhez 56 karakter áll rendelkezésre.
Ha érvénytelen kód van a DivX fájl kifejezésében, a "_" jelzés 
jelenhet meg a kijelzõn.
Ha a másodpercenként továbbított képek száma 30 felett 
van, lehetséges, hogy a készülék nem mûködik megfele-
lõen.
Ha a rögzített fájl video és audio struktúrája nem "inter-
leaved", vagy a video vagy az audio kerül a kimenetre. 
Ha a fájlt GMC-vel rögzítették, a készülék csak az 1-pon-
tos felvételi szintet támogatja.
*GMC?
A GMC a Global Motion Compensation (globális mozgáskom-
penzáció) rövidítése. Ez az MPEG4 szabványban meghatározott     
kódoló eszköz. Több MPEG4 kódoló, pl. a DivX vagy az Xvid 
rendelkezik ezzel az opcióval. A GMC kódolásnak különbözõ 
szintjei vannak, szokásosan ezeket hívják 1-pontos, 2-pontos 
vagy 3-pontos GMC-nek.

Lejátszható DivX fájl
".avi", ".mpg", ".mpeg"

Lejátszható codec formátum
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "MP43", "3IVX".

Lejátszható audio formátumok
"AC3", "DTS", "PCM", "MP3", Windows MediaTM Audio.
Mintavételi frekvencia: 8-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (Windows 
MediaTM Audio)
Bitsebesség: 8-320 kbps (MP3), 32-192 kbps (Windows MediaTM

Audio)

Video üzemmód beállítása

Bizonyos fajta lemezeknél a kép villoghat, vagy az egyenes vona-
lak mentén zavaró pontstruktúra jelenhet meg. Ez azt jelenti,     
hogy a vertikális interpoláció vagy a de-interlace nem tökélete-
sen illeszkedik a lemezhez. Ebben az esetben javíthatja a kép-
minõséget, ha megváltoztatja a video üzemmódot.
A video üzemmód megváltoztatásához nyomja meg, és tartsa 
lenyomva kb. 3 másodpercig a DISPLAY gombot a lemez le-
játszása közben. A kiválasztott új video üzemmód száma jelenik 
meg a TV képernyõn. Ellenõrizze, hogy javult-e a video minõ-
sége! Amennyiben nem, ismételje meg a fenti lépéseket, amíg 
nem javul a képminõség!
Video üzemmódok sorrendje:
MODE1         MODE2         MODE3         MODE1
Ha kikapcsolja a készüléket, a video üzemmód visszatér a kezde-
ti alapbeállításhoz (MODE1).

Az egyes video üzemmódok leírása
MODE1: A DVD videoforrása (film vagy videoanyag) a lemezinfor-
mációktól függ.
MODE2: Alkalmas film alapú tartalom vagy progresszív letapogatás
segítségével rögzített video alapú anyag lejátszására.
MODE3: Alkalmas aránylag kevés mozgást tartalmazó video alapú
tartalom lejátszására.

Megjegyzés
A video üzemmód beállításai csak akkor mûködnek, ha a beállító
menüben bekapcsolja a Progressive Scan (progresszív letapogatás)
üzemmódot.

DivX lemez használata
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Kijelzés a képernyõn (OSD)
Egyszerûen megjelenítheti a szalagszámlálót, az aktuális idõt, a
hátralévõ szalag hosszát, a napot, a hónapot, az évet, a hét napjait,
a csatornaszámot, a szalagsebességet és a videomagnó üzemmódját
a TV képernyõn. Ha éppen felvételt készít, ezek a képernyõn meg-
jelenõ adatok nem lesznek rögzítve a felvételre.

A kijelzéshez nyomja meg a DISPLAY gombot! A kijelzõ
funkciók átfutásához nyomja meg ismételten a DISPLAY gom-
bot! A szalagszámláló és a hátralévõ szalag mennyisége jelenik
meg, ha van benn kazetta.

A képernyõn található adatok többsége 3 másodperc elteltével
eltûnik, és csak az óra vagy a szalagszámláló, és a hátralévõ sza-
lag mennyisége lesz látható. A TV-képernyõn található valameny-
nyi adatot eltávolíthatja a DISPLAY gomb megnyomásával.

Digitális szalagszámláló
A digitális szalagszámlálót megjelenítheti a készülék kijelzõjén is (az
idõ helyett) a távvezérlõ DISPLAY gombjának megnyomásával. A
digitális szalagszámláló jelzi a kazettán található felvételek relatív
helyzetét.

Nyomja meg a DISPLAY gombot!
Állítsa a számlálót 0:00:00 állásba a CLEAR gomb megnyomásá-
val!
A felvétel elindításához nyomja meg a PLAY gombot!
A szalagszámláló jelzi a lejátszásból eltelt idõt - órát, percet és
másodpercet.

Amikor a felvétel elkészült vagy a lejátszás befejezõdött, nyomja
meg a STOP gombot!
Nyomja meg a        gombot!
A készülék visszacsévéli a kazettát és automatikusan megállítja,
amikor a számláló visszaáll a 0:00:00 állásba.

Gyermekzár
A készülék elõlapján található vezérlõ gombok lezárhatók, ezáltal a
készülék csak a távvezérlõ használatával mûködtethetõ.

Nyomja meg a CHILD LOCK gombot!
A        és a SAFE felirat jelenik meg a kijelzõn. A készülék
elõlapján található gombok nem mûködnek. Ha benyomódik
valamelyik gomb a készülék elõlapján, néhány másodpercig a
SAFE felirat villog a kijelzõn.

A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg újra a CHILD
LOCK gombot! A kijelzõn az OFF felirat jelenik meg.

Megjegyzés
– A gyermekzár funkció nem használható DVD üzemmódban.

Videodoktor (öndiagnosztika)
Ez a funkció arról tájékoztatja Önt, hogy valamilyen meghibásodás
történt a videomagnóban. Ezek a hibaüzenetek a TV-képernyõn
jelennek meg.

Nyomja meg SYSTEM MENU gombot! A     vagy     gombok
használatával válassza ki a Dr. funkciót!
Nyomja meg az OK gombot!

A probléma vizsgálatához nyomja meg a     vagy     gombot!
ANTENNA CSATLAKOZÁS

Please Check (kérjük ellenõrizni):
Az antenna biztonságos csatlakoztatását az aljzatba!

HEAD STATUS (videofejek állapota)
PLEASE CLEAN (kérjük megtisztítani):
Tisztítsa meg a videofejeket!

TAPE STATUS (szalag állapota)
NOT RECORDABLE (nem törölhetõ):
Helyezzen be olyan kazettát, amely rendelkezik védõfüllel!

NO. OF TIMER PROGRAMME (az idõzítés száma)
2
Az idõzített felvétel számát mutatja.

NEXT TIMER PROGRAMME (következõ idõzített program)
PR-01 26 10.00-11.00 SP
Az idõzített felvétel jelenlegi állapotát mutatja

Nyomja meg a SYTEM MENU gombot!

További funkciók
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Hi-Fi sztereó hangrendszer
A videomagnó Hi-Fi sztereó hangzást rögzít és játszik le. Emellett
rendelkezik sztereó NICAM digitális hangdekóderrel. Ez lehetõvé
teszi a hang felvételét és lejátszását több különbözõ módon. A
videomagnóval rögzített videokazettákon van egy normál, monó
hangsáv és két Hi-Fi sztereó hangsáv. Ezek a sztereó hangsávok
lehetõvé teszik, hogy Hi-Fi sztereó vagy kétnyelvû üzemmódban
készítsen hangfelvételeket TV-adásból, sztereó audio rendszerrõl,
videolemezrõl, vagy egy másik Hi-Fi videomagnóról.

A videomagnó NICAM digitális hangdekóderével élvezheti a
NICAM hanggal, a standard sztereó, a kétnyelvû és a monó
hanggal sugárzott mûsorokat is. A beérkezõ, vagy felvett hang
konkrét típusa rövidesen megjelenik a TV-képernyõn néhány
másodpercre:
STEREO NICAM
A hang automatikusan rögzítésre kerül a videokazetta Hi-Fi
sztereó és monó sávjára.
BIL NICAM
Mindkét hangcsatorna a Hi-Fi sztereó sávra kerül. Az elsõdleges
nyelvcsatorna (bal) a videokazetta monó sávjára kerül.
MONO
A hang szétválasztás nélkül a videokazetta Hi-Fi és monó sávjára
kerül.

Nyomja meg SYSTEM MENU gombot! Válassza ki az AUDIO
menüpontot a     vagy     gomb segítségével!

vagy     gomb segítségével válasszon: STEREO, LEFT,
RIGHT vagy MONO!
BIL NICAM lejátszás közben az elsõdleges nyelv kimenete a bal
csatornán található, a másodlagos csatorna kimenete pedig
párhuzamosan a jobb csatornán, amikor az audio kimenet
STEREO beállításban van. Mindkét csatorna az elsõdleges nyel-
vet továbbítja, amikor az audio beállítások MONO-ra vannak
állítva.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sávkövetés állítása (tracking
control) közben a sztereó hang átalakulhat MONO hanggá.
A TV hangcsatornájának váltása
Némelyik TV program kétnyelvû hangot sugároz (BIL). A     vagy  

gombbal válassza ki a STEREO/MAIN, a STEREO/SUB vagy a
MONO/MAIN opciót! 

Kompatibilitás 16:9-es szélesvásznú képpel 
A videomagnó alkalmas széles formátumú programok (16:9)
felvételére és lejátszására. A széles formátumú programok sikeres
felvételéhez szükséges, hogy a TV-adó megfelelõ típusú jelet sugá-
rozzon.

Kapcsolja be a videomagnót!
Nyomja meg SYSTEM MENU gombot!
A     vagy     gombok segítségével válasszon 16:9/4:3 képarányt!
Nyomja meg az OK gombot!

Nyomja meg ismételten a     vagy     gombot és válasszon:
AUTO, 4:3 vagy 16:9!
AUTO (csak lejátszási üzemmódban):
Automatikusan a képarányoknak megfelelõen játssza le a széles
formátumú és a hagyományos programokat.
4:3:
Csak a hagyományos formátumú felvételek (4:3) lejátszására és
rögzítésére alkalmas.
16:9:
Csak a széles formátumú felvételek (16:9) lejátszására és
rögzítésére alkalmas.

A TV-képernyõn található menük eltávolításához nyomja meg
SYSTEM MENU gombot!
Széles formátumú lejátszás megvalósításához SCART kábellel
kell csatlakoztatnia a videomagnót a TV-hez!

Dekóder beállítása
Már ismertettük a 9. oldalon, hogyan lehet a fizetõs TV-csatornák –
mint például a CANAL+ vagy a PREMIERE – nézéséhez szükséges
dekódert csatlakoztatni. Kódolt állomásról történõ felvételhez nem
kell ellenõriznie semmit! Mindössze ki kell választania az adóállo-
mást és rövid ideig várni, amíg a dekódolás el nem kezdõdik.

Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot!
A fõmenü jelenik meg a TV-képernyõn.
A     vagy     gombok segítségével válassza ki a DECODER
menüt!
Nyomja meg az OK gombot!

Válasszon a     vagy     gombok segítségével!
ON: Amikor a dekódert az AV2 csatlakozó aljzathoz csatlakoz-
tatta.
OFF: Amikor egy másik videomagnót csatlakoztatott az AV2
csatlakozó aljzathoz.
Térjen vissza a TV képéhez a SYSTEM MENU gomb megnyo-
másával!

Utolsó állapot memória
A lejátszó megjegyzi az utoljára használt lemez legutóbbi helyzetét.
A beállítások akkor is megmaradnak a készülék memóriájában,
amikor kiveszi a lemezt, vagy kikapcsolja a lejátszót. Amikor olyan
lemezt helyez be, amelynek beállításai eltárolódtak a memóriában,
automatikusan visszaáll arra a helyre, ahol a legutóbb megállította.

Megjegyzések
– A beállítások eltárolódnak a memóriában, és bármikor használhat-

ja azokat.
– A lejátszó nem tárolja el a lemez beállításait, ha kikapcsolja a 

készüléket, mielõtt elindítaná a lejátszást.

További funkciók
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Másolás DVD-rõl videokazettára
A készülékkel lehetséges DVD tartalmának átmásolása VHS
kazettára a D.DUBBING gomb megnyomásával.

Megjegyzések
Ellenõrizze, hogy kikapcsolta-e a beállító menüben a 'Progressive 
Scan' funkciót!
Ha az átmásolni próbált DVD másolásvédett, valószínûleg nem 
tudja átmásolni a lemezt.

Helyezzen be egy lemezt!
Helyezze be a DVD egységbe azt a lemezt, amelyet át kíván
másolni, és zárja be a lemeztálcát.

Helyezzen be egy VHS kazettát!
Helyezzen be egy üres VHS videokazettát a videomagnóba!

A DVD másolása VHS kazettára.
Nyomja meg a készülék elõlapján a D.DUBBING vagy a
RECORD gombot!

A DVD-n elindul a lejátszás, és a videomagnó elkezdi a felvé-
telt.
Ha megjelenik a DVD lemezmenüje, valószínûleg meg kell 
nyomnia a PLAY gombot a másolás elindításához.

Megjegyzés
Mielõtt megnyomná a RECORD gombot, ellenõrizze, hogy a leját-
szó DVD üzemmódban van-e!

A felvétel megállítása
Nyomja meg a STOP gombot a másolás megállításához, amikor
a DVD-n végetért a lejátszás!

Kézzel kell leállítania a másolást, amikor a DVD lejárt, máskü-
lönben a készülék újra és újra lejátssza és felveszi a mûsort!

Másolás egy másik videomagnóról
A videomagnó segítségével készíthet felvételeket külsõ jelforrásról,
például egy másik magnóról vagy kameráról.

Megjegyzés
A következõ leírásban ezt a videomagnót használjuk felvételre és
VCR B-vel jelöljük. A másik készüléket használjuk lejátszásra, és azt
jelöljük VCR A-val.

Csatlakoztassa a VCR A-t a készüléke hátoldalán található
SCART csatlakozó aljzathoz vagy a készülék elõlapján található
AV csatlakozó aljzathoz!

Helyezze be a másolni kívánt kazettát a VCR A-ba, és egy üres
kazettát a VCR B-be!

Nyomja meg az INPUT gombot, amíg meg nem jelenik a
kijelzõn az a csatlakozó, amelyrõl felvételt szeretne készíteni
(VCR B)!

Az AV 1 a készülék hátlapján található EURO AV1 SCART csat-
lakozóról történõ felvételhez megfelelõ.
Az AV 2 a készülék hátlapján található EURO AV2 SCART csat-
lakozóról történõ felvételhez megfelelõ.
Az AV 3 a készülék elõlapján található VIDEO IN és AUDIO IN
(bal és jobb) csatlakozóról történõ felvételhez megfelelõ.

A felvétel elindításához nyomja meg a VCR B RECORD és a
VCR A PLAY gombját!

Amikor be szeretné fejezni a felvételt, nyomja meg a STOP
gombot mindkét készüléken!

Speciális felvétel
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Mielõtt szerelõhöz fordulna, kérjük, tanulmányozza a következõ táblázatot, amelyben magyarázatot találhat a problémára.

Hibakeresés

36

Hibajelenség

A DVD-lejátszó vagy a 
videomagnó nem mûködik
megfelelõen.

Nincs áram.

Áram alá helyezte a
készüléket, de a DVD-
lejátszó nem mûködik.

Nincs kép.

Nincs hang.

Gyenge a képminõség.

A DVD-lejátszón nem indul
el a lejátszás.

A távvezérlõ nem mûködik
megfelelõen.

Nem tehetõ be videokazetta.

Nincs Hi-Fi hang.

Nem vehetõ fel NICAM
hang.

Ok

A DVD vagy VCR gomb nincs megfelelõ állásban.

A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Nem helyezett be lemezt.

Nem állította be a TV-t a DVD kimeneti jelének
fogadásához.

Nem csatlakoztatta megfelelõen a videokábelt.

Az audiokábellel csatlakoztatott berendezést nem állí-
totta be a DVD kimeneti jelének fogadásához.

Nem csatlakoztatta megfelelõen az audiokábelt.

Az audiokábellel csatlakoztatott berendezés nincs
bekapcsolva.

Rossz pozícióba van állítva a digitális audio kimenet.

Piszkos a lemez.

Nem hangolta be megfelelõen a TV-csatornákat.

A behelyezett lemez nem lejátszható.

Fordítva helyezte be a lemezt.

Nem a megfelelõ helyre rakta a lemezt.

Piszkos a lemez.

Korlátozva van a hozzáférés (szülõi ellenõrzés).

Valamilyen tárgy található a távvezérlõ és a készülék
között.

Lemerültek az elemek a távvezérlõben.

Valószínûleg nem üres a kazettafészek.

Az audio üzemmód nincs megfelelõen beállítva.

A NICAM üzemmód nincs megfelelõen beállítva.

Elhárítás

Tanulmányozza az 5. oldalt!

Dugja be a hálózati kábelt a konnektorba!

Helyezzen be egy lemezt!

Válassza ki a megfelelõ videobemenetet a TV-n, hogy
a DVD-lejátszó által adott kép megjelenjen a TV
képernyõn!

Csatlakoztassa megfelelõen a videokábeleket a csat-
lakozó aljzatokba!

Válassza ki az audio receiver helyes bemeneti üzem-
módját, így hallgathatja a DVD-lejátszó hangját.

Csatlakoztassa megfelelõen az audiokábeleket a csat-
lakozó aljzatokba!

Kapcsolja be az audiokábellel csatlakoztatott beren-
dezést!

Állítsa a digitális audio kimenetet a helyes pozícióba,
majd ismét kapcsolja be a DVD-lejátszót a POWER
gomb megnyomásával!

Tisztítsa meg a lemezt!

Állítsa be a hangolást, hangoljon be újra!

Helyezzen be lejátszható lemezt (ellenõrizze a lemez
típusát és régiókódját)!

Fordítsa a lemezt az olvasható oldalával lefelé!

Tegye a lemezt pontosan a helyére a lemeztálcában!

Tisztítsa meg a lemezt!

Törölje a szülõi ellenõrzés funkciót vagy változtassa
meg a lemez besorolását!

Távolítsa el az útban lévõ tárgyat!

Tegyen be új elemeket!

Vegye ki a kazettát a lejátszóból!

A fõmenü 'AUDIO' pontjában váltson 'STEREO'-ra!

Ellenõrizze, hogy a menüben található NICAM pont
AUTO-ra van-e állítva a felvenni kívánt adásnál!



Adja meg a megfelelõ kódszámot a "Nyelv (LANGUAGE)" szakaszban leírtak szerint (lásd a 17. oldalt)!

Nyelvkódok listája

37

A
abház 6566
afar 6565
afrikánusz 6570
ajmara 6588
albán 8381
amehár 6577
angol 6978
arab 6582
asszám 6583
azerbajdzsáni 6590

B
baskír 6665
baszk 6985
bengáli; bangla 6678
bihar 6672
bolgár 6671
breton 6682
burmai 7789
butáni 6890

C
cseh 6783

D
dán 6865

E
eszperantó 6979
észt 6984

F
faróz 7079
fehérorosz 6669
fidzsi 7074
finn 7073
francia 7082
frísz 7089

G
galíciai 7176
görög 6976
grönlandi 7576
grúz 7565
guarani 7178
gudzsarati 7185

H
hauza 7265
héber 7387
hindu 7273
holland 7876
horvát 7282

I
indonéz 7378
interlingua 7365
ír 7165
izlandi 7383

J
japán 7465
jávai 7487
jiddis 7473
joruba 8979

K
kambodzsai 7577
kannada 7578
kasmír 7583
katalán 6765
kazah 7575
kecsua 8185
kínai 9072
kirgiz 7589
koreai 7579
korzikai 6779
kurd 7585

L
laoszi 7679
latin 7665
lengyel 8076
lett 7679
lingala 7678
litván 7686

M
magyar 7285
makedón 7775
malagazi 7771
maláj 7783
malajalam 7776
máltai 7784
maori 7773
marati 7782
moldáv 7779
mongol 7778

N
nauru 7685
német 6869
nepáli 7869
norvég 7879

O
olasz 7384
orija 7982
orosz 8285
örmény 7289

P
pandzsabi 8065
pastu 8083
perzsa 7065
portugál 8084

R
rétó-román 8277
román 8279

S
skót (Gaelic) 7168
sóna 8378
spanyol 6983
svéd 8386
szamoa 8377
szanszkrit 8365
szerb 8382
szerb-horvát 8372
szindi 8368
szingaléz 8373
szlovák 8375
szlovén 8376
szomáliai 8379
szuahéli 8387
szudáni 8385

T
tadzsik 8471
tagalog 8476
tájföldi 8472
tamil 8465
tatár 8484
telugu 8469
tibeti 6679
tigrinja 8473
tongai 8479
török 8482
türkmén 8475
twi 8487

U
ukrán 8575
urdu 8582

Ü
üzbég 8590

V
vietnámi 8673
volapük 8679

W
walesi 6789
wolof 8779

X
xóza 8872

Z
zulu 9085



Adja meg a megfelelõ kódszámot az  "Országkód" szakaszban leírtak szerint (lásd a 19. oldalt)!

AD Andorra
AE Arab Emírségek
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AQ Antarktisz
AR Argentina
AS Amerikai Szamoa
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CC Kókusz-szigetek
CF Közép-Afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefáncsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CS a volt Csehszlovákia
CU Kuba
CV Cape Verde
CX Karácsony-sziget
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DJ Dzsibuti
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek

FK Falkland-szigetek
FM Mikronézia
FO Faroe-szigetek
FR Franciaország
FX Franciaország 

(európai terület)
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GD Grenada
GE Georgia
GF Francia-Guyana
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe (francia)
GQ Egyenlítõi Guinea
GR Görögország
GS Szent György- és a 

Szandwich-szigetek
GT Guatemala
GU Guam (Egyesült Államok)
GW Bissau Guinea
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Heard- és McDonald 

szigetek
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IN India
IO Brit Indiai Óceáni Területek
IQ Irak
IR Irán
IS Izland
IT Olaszország
JM Jamaika
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kamodzsa
KI Kiribati
KM Comoros
KN Saint Kitts és Nevis Anguilla
KP Észak-Korea
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Lettország
LU Luxemburg
LV Litvánia
LY Líbia

MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldávia
MG Madagaszkár
MH Marshall-szigetek
MK Macedónia
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongólia
MO Macao
MP Északi Marianna-szigetek
MQ Martinique (francia)
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldiv-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NC Új-Kaledónia (francia)
NE Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NU Niue
NZ Új-Zéland
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PF Polinézia (francia)
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PM Saint Pierre és Miquelon
PN Pitcairn-szigetek
PR Puerto Rico
PT Portugália
PW Palau
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SJ Svalbard és Jan Mayen 

szigetek
SK Szlovák Köztársaság
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Sao Tomé és Principe
SU a volt Szovjetunió

SV El Salvador
SY Szíria
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TF Francia Déli Területek
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tadzsikisztán
TK Tokelau
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TP Kelet-Timor
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan
TZ Tanzánia
UA Ukrajna
UG Uganda
UK Nagy-Britannia
UM Egyesült Államok Külsõ 

Szigetei
US Egyesült Államok
UY Uruguay
ZU Üzbegisztán
VA Vatikán Állam
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Virgin-szigetek (brit)
VI Virgin-szigetek (USA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis- és Futuna-szigetek
WS Szamoa
YE Jemen
YT Mayotte
YU Jugoszlávia
ZA Dél-Afrika

Ország-/területi kódok listája
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Általános adatok
Hálózati feszültség 220-230 V AC, 50Hz
Teljesítmény-felvétel 19 W
Méretek (kb.) 430 x 78,5 x 265 mm
Tömeg (kb.) 4,06 kg
Mûködési hõmérséklet 5°C és 35°C között
Mûködési páratartalom 5% és 90% között
Óra 24 órás kijelzés
RF modulátor UHF 22-68 (állítható)

Rendszer
Lézer Félvezetõ lézer, hullámhossz: 650 nm
Videofej rendszer 6 kettõs azimut fej, helikális letapogatás 
Színrendszer PAL
Frekvenciaátvitel DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz

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

Jel-zaj viszony > 100 dB (csak az analóg kimeneti csatlakozókon)
Harmonikus torzítás < 0,008%
Dinamikatartomány > 100 dB (DVD)

> 95 dB (CD)

Bemenetek (videomagnó)
Audio -6,0 dBm, > 10 kohm (SCART)

-6,0 dBm, > 47 kohm (RCA)
Video 1,0 Vp-p, 75 ohm, aszimmetrikus (SCART/RCA)

Kimenetek (DVD)
VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohm, negatív szinkronjel
S-VIDEO OUT (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negatív szinkronjel, Mini DIN 4-tûs x 1

(C) 0,3 Vp-p 75 ohm
KOMPONENS VIDEO OUT (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negatív szinkronjel, RCA csatlakozó aljzat x 1
(Progressive Scan) (Pb)/(Pr) 0,7 Vp-p 75 ohm, RCA csatlakozó aljzat x 2
RGB kimenet 0,7 Vp-p 75 ohm
Audio kimenet (digital audio) 0,5 Vp-p, 75 ohm, RCA csatlakozó aljzat x 1
Audio kimenet (analog audio) 2,0 Veff (1 kHz, 0 dB), 600 ohm, RCA csatlakozó aljzat (bal, jobb) x 2/SCART (TV-hez)

Kimenetek (videomagnó)
Audio -6,0 dBm,  < 1 kohm (SCART)
Video 1,0 Vp-p, 75 ohm, aszimmetrikus (SCART)
RGB kimenet 0,7 Vp-p 75 ohm

A forma és a mûszaki adatok tájékoztatás nélkül megváltozhatnak.

A Dolby Laboratories engedélye alapján készült. A "Dolby", a "Pro Logic" és a kettõs D szimbólum a Dolby 
Laboratories védjegyei.

Mûszaki adatok
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