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MediaTM Audio ......................................................182
● Pauzã ............................................................183
● Trecerea la alt track ....................................183
● Repetare track/toate/off ................................183
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Înainte de utilizare

Tipuri de discuri care pot fi folosite
DVD
(disc 8 cm /12 cm)

Video CD (VCD)
(disc 8 cm /12 cm)

Audio CD
(disc 8 cm /12 cm)

În plus, acest aparat poate reda un fi…ier DivX, DVD-
R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD …i CD-R /
CD-RW care con—in titluri audio, MP3, Windows
MediaTM Audio …i / sau fi…iere JPEG.

Acesta indicã o caracteristicã a produsului
care reprezintã capacitatea de redare a 
discurilor DVD-RW înregistrate cu formatul
Video Recording (înregistrare video).

Notã:
– În func—ie de setãrile echipamentului de înregistrare

sau ale discului CD-R/RW (sau DVD-R, DVD+R,
DVD-RW, DVD+RW) însu…i, unele CD-R/RW (sau
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) nu pot fi
redate pe acest aparat.

– Nu ata…a—i sigilii sau etichete pe nici o parte a discului
(partea etichetatã sau cea înregistratã).

– Nu folosi—i CD-uri cu forme neregulate (de ex. în
formã de inimã sau octogonale), deoarece pot
deteriora aparatul.

Observa—ii cu privire la DVD-uri …i Video CD-uri
Unele opera—iuni de redare a DVD-urilor …i Video CD-
urilor pot fi programate inten—ionat de cãtre
producãtorii de software. Acest aparat redã DVD-uri
…i Video CD-uri conform con—inutului discului stabilit
de cãtre producãtorul de software …i prin urmare
unele caracteristici de redare pot sã nu fie
disponibile, sau se pot adãuga alte func—ii.

Codul regional al DVD Player-ului ş i al DVD-urilor
Acest DVD player este proiectat …i fabricat
pentru redarea software-ului DVD codat pe
regiunea “2”. Acest aparat poate reda numai
DVD-uri cu eticheta “2” sau “ALL”. Dacã
încerca—i sã reda—i un DVD al cãrui cod regional este
diferit de al player-ului, pe ecranul televizorului va
apãrea mesajul “Check Regional Code” (Verifica—i
codul regional). Pe coperta majoritã—ii discurilor DVD
se aflã un glob cu unul sau mai multe numere,
vizibile în mod clar. 

Termeni referitori la discuri

Titlu (numai discuri DVD)
Cont,inutul filmului principal, sau al caracteristicilor
însot,itoare, sau al caracteristicilor suplimentare, sau
albumul muzical. Fiecărui titlu îi este atribuit un număr
de referint,ă titlu care va permite sa-l localizat,i cu
uşurint,ă.

Capitol (numai DVD)
Sect,iuni ale unui cadru sau ale unei piese muzicale,
care sunt mai mici decât titlurile.
Un titlu este compus din unul sau mai multe capitole. 
Fiecărui capitol îi este atribuit un număr de capitol
care va permite să localizat,i capitolul dorit. În funct,ie
de disc, este posibil să nu fie înregistrate capitole.

Track
Sect,iuni ale unui cadru sau ale unei piese muzicale
de pe un video CD sau un audio CD. Fiecărui track îi
este atribuit un număr de track care va permite să
localizat,i track-ul dorit.

Scenã (VCD)
Pe un video CD cu func—ii PBC (control al redãrii),
imaginile în mi…care …i cele statice sunt împãr—ite în
sec—iuni denumite Scene”. Fiecare scenã este afi…atã
în ecranul de meniu …i îi este atribuit un numãr de
scenã care vã permite sã localiza—i scena doritã. O
scenã este compusã din unul sau mai multe track-uri.

DivX
DivX este denumirea unui nou codec video revolu—
ionat, care se bazeazã pe noul standard de
compresie MPEG-4 pentru imagine.

DivX, DivX Certified …i logo-urile
asociate sunt mãrci înregistrate ale
DivXNetworks, Inc. …i se folosesc
sub licen—ã.

Tipuri de video CD-uri
Exista doua tipuri de video CD-uri:

Video CD-uri echipate cu PBC (versiunea 2.0)
Funct,iile PBC (controlul redării) vă permit să
interact,ionat,i cu sistemul prin meniuri, funct,ii de căutare
sau alte operat,iuni tipice de tip computer. Mai mult,
imaginile statice cu rezolut,ie înaltă pot fi redate dacă
sunt incluse în disc.

Video CD-uri neechipate cu PBC (versiunea 1.1)
Utilizate în acelaşi fel ca audio CD-urile, aceste discuri
va permit să redat,i imaginile video, ca şi sunetul, insa
nu sunt echipate cu PBC.2
Limite de operare ale telecomenzii

Îndreptat,i telecomanda către senzor şi apăsat,i
butoanele.

● Distanta: Circa 7 m de la senzorul aflat la partea din
fata

● Unghi: Circa 30°in fiecare direct,ie de la senzorul
aflat la partea din fata.

Instalarea bateriei telecomenzii
Detaşat,i capacul bateriei aflat în partea
din spate a telecomenzii şi introducet,i
două baterii R03 (AAA) cu 3 şi #
aliniate corect.

Precaut,ii
Nu amestecat,i o baterie veche cu una noua. 
Nu punet,i baterii de tipuri diferite (standard, alcaline
etc.).
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Înainte de utilizare (continuare)

Precaut,ii
Manevrarea aparatului

Când se transporta aparatul
Cutia originala de carton şi materialele de ambalare
sunt uşor de manevrat. Pentru o maxima protect,ie,
reambalat,i aparatul aşa cum a fost ambalat init,ial din
fabrica.

Când se efectuează setările aparatului
Imaginea şi sunetul unui televizor sau radio din
apropiere pot distorsiona în timpul redării. În acest caz,
amplasat,i aparatul departe de televizor sau radio sau
oprit,i aparatul după ce scoatet,i discul.
Pentru a păstra curata suprafat,a
Nu folosit,i lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid,
în apropierea aparatului. nu lăsat,i produse din cauciuc
sau material plastic să vina în contact cu aparatul un
timp îndelungat. Acestea vor lăsa urma pe suprafat,a
aparatului.

Curăt,area aparatului

Pentru curăt,area carcasei
Folosit,i o cârpă moale, uscată. Dacă suprafet,ele sunt
extrem de murdare, folosit,i o cârpă moale umezita cu o
solut,ie slaba de detergent. Nu folosit,i solvent,i puternici,
cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia
pot deteriora suprafat,a aparatului.

Pentru a obt, ine o imagine clara
DVD player-ul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optica şi
piesele de act,ionare a discului sunt murdare sau uzate,
calitatea imaginii poate fi slaba.
Se recomanda inspectarea şi întret,inerea cu
regularitate, după fiecare 1.000 ore de utilizare. (Acest
lucru depinde de mediul de operare).
Pentru detalii, contactat,i cel mai apropiat dealer.

Observa—ii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor

Nu atinge—i partea înregistratã a discului. ‰ine—i discul
de margini, astfel încât sã nu lãsa—i amprente pe
suprafa—ã.
Nu lipit,i hârtie sau banda pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, punet,i discul în carcasa sa. 
Nu expunet,i discul la lumina solară directă sau la
surse de căldura şi nu-l lăsat,i intr-o maşina parcata
expusă la lumina solara directa, deoarece în interiorul
maşinii  temperatura poate creşte considerabil.

Curã—area discurilor

Amprentele …i praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curã—a—i discul cu o cârpã
curatã. ⁄terge—i discul dinspre centru cãtre exterior.

Nu folosi—i solven—i puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agen—ii de curã—are disponibili pe pia—
ã sau spray antistatic special pentru înregistrãrile
vechi pe vinil.

Despre simboluri
Despre afi…area simbolurilor

“ ” poate apãrea pe ecranul televizorului în timpul
operãrii …i înseamnã cã func—ia explicatã în acest
manual de utilizare nu este disponibilã la acel DVD.

Despre simbolurile discurilor pentru instruct,iuni

O sec—iune al cãrei titlu are unul dintre urmãtoarele
simboluri se aplicã numai discului reprezentat prin
simbolul respectiv.

DVD

Video CD-uri cu funct,ia PBC (controlul redării)

Video CD-uri fără funct,ia PBC (controlul redării)

CD-uri audio

Discuri MP3

Discuri JPEG

Discuri DivXDivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

Selectarea sursei de vizionare 
Trebuie sã selecta—i una dintre sursele de ie…ire 
(DVD sau video recorder) pentru a viziona ceva pe zzecranul
televizorului. 

● Dacã doriãi sã viziona—i din sursa de ie…ire DVD deck:

Apãsa—i DVD pânã când se aprinde indicatorul DVD de pe

display …i sursa de ie…ire DVD deck va fi vizionatã pe ecranul
televizorului.

● Dacã dori—i sã viziona—i din sursa de ie…ire video
recorder deck:

Apãsa—i VCR pânã când se aprinde indicatorul VCR de pe

display …i sursa de ie…ire video recorder deck va fi vizionatã pe
ecranul televizorului.

Notã:
● Dacã introduce—i un disc când DVD+VCR este în modul

VCR, aparatul va comuta automat pe modul DVD.
● Dacã introduce—i o casetã fãrã clema de protec—ie când

DVD+VCR este în modul DVD, aparatul va 
comuta automat pe modul VCR..
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Panoul frontal şi fereastra de afişaj

Salt/scanare înainte, derulare înainte 
Trece la URMĂTORUL capitol/track.
Apăsat,i şi t,inet,i apăsat doua secunde pentru o
căutare rapida înainte. Derulează caseta înainte.

Salt/scanare înapoi, derulare înapoi
Trece la începutul capitolului/track-ului curent sau la
capitolul/track-ul ANTERIOR.
Apăsat,i şi t,inet,i apăsat doua secunde pentru o
căutare rapida înapoi. Derulează caseta înapoi.

Compartiment caseta

PLAY ( NN ) Începe redarea.

STOP ( xx ) Opreşte redarea.

DVD OPEN/CLOSE ( )
Deschide sau închide platanul  discului.

EJECT ( )
Evacuare caseta.

Înregistrare VCR

CHANNEL 3 4
Selectoare canal 

Fereastra afişaj  
Arată starea curenta a aparatului.

PAUSE( \\  \\ )
Întrerupe temporar

redarea / apăsat,i
repetat pentru

redare cadru cu
cadru.

Mufa Video IN

Mufe Audio
(S/D)

Platan disc
Introducet,i discul

aici.

POWER
Aparatul se comuta de pe deschis (ON) pe închis (OFF).

Senzor distanta
Îndreptat,i telecomanda către el. 

SOURCE 
Selector DVD/VCR

DVD VCR
REC

TV

P

Este selectat video recorderul.

Este selectat DVD player-ul.

Indică modul repetare.

Indică modul TV. 
(A se vedea Observa,iile de la
pagina 176)

Indică timpul total de redare / timpul trecut / ora curenta.

Un disc este încărcat în DVD player (Se aprinde când
un disc este încărcat în DVD player şi se aprinde

intermitent când nu este încărcat nici un disc.)

DVD+VCR este pe înregistrare programată sau 
a fost data comanda de înregistrare programată.

Indică faptul ca Scanarea
Progresiva este activtă.

O caseta este încărcată în video recorder.

Este activată înregistrarea pe VCR.
Copierea de pe DVD pe VHS este
în curs.

Copiere DVD pe VCR
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Telecomanda

Notã
Aceastã telecomandã folose…te acelea…i butoane pentru func—iile
VCR …i DVD (de ex. PLAY).
Când folosi—i un video recorder, apãsa—i mai întâi butonul VCR.
Când folosi—i un DVD, apãsa—i mai întâi butonul DVD.

DVD/VCR PLAYER

EJECT, OPEN/CLOSE
- Deschide sau închide platanul discului.

- Evacuare caseta.
SETUP

Accesează meniul setup sau iese din el.
DISC MENU

Accesează meniul unui DVD.
b/B/v/V (stânga/dreapta/sus/jos)
Selectează un element din meniu.

PR/TRK(+/-)
Selectează programul canalului video

recorderului.
Pentru ajustarea tracking-ului.

Pentru a controla tremurul vertical în
timpul imaginii statice.

OK
Confirmă select,ia din meniu.

DISPLAY
Accesează display-ul de pe ecran. 

Va arata ora curenta sau cronometrul.
BACK (OO)

Afişează meniul unui video CD cu PBC.
Butoane numerice 0-9

Selectează elementele numerotate 
dintr-un meniu.

PROGRAM
Accesează meniul programului sau iese

din el.
CLEAR

- Resetează la zero cronometrul de
caseta 0:00:00

- Şterge un număr de track din meniul
programului sau un semn din meniul

MARKER SEARCH.
AUDIO

Selectează o limba audio (DVD).
SUBTITLE

Selectează o limba pentru subtitrare.
ANGLE

Selectează unghiul camerei la DVD, dacă
este disponibil.

ZOOM
Măreşte imaginea video.

SHUFFLE/SKIP
Reda track-urile în ordine aleatorie.

SKIP.
SEARCH 

Afişează meniul MARKER SEARCH
(căutare semn).

TITLE
Afişează meniul de titlu al discului, dacă

este disponibil.
SPEED

Selectează viteza de înregistrare a
casetei.

SHOWVIEW
Pentru afi…area meniului programului

pentru programare ShowView.

POWER 11
Se comuta pe deschis (ON) sau pe
închis (OFF).

INPUT
Pentru a selecta sursa VCR deck-ului
(Tuner, AV1, AV2 sau AV3). 
Buton selectare DVD/VCR
Selecta—i sursa de ie…ire (DVD sau VCR)
pentru a putea vedea pe ecranul
televizorului. 
TV/VCR 
Pentru vizualizarea canalelor selectate
de tunerul video recorderului sau de TV
tuner.
PAUSE/STEP (X)
Întrerupe temporar redarea / apăsat,i
repetat pentru redare cadru cu cadru.
PREV/NEXT (./>) 
Trece la următorul capitol sau track. Revine
la începutul capitolului sau track-ului curent
ori capitolul sau track-ul anterior.
STOP (xx)
Opreşte redarea.
REW/FFW (m / M)
DVD: Căutare înapoi sau înainte.
VCR: Derulează caseta în timpul
modului STOP, pentru c ăutare rapida a
imaginii înapoi şi rulează înainte caseta
în modul STOP, căutare rapida a
imaginii înainte.
PLAY (B)
Începe redarea.
MARKER
Marchează un punct în timpul redării.
REPEAT
Repetare capitol, track, titlu, toate.
REPEAT A-B 
- Repeta secvent,a.
- Acest buton controleazã …i viteza
înregistrãrii la video recorder. Pentru mai
multe informa—ii, consulta—i pagina 176.
RECORD (zz)
Înregistreazã normal sau activeazã
Înregistrarea programatã instantanee, la
apãsãri repetate.
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Panoul din spate

Precaut,ii
Nu atinget,i picioruşele interioare ale mufelor de la panoul din spate.
Descărcarea electrostatica poate deteriora ireversibil aparatul.

AUDIO OUT (stânga/dreapta) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Conectat,i la un amplificator, receiver sau sistem stereo.

VIDEO/AUDIO OUT(stânga/dreapta) (DVD/VCR OUT)
Conectat,i la un televizor cu intrări  video şi audio.

AERIAL
Conectat,i antena
cu ajutorul acestei
mufe.

COAXIAL (mufa ieşire audio digital) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Conectat,i la echipamentul audio digital (coaxial).

RF.OUT 
Conectat,i la televizor folosind această mufă.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT / DVD OUT) 
Conectat,i la televizor sau la un alt video recorder.

Cablu alimentare curent alternativ
Conectat,i la o sursa de curent.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr) (DVD
EXCLUSIVE OUT)
Conectat,i la un televizor cu intrări  Y Pb Pr.

EURO AV2 DECODER 
Conectat,i la decodorul canalelor plătite sau la un alt video recorder.
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Conexiuni

Sfaturi

● În funct,ie de TV-ul dvs. şi de alte echipamente pe
care dorit,i să le conectat,i, există moduri diferite de
conectare a aparatului.

● Consultat,i manualul televizorului, sistemului stereo
sau al altor dispozitive după cum este necesar, pentru
a face cele mai bune conexiuni.

● Pentru o mai bună reproducere a sunetului, conectat,i
mufele AUDIO OUT ale acestui aparat la mufele
AUDIO IN ale amplificatorului, echipamentului stereo
sau audio/video. A se vedea "Conectarea
echipamentelor opt,ionale" de la pagina 165.

Precaut, ii

● Asigurat,i-vă ca acest aparat este conectat direct la
televizor. Setat,i televizorul pe canalul corect de
intrare video.

● Nu conectat,i mufa AUDIO OUT a acestui aparat la
mufa phone în (platforma de înregistrare) a sistemului
dvs. audio.

Conectarea la un televizor şi
decodor
● Facet,i una dintre următoarele conexiuni, în funct,ie de

capacităt,ile echipamentelor dvs. existente.

Conexiune de baza (AV)

1 Conectat,i EURO AV1 AUDIO/VIDEO de la panoul
din spate al acestui aparat la intrarea SCART de la
televizor, folosind un cablu SCART.

2 Unele posturi TV transmit semnale codate pe care
le putet,i  vedea numai cu un decodor cumpărat sau
închiriat. Putet,i conecta un astfel de decodor
(traductor) la acestui aparat.

Conexiune de baza (RF)

1 Conectat,i cablul de antena RF de la antena dvs. de
interior / exterior la mufa AERIAL (antena) de pe
panoul din spate al acestui aparat.

2 Conectat,i cablul de antena RF livrat de la mufa
RF.OUT de pe panoul din spate al acestui aparat la
intrarea de antena a televizorului dvs.

Conexiune de ieşire exclusivă DVD
● Conexiunea componentei video 

(Color Stream®) 

1 Conectat,i mufele COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT de la DVD+VCR la mufele de
intrare corespunzătoare de la televizor, folosind
cablul Y Pb Pr.

2 Conectat,i mufele stânga şi dreapta AUDIO OUT de
la DVD+VCR la mufele de intrare audio stânga/
dreapta de la televizor, folosind cablurile audio.

Conexiunea scanare progresivă
● Dacă televizorul dvs. are definit,ie înaltă sau este

"pregătit digital", putet,i  beneficia de ieşirea de scanare
progresivă a DVD Player-ului pentru cea mai bună
rezolut,ie video. 

● Dacă TV-ul dvs. nu accepta formatul de scanare
progresivă (Progressive Scan), imaginea va apărea
demodulata dacă încercat,i caracteristica de scanare
progresivă a DVD Player-ului.

1 Conectat,i mufele COMPONENT/PROGRESSIVES-
CAN VIDEO OUT ale DVD Player-ului la mufele de
intrare corespunzătoare de la televizor, folosind cablul
Y Pb Pr.

2 Conectat,i mufele stânga şi dreapta AUDIO OUT de la
DVD Player la mufele de intrare audio stânga/dreapta
de la televizor, folosind cablurile audio.

Observat,ii:

● Activat,i caracteristica "Progressive" din meniul de
setup pentru semnal progresiv, a se vedea pagina
172.

● Scanarea progresivă nu funct,ionează la conexiuni
video analogice (mufa VIDEO OUT galbena).

AUDIO INPUT

L R

AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

Partea din spate a aparatului (Conexiune de ieşire exclusivă DVD)

Spatele TV-ului

Partea din spate a aparatului (Conexiune de baza)

decodor (sau satelit)
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Conexiuni (Continuare)

Conectarea la un echipament
opt,ional
Conectarea la un amplificator echipat cu doua
canale analogice stereo sau Dolby Pro Logic
II/ Pro Logic

Conectat,i mufele stânga şi dreapta AUDIO OUT ale
acestui aparat la mufele de intrare audio stânga şi
dreapta  ale receiver-ului sau sistemului stereo, folosind
cablurile audio cables.

Conectarea la un amplificator echipat cu doua
canale digitale stereo (PCM) sau la un receiver
audio/video echipat cu decodor pe mai multe
canale (Dolby Digital™, MPEG 2 sau DTS)

1 mufa DIGITAL AUDIO OUT a acestui aparat
(COAXIAL) la mufa de intrare corespunzătoare de
la amplificator. Folosit,i un cablu audio opt,ional
coaxial.

2 Va trebui să activat,i ieşirea digitală a acestui
aparat.(A se vedea "Ieşire audio digitală" de la
pagina 173).

Sunet digital pe mai multe canale

O conexiune digitală pe mai multe canale oferă cea mai
bună calitate a sunetului. Pentru aceasta, avet,i nevoie
de un receiver audio/video pe mai multe canale, care
suporta unul sau mai multe dintre formatele audio
suportate de aparatul dvs. (MPEG 2 şi Dolby Digital).
Verificat,i manualul receiver-ului şi logo-urile de pe
partea frontala a receiver-ului.

Observat,ii

● Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se potriveşte cu
capacităt,ile receiver-ului dvs., receiver-ul va produce un
sunet puternic, distorsionat sau nu se va auzi nici un
sunet.

● Pentru a vedea formatul audio al DVD-ului curent pe
display-ul de pe ecran, apăsat,i AUDIO.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

Amplificator (receiver)

Stereo analogic pe 2 canale sau conexiune Dolby Pro Logic II/Pro Logic connection.

Partea din spate a aparatului
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Înainte de utilizare - partea video recorderului

Acordarea unui canal video pe
televizor
Canalul video (canalul de ie…ire RF) este canalul pe
care televizorul prime…te semnale de imagine …i sunet
de la DVD+VCR, prin cablul RF.

Dacã a—i folosit un cablu SCART, nu va mai trebui sã
acorda—i televizorul; doar selecta—i canalul AV. Canalul
AV este gata acordat pentru redare video optimã pe
televizorul dvs.

Parcurge—i urmãtorii pa…i numai dacã apar interferen—e
ale imaginii de pe televizor dupã ce v-a—i mutat într-o
altã zonã sau dupã ce în zona dvs. a început sã emitã
un nou post, ori dacã a—i schimbat conexiunea de pe RF
pe AV sau invers.

1 Deschide—i sistemul DVD+VCR …i televizorul.

2 Seta—i pozi—ia liberã 36 pe televizor.

3 Apãsa—i 11 de pe telecomandã pentru a intra în
modul stand by (indicatorul ceasului se va
întuneca).

4 Apãsa—i …i —ine—i apãsat CHANNEL vv sau VV de pe 
sistemul DVD+VCR timp de peste 4 secunde. 
Pe display va apãrea RF 36.
Pe ecranul televizorului va apãrea urmãtoarea 
imagine.

Dacã imaginea este albã, trece—i la pasul 5. 
Dacã imaginea este curatã, apãsa—i 11 de pe
sistemul DVD+VCR pentru terminare.

5 Apãsa—i CHANNEL vv sau VV de pe sistemul
DVD+VCR pentru a seta canalul video pe o pozi—ie
liberã între 22 …i 68, care nu este ocupatã de nici
un post din zona dvs.

Notã:
Canalul RF nu se va schimba pânã la parcurgerea
pasului 6.

6 Apãsa—i 11 pentru a stoca noul canal video RF în
memoria sistemului DVD+VCR.
Acorda—i acum televizorul pe noul canal RF al
sistemului DVD+VCR.

Notã:

Dacã imaginea de pe televizor a fost clarã la pasul 4,
nu mai face—i acordul televizorului.

Folosirea video recorderului 
pentru prima datã
PFolosirea aparatului DVD+VCR pentru prima datã
Pentru urmãtoarele etape, presupunem cã tocmai a—i
conectat aparatul DVD+VCR pentru prima 
datã. Pentru a putea acorda cu u…urin—ã posturile TV,
aparatul DVD+VCR dispune de un Sistem 
Automat de Memorare a Canalelor (ACMS). Acest
sistem va acorda automat canalele TV …i le va 
stoca în memorie …i, în plus, va seta ceasul (data …i ora)
la DVD+VCR.

1 Asigura—i-vã cã a—i instalat corect aparatul
DVD+VCR.

Apãsa—i 11 pentru a porni aparatul DVD+VCR.
Dacã nu apare ecranul ini—ial de meniu, asigura—i-vã
cã a—i acordat televizorul pe un canal video. 
Sau, dacã a—i fãcut acest lucru corect, ar putea
însemna cã aparatul DVD+VCR este acordat deja.

2 Apăsat,i din nou OK pentru a porni procesul de
acordare automată.

3 Apăsat,i SETUP pentru a face să dispară meniul
de pe ecranul TV-ului.

01 C02 00
02 C03 00
03 C04 00

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

RF   CHANNEL           36
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Înainte de utilizare - partea video recorderului

Setarea manuală a ceasului
Ceasul controlează setările de ora şi data ale
video recorderului.

1 Apăsat,i SETUP .
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta SET.
Apăsat,i OK.

2 Folosit,i 3 sau 4 de pe telecomanda pentru a
schimba ORA, MINUTELE, ZILELE, LUNA şi
ANUL.
Ret,inet,i că video recorderul foloseşte setarea de
ceas la 24 ore, de ex. ora 1 p.m. va fi afişată 13:00.
Ziua din săptămâna va apărea automat când
introducet,i anul.

3 Dacă at,i făcut o greşeală, apăsat,i 1 sau 2 şi 
introducet,i detaliile corecte.

4 Apăsat,i SETUP pentru a reveni la imaginea
televizorului.

Pentru setarea sistemului color

1 Apăsat,i SETUP.

2 Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.

3 Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta SYS şi apăsat,i
OK.

4 Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta sistemul
COLOUR folosit.

5 Apăsat,i 2 pentru a selecta RF AUDIO. 
Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta conform RF
AUDIO folosit.

6 Apăsat,i SETUP pentru a face să dispară meniul
de pe ecranul TV-ului.

HH MN DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

i

1 2

TIME
DATE

HH MN DD MM YY
: . .00 1 01 04 THU

i

1 2

TIME
DATE

   8

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
PAL
MESECAM

OSD
ON
OFF

OSDf

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

RF -  I/I
RF - B/G
RF - D/K
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Înainte de utilizare - partea video recorderului

Cum se foloseşte meniul principal
Acest video recorder poate fi programat cu uşurint,ă cu
ajutorul meniurilor afişate pe ecran.
Meniurile sunt controlate din telecomanda.

1 Deschidet,i televizorul şi video recorderul apăsând
butonul 11.

2 Apăsat,i butonul SETUP.
Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.

● REC - setare înregistrare programată
(vezi p. 178).

● PR SET - setare acordaj manual (vezi p. 169).
● ACMS - ACMS (Sistem automat memorie canal)

(vezi p. 168).
● SET - setare data şi ora (vezi p. 167).
● SYS - Pentru setarea sistemului TV color 

(vezi p. 167).
RF AUDIO - – Pentru a selecta canalul de ie…ire

audio în func—ie de tipul televizorului (“I/I”
pentru televizor PAL I/I, “B/G” pentru
televizor PAL B/G, “D/K” pentru televizor
PAL D/K) (vezi pag. 13).

● (Dr.) - Pentru a verifica existenta unei probleme
la video recorder (vezi p. 188).

● AUDIO - – Pentru a selecta canalul pentru ie…ire
audio (vezi pag. 35).

● F.OSD ON/OFF - Pentru a afişa modul operat,ional
al video recorderului (vezi p.
188).

● (16:9/4:3) - Pentru a selecta formatul imaginii
televizorului (vezi p. 189).

● DECODER - Pentru a folosi un decodor pentru
canalele plătite (sau satelit) la video
recorder (vezi p. 189).

● (OPR) - Pentru a îmbunătăt,i imaginea 
redată (vezi p. 175).

● NIC - Pentru a activa sau dezactiva sunetul digital
NICAM (vezi p. 189).

Sfat

Putet,i schimba limba meniului din meniul de setup al
DVD-ului. (A se vedea Limba Meniului de la pagina
172).

3 Apăsat,i 1 sau 2 to select the desired menu.
Apăsat,i OK şi 3 sau 4 pentru a selecta.

4 Apăsat,i SETUP pentru a reveni la imaginea 
televizorului.

Acordarea automată a posturilor TV
Dacă semnalul de emisie TV este slab, este posibil ca
video recorderul să nu detecteze informat,iile necesare
şi să nu le poată stoca corect. Pentru a rezolva aceasta
problema, trecet,i la sect,iunea ACORDARE MANUALA
de la pagina 169.

1 Apăsat,i 11 pentru a porni video recorderul.

2 Apăsat,i butonul SETUP.
Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta ACMS.
Apăsat,i OK.

3 Apăsat,i din nou OK pentru a porni procesul de
acordare automată.

4 T Când acordarea este completa, va apărea
TABELUL POSTURILOR TV.
Apăsat,i SETUP pentru a salva setările

02 C03 00
03 C04 00
04 C05 00
05 C06 00
06 C07 00
07 C08 00
08 C09 00

01 C02 00

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

01 C02 00
02 C03 00
03 C04 00

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

REC
REC

OK i

SYSPSETR
Pr-12

ACMS

OSD
ON
OFF

OSDf

1 2

SET

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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Înainte de utilizare - partea video recorderului

Acordarea manuală a posturilor TV
În anumite zone ale tarii, este posibil ca semnalele
de emisie să fie prea slabe pentru ca procesul de
acordare automată a video recorderului să
găsească ori să atribuie corect posturile TV. 
Trebuie să acordat,i manual aceste posturi cu
emisie mai slaba pentru ca video recorderul să le
memoreze.

1 Apăsat,i SETUP.
Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta PR SET.                
Apăsat,i OK.

2 Apăsat,i SETUP.
Va apărea tabelul cu posturi. Apăsat,i 3 sau 4
pentru a selecta numărul programului pe care dorit,i
sa-l acordat,i (de ex. PR 04)

3 Apăsat,i OK.
Apăsat,i AV pentru a selecta C (opt,iuni standard)
sau S (posturi cablu): C02 -C69,S01 -S41.
C02 - C69, S01 - S41.
Introducet,i numărul de canal al postului pe care
dorit,i sa-l acordat,i cu ajutorul butoanelor numerice
sau folosit,i 3 sau 4 pentru a găsi postul dorit.

4 Căutarea se va opri în momentul în care este găsit
un post. Apăsat,i 2 pentru a selecta MFT.
Controla—i acordul fin al postului cu ajutorul 3 sau 4.

5 Apăsat,i 2 pentru a selecta STATION, astfel încât să
putet,i  denumi postul. 
Apăsat,i OK.

6 Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta literele şi cifrele
pentru denumirea noului post. 
Apăsat,i 1 sau 2 to pentru a va deplasa înainte şi
înapoi printre caractere.
Apăsat,i OK.

7 Apăsat,i SETUP, confirmat,i locul postului.
Dacă dorit,i să acordat,i manual alte posturi, repetat,i
etapele 1 - 8.
Apăsat,i din nou SETUP.
Noul post a fost acordat pe video recorder.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

09          C10           00         WDR 3

16

10

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
C09 00C10 WDR 3

iOKPSETR

PR CH MFT STATION
C09 00C10

iOKPSETR

PR CH STATION
09  00    C10

MFT

CHANNEL/CABLE : AV

iPSETR i

PR CH STATION
09        - -            - - - -     

MFT

PSETR

C - -

i

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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Înainte de utilizare - partea video recorderului

Schimbarea ordinii posturilor TV
După acordarea posturilor TV pe video recorder,
putet,i  dori să schimbat,i ordinea în care sunt
memorate, fără a fi necesar să le acordat,i din nou.
Instruct,iunile de la aceasta pagina va arata cum le
putet,i  muta în ordinea dorită.

1 Apăsat,i SETUP.
Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta PR SET. 
Apăsat,i OK.

2 Apăsat,i SETUP.
Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta numărul 
programului pe care dorit,i sa-l mutat,i (de ex. PR
03). Apăsat,i 2.

3 Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta numărul
programului unde dorit,i sa-l mutat,i (de ex. PR 05).

4 Apăsat,i OK.
Programul selectat va fi mutat la noul număr de
program. 
Dacă dorit,i să mutat,i alte posturi, repetat,i etapele 1-
4. 
Apăsat,i SETUP pentru a face să dispară meniul de
pe ecranul TV-ului.

Ştergerea posturilor TV
După acordarea posturilor TV pe video recorder, putet,i
dori să şterget,i un post. 
Instruct,iunile de la aceasta pagina va arata cum să
şterget,i cu uşurint,ă posturile TV nedorite.

1 Apăsat,i SETUP.
Pe ecranul televizorului va apărea meniul principal.
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta PR SET. 
Apăsat,i OK.

2 Apăsat,i SETUP.
Apăsat,i 3 sau 4 pentru a selecta numărul 
programului pe care dorit,i sa-l şterget,i. 
(de ex. PR 01)

3 PApăsat,i 1.                                                         
În scurt timp, postul selectat va fi şters.

4 Apăsat,i SETUP pentru a face să dispară meniul de
pe ecranul televizorului. 
Dacă dorit,i să şterget,i alte posturi, repetat,i etapele
3 - 4.

Cum selectat,i posturile TV memorate:
Posturile TV memorate pot fi selectate în doua moduri. 
Apăsat,i PROG. 3 sau 4 pentru a selecta posturi diferite
acordate pe video recorder. 
Putet,i selecta posturi şi direct, cu ajutorul butoanelor
numerice de pe telecomanda.

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,DELETE :
    MOVE : 

PSETR

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

C04  00 PR-03

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-04

05
C06  00 PR-05

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

PSETR OK i

C04  00 PR-03
02

C02  00 PR-01
PR-02C03  00

04 C05  00  PR-04
05 C06  00 PR-05
06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07
08 C09  00 PR-08

01

OK i

03

PSETR

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -
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Înainte de utilizare - partea DVD-ului

Explicat,ii generale
Acest manual oferă instruct,iunile de baza pentru
operarea aparatului. Unele DVD-uri necesita un
anumit mod de operare sau permit numai unele
operat,iuni în timpul redării. Dacă se întâmplă acest
lucru, pe ecranul televizorului apare simbolul,
indicând ca operat,iunea respectiva nu este permisa
de aparat sau nu este disponibila pe disc.

Display pe ecran

Pe ecranul televizorului poate fi afişată starea generala
a redării. Unele elemente pot fi schimbate din meniu.

Operarea display-ului de pe ecran

1 Apãsa—i DISPLAY în timpul redãrii.

2 Apãsa—i v / V pentru a selecta un element.
Elementul selectat este eviden—iat.

3 Apãsa—i b / B pentru a schimba setarea. Pute—i
folosi …i butoanele numerice (de ex. pentru
introducerea numãrului titlului). Pentru unele func—ii,
apãsa—i OK pentru a executa setarea.

Iconit,e de câmp de feedback temporar

Repetã titlul

Repeta capitolul

Repeta track-ul (numai Video CD-uri fără PBC)

Repeta toate track-urile (numai Video CD-uri 
fără PBC

Repetare A-B

Repetare dezactivata

Reia redarea din acest punct

Ac—iune interzisã sau nedisponibilã

Notã:
● Este posibil ca unele discuri sã nu dispunã de toate

caracteristicile de mai jos.
● Dacã nu apãsa—i nici un buton timp de 10 secunde,

afi…ajul de pe ecran dispare.

Off

A - B

All

Track

Chapter

Title

Elemente

Numãr titlu

Numãr capitolr

Cãutare dupã timp

Limba audio
…i modul de ie…ire
audio digital

Limbã subtitrare

Unghi

Funct,ie (Apăsat,i 33/44 pentru a selecta elementul dorit.)

Arată numărul titlului curent şi numărul total de titluri şi sare
la numărul titlului dorit.

Arată numărul capitolului curent şi numărul total de capitole şi
sare la numărul capitolului dorit.

Arată tipul de redare trecut şi
căuta punctul direct prin timpul scurs.
Arată limba audio curenta, metoda de codare şi numărul
canalului, şi
schimbă setarea.
Arată limba de subtitrare curenta şi
schimbă setarea.
Arată numărul unghiului curent şi numărul total de unghiuri şi
schimbă numărul unghiului.

.

Metoda de selectare

b / B, numere
OK

b / B, numere
OK

Numere ,OK

b / B sau
AUDIO

b / B saur
SUBTITLE

b / B saur
ANGLE

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

ABC

DVD

Elemente

Numãr track

Cãutare dupã timp

Canal audiol

Funct,ie (Apăsat,i 33/44 pentru a selecta elementul dorit.)

Arată numărul track-ului curent, numărul total de track-uri şi
modul PBC On şi sare la numărul track-ului dorit.
Arată timpul de redare trecut (afişează numai)

Arată canalul audio şi
îl schimbă.

Metoda de selectare

b / B, numere
OK

Numere
OK

b / B saur
AUDIO

1 /4

0:20:09

STEREO

VCD2.0 VCD1.1

Elemente
Numãr track

Cãutare dupã timp

Limba audio …i modul 
de ie…ire audio digital

Limbã subtitrare

Funct,ie (Apăsat,i 33/44 pentru a selecta elementul dorit.)
Arată numărul titlului curent şi numărul total de titluri şi sare
la numărul titlului dorit.
Arată tipul de redare trecut şi
căuta punctul direct prin timpul scurs.
Arată limba audio curenta, metoda de codare şi numărul
canalului, şi schimbă setarea.
Arată limba de subtitrare curenta şi
schimbă setarea.

Metoda de selectare
b / B, numere

OK

Numere , OK

b / B saur
AUDIO

b / B saur
SUBTITLE

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFFABC

DivX
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Înainte de utilizare (Continuare)- partea DVD-ului

Setãri ini—iale
Putet,i seta propriile dvs. preferint,e la acest aparat.
Pentru afi…are …i ie…ire din meniu:
Apãsa—i SETUP pentru a afi…a meniul. Apãsând a
doua oarã SETUP ve—i reveni la ecranul ini—ial.

Pentru a trece la urmãtorul nivel:
Apãsa—i B de pe telecomandã.
Pentru a trece la nivelul anterior:
Apãsa—i b de pe telecomandã.

Operare generalã

1 Apãsa—i SETUP. 
Apare meniul Setup.

2 Folosi—i v / V tpentru a selecta op—iunea doritã …i
apoi apãsa—i B entru a trece la al doilea nivel. Pe
ecran va apãrea setarea curentã pentru elementul
selectat, împreunã cu setãrile alternative.

3 Folosi—i v / V pentru a selecta a doua op—iune doritã
…i apoi apãsa—i B pentru a trece la al treilea nivel.

4 Folosi—i v / V pentru a selecta setarea doritã …i apoi
apãsa—i OK pentru a confirma selec—ia. Unele
elemente necesitã …i al—i pa…i.

5 Apãsa—i SETUP sau PLAY N pentru a ie…i din
meniul Setup.

LANGUAGE

Menu Language
Selecta—i limba pentru meniul Setup …i pentru 
display-ul de pe ecran.

Disc Audio / Subtitle / Menu
Selecta—i limba preferatã pentru track-urile audio 
(disc audio), subtitrare …i pentru meniul discului.
Original: Se referã la limba ini—ialã în care a fost
înregistrat discul.
Other: Pentru a selecta o altã limbã, apãsa—i butoanele
numerice …i apoi OK pentru a introduce numãrul
corespunzãtor din 4 cifre conform listei codurilor de
limbã de la capitolul de referin—ã. Dacã introduce—i codul
de limbã gre…it, apãsa—i CLEAR.

DISPLAY

TV Aspect
4:3: Selecta—i dacã folosi—i un televizor standard 4:3.
16:9 Wide : Selecta—i dacã folosi—i un televizor 16:9 cu
ecran lat.

Display Mode (mod imagine)
Setarea Display Mode (mod imagine) func—ioneazã
numai când modul Aspect TV este setat pe 4:3”.
Letterbox: Imaginea este latã, cu benzi în por—iunile
de sus …i de jos ale ecranului.
Panscan: Aratã automat o imagine latã pe întregul
ecran …i taie por—iunile care nu intrã în ecran.

Progressive Scan 
Caracteristica Progressive Scan Video oferã imagini
de cea mai bunã calitate, cu pu—ine fluctua—ii.
Dacã folosi—i mufe Component Video pentru conectare
la un televizor sau monitor compatibil cu semnalul de
scanare progresivã (progressive scan), activa—i
caracteristica Progressive Scan.

Pentru activarea scanãrii progresive 
(progressive scan):

Conecta—i componenta de ie…ire a DVD-ului la intrarea
monitorului / televizorului, seta—i televizorul sau
monitorul pe Component Input (intrare componentã).

1 Selecta—i Progressive Scan” în meniul DISPLAY …i
apoi apãsa—i B.

2 Selecta—i On” cu ajutorul butoanelor v / V . 

3 Dacã apãsa—i OK, player-ul va fi setat pe modul
Progressive scan (scanare progresivã).

TV Output Select 
Seta—i op—iunile de selectare a ie…irii televizorului
conform tipului de conexiune TV.
YPbPr: Când televizorul este conectat cu mufele
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT la
DVD player.
RGB: Când televizorul este conectat cu mufa SCART
(semnal RGB).

DVD

DVD

DVD

‰ine—i cont de urmãtoarea observa—ie dacã subtitrarea unui
DivX nu apare corect.
Gãsi—i o limbã potrivitã pentru subtitrarea DivX în figura de
mai jos.

Limbã subtitrare disc Subtitrare disponibilã la DivX

Maghiarã Cehã, maghiarã, polonã,

Cehã Românã, croatã, slovacã,

Polonã Slovenã, sârbã

Altele 8482 Limbi occidentale …i turcã
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Înainte de utilizare - partea DVD-ului

AUDIO
Fiecare disc DVD are o varietate de op—iuni de ie…ire
audio. Seta—i op—iunile AUDIO ale player-ului conform
tipului sistemului audio folosit.

Dolby Digital / MPEG
Bitstream: Selecta—i “Bitstream” dacã conecta—i
mufa DIGITAL OUT a DVD player-ului la un
amplificator ori alt echipament cu decodor Dolby
Digital sau MPEG.

PCM (pentru Dolby Digital / MPEG): Selecta—i
dacã face—i conexiunea la un amplificator stereo
digital cu douã canale. DVD-urile codate în Dolby
Digital sau MPEG vor fi mixate automat pe audio
PCM cu douã canale.

Sample Freq. (Frequency)

Dacã receiverul sau amplificatorul NU poate lucra cu
semnale pe 96 kHz, selecta—i 48 kHz. Dacã face—i
aceastã alegere, aparatul converte…te automat
semnalele pe 96 kHz în 48 kHz, astfel încât sistemul sã
le poatã decoda.

Dacã receiverul sau amplificatorul poate lucra cu
semnale pe 96 kHz, selecta—i 96 kHz. Dacã face—i
aceastã alegere, aparatul trece fiecare tip de semnal
fãrã a-l mai procesa. 

Consulta—i documenta—ia amplificatorului pentru a vedea
capacitã—ile acestuia.

Reglare dinamicã (DRC)

La formatul DVD, pute—i asculta sunetul unui program în
cea mai precisã …i realistã prezentare cu putin—ã, gra—ie
tehnologiei audio digitale. Totu…i, a—i putea dori sã
comprima—i dinamica ie…irii audio (diferen—a dintre
sunetele cele mai puternice …i cele mai slabe).
Astfel, pute—i asculta coloana sonorã a unui film cu un
volum redus, fãrã a pierde claritatea sunetului. Pentru
acest efect, activa—i caracteristica DRC (pe On).

Vocal

Activa—i caracteristica Vocal numai dacã reda—i un DVD
karaoke pe mai multe canale. Canalele karaoke ale

discului vor fi mixate într-un sunet stereo normal.

OTHERS
Setãrile PBC …i DivX(R) VOD pot fi modificate.

PBC
Activa—i (On) sau dezactiva—i (Off) caracteristica de
control al redãrii (PBC).

On: VSunt redate Video CD-uri cu func—ia PBC conform
tehnologiei PBC.

Off: Sunt redate Video CD-uri cu func—ia PBC în acela…i
mod ca CD-urile audio.

DivX(R) VOD codul de înregistrare
Vã punem la dispozi—ie codul de înregistrare DivX®

VOD (Video On Demand – Video la cerere) care vã
permite sã închiria—i …i sã cumpãra—i fi…iere video
folosind serviciul DivX® VOD. Pentru mai multe
informa—ii, vizita—i www.divx.com/vod.

1 Selecta—i op—iunea “DivX®VOD” …i apoi apãsa—i B.

2 Apãsa—i OK …i apare codul de înregistrare.

3 Folosi—i codul de înregistrare pentru a cumpãra sau
a închiria fi…iere video prin serviciul DivX® VOD de
la www.divx.com/vod. Urma—i instruc—iunile …i
descãrca—i con—inutul video pe un disc pentru
redarea pe acest aparat.

Notã:
Toate fi…ierele video descãrcate de la DivX® VOD pot fi
redate numai pe acest aparat.

VCD

DVD

DivXDVD

DVD

DivXDVD
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Înainte de utilizare - partea DVD-ului

LOCK (Control parental)

Rating (Clasificare)

Unele filme de pe DVD-uri pot cont,ine scene care nu
sunt potrivite pentru copii. Prin urmare, discurile pot
cont,ine informat,ii cu privire la Controlul Parental, care
se aplica întregului disc sau numai anumitor scene.
Aceste scene sunt clasificate de la 1 la 8 si, alternativ,
pe unele discuri sunt disponibile scene mai potrivite
pentru a fi selectate. Clasificările se fac în funct,ie de
t,ara. Caracteristica de Control Parental va permite să
împiedicat,i redarea discurilor de către copiii dvs. sau să
redat,i anumite discuri cu scene alternative.

1 Selecta—i Rating” în meniul LOCK …i apoi apãsa—i B.

2 Pentru a accesa caracteristicile de Clasificare,
Parolã …i codul zonal, trebuie sã introduce—i codul
de securitate din 4 cifre pe care l-a—i creat. Dacã nu
a—i introdus nici un cod de securitate, vi se va cere
sã face—i acest lucru.
Introduce—i un cod din 4 cifre …i apãsa—i OK.
Introduce—i-l din nou …i apãsa—i OK pentru
confirmare. Dacã a—i gre…it înainte de a apãsa OK,
apãsa—i CLEAR

3 Selecta—i o clasã de la 1 la 8 cu ajutorul butoanelor
v / V . 
Rating 1 la -8: Clasa unu (1) are cele mai multe
restric—ii, iar clasa opt (8) este cel mai pu—in
restrictivã.
Unlock (Deblocare): Dacã a—i selectat Unlock
(deblocare), Controlul Parental nu este activat, iar
discul este redat integral.

Notã:
Dacã a—i stabilit o clasã pentru player, toate scenele
de pe disc cu aceea…i clasã sau cu o clasã
inferioarã vor fi redate. Scenele cu clase superioare
nu vor fi redate decât dacã pe disc existã o scenã
alternativã. Alternativa trebuie sã aibã aceea…i clasã
ori o clasã inferioarã. Dacã nu existã o alternativã
potrivitã, redarea va fi opritã. Trebuie sã introduce—i
parola din 4 cifre sau sã schimba—i nivelul de
clasificare pentru a reda discul.

4 Apãsa—i OK pentru a confirma selectarea clasei …i
apoi apãsa—i SETUP pentru a ie…i din meniu

Password (cod de securitate)

Pute—i introduce o parolã sau o pute—i schimba.

1 Selecta—i Password în meniul LOCK …i apoi apãsa—i
B. 

2 Urma—i pasul 2 de mai sus, din stânga (Clasificare).
Este eviden—iat “Change” (schimbã) sau New”
(nou).

3 Introduce—i codul nou din 4 cifre …i apãsa—i OK.

Introduce—i-l din nou pentru confirmare.

4 Apãsa—i SETUP pentru a ie…i din meniu.

Dacã a—i uitat codul de securitate

Dacã a—i uitat codul de securitate, îl pute—i …terge
parcurgând urmãtorii pa…i:

1 Apãsa—i SETUP pentru a afi…a meniul Setup.

2 Introduce—i numãrul din 6 cifre 210499” …i codul de
securitate este …ters.

3 Introduce—i un cod nou a…a cum s-a arãtat mai sus.

Area Code

Introduce—i codul zonei al cãrui standard a fost folosit
pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei de la
capitolul de referin—ã. (vezi p. 193).

1 Selecta—i Area Code” în meniul LOCK …i apoi apãsa—
i B.

2 Urma—i pasul 2 de mai sus, din stânga (Clasificare).

3 Selecta—i primul caracter cu ajutorul butoanelor
v / V.

4 Apãsa—i B …i selecta—i al doilea caracter cu ajutorul
butoanelor v / V.

5 Apãsa—i OK pentru a confirma selectarea codului
zonal.

DVD

DVD
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Utilizare cu caseta

Redarea unei casete
Vet,i putea încărca şi evacua video casete numai dacă
video recorderul este conectat la priza. De asemenea,
video recorderul poate reda înregistrări de pe casete
NTSC (pe un televizor PAL).

Obt,inerea unei imagini mai bune
Când introducet,i o caseta şi începe redarea, funct,ia de
urmărire automată lucrează pentru obt,inerea automată
a celei mai bune imagini. În cazul în care calitatea
înregistrării este slaba, apăsat,i repetat 33  sau 44 pe 
telecomanda sau ajustat,i manual tracking-ul până când
nu mai există distorsiuni.

1 Asigurat,i-vă ca at,i conectat corect video recorderul,
conform descrierii anterioare din acest manual.
Deschidet,i televizorul.
Apăsat,i 11 pentru a porni video recorderul.
Introducet,i caseta video în video recorder.
Caseta video trebuie să fie cu partea decupata în
sus şi cu săgeata în sens opus dvs.

2 Apăsat,i N pentru a începe redarea casetei.
Dacă încărcat,i o casetă video căreia i s-au
îndepărtat plăcut,ele de protect,ie la, redarea casetei
va porni automat.
AUTO TRACKING
Video recorderul va ajusta automat tracking-ul
pentru a oferi o imagine de cea mai bună calitate.

3 Apăsat,i PAUSE/STEP pentru ca imaginea să
rămână statica.
Apăsat,i PAUSE/STEP în mod repetat pentru a
avansa cadru cu cadru.
Dacă apăsat,i FFW M imaginea va fi încetinită la
circa 1/19 ori fata de redarea normala. În redarea
casetelor se pot face pauze de până la 5 minute.
După 5 minute video recorderul va opri caseta, a
împiedica deteriorarea benzii sau a video
recorderului. Calitatea imaginii statice poate fi uşor
îmbunătăt,ită prin apăsarea v sau V.

4 Apăsat,i N pentru a continua redarea casetei.

Redare la vitez— dublã
Apãsa—i butonul N în timpul redãrii normale. 
Caseta va fi redatã la vitezã normalã, dar fãrã sunet.
Apãsa—i butonul N pentru a reveni la redarea la
vitezã normalã.

Căutare imagine:
În timpul redării, apăsat,i REW m or M FFW ceea
ce vă va permite să derulat,i rapid banda şi să vedet,i
unde a ajuns imaginea. 
Căutare logica:
În timpul derulării rapide înainte sau înapoi, apăsat,i
şi t,inet,i apăsat butonul REW m or M FFW;
imaginea va fi redată cu o viteza mai mare de 7 ori
decât cea 
normala.

5 Redare lenta, oscilanta:
În timpul redării sau imaginii statice apăsat,i F sau G.
Putet,i obt,ine următoarele viteze de redare.
(REV, PB 5-, PB 1-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE).
Pentru a dezactiva caracteristica de redare lenta şi
oscilatorie, apăsat,i funct,ia dorită.
În timpul redării lente şi oscilatorii, pe imagine pot
apărea bariere de zgomot corespunzător stării
casetei. Dacă pe imagine apar distorsiuni, 
reducet,i-le cu v sau V.

6 Apăsat,i STOP xx  pentru a opri redarea.
Apăsat,i EJECT.
Dacă at,i ajuns la sfârşitul casetei, video recorderul
va opri automat redarea, derulat,i, oprit,i, scoatet,i
caseta.

SKIP:

Aceasta caracteristica va permite ca în timpul redării
unei casete să sărit,i o pauza comerciala în câteva
secunde şi apoi să reluat,i redarea normala. În timpul
redării casetei, apăsat,i SKIP de pe telecomanda pentru
a sari peste reclama (sau alt program).

Apăsat,i SKIP în mod repetat pentru a sari:

1 apăsare 30 secunde
2 apăsare 60 secunde
3 apăsare 90 secunde
4 apăsare 120 secunde
5 apăsare 150 secunde
6 apăsare 180 secunde

OPR (răspuns imagine optim)

Aceasta caracteristica îmbunătăt,eşte automat 
calitatea imaginii redate, ajustând video recorderul în
funct,ie de starea casetei. 

Re—ineãi cã iconi—a OPR ( ) va apãrea numai în 
timpul redãrii unei casete.

1 Apăsat,i SETUP.

2 Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta (OPR).

3 Apăsat,i OK.

4 Apăsat,i în mod repetat 33  sau 44 pentru a selecta
OFF, SOFT sau SHARP. Ret,inet,i că putet,i
selecta OPR numai în timp ce este redată o
caseta.

5 Apăsat,i SETUP şi revenit,i la ecranul anterior.
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Utilizare cu caseta

Înregistrare programată
instantanee (ITR) 
Video recorderul va permite să facet,i înregistrări folosind
o varietate de metode simple:
Înregistrarea Programata Instantanee (ITR) începe
înregistrarea imediat pentru o perioada prestabilita de
timp sau până când se termina caseta. 

Video recorderul dispune de caracteristica Long Play
(LP), care va permite să înregistrat,i până la de doua ori
mai mult timp pe o caseta video. De exemplu, cu
Standard Play (SP) vet,i  înregistra până la 180 minute
pe o caseta E-180; cu LP, vet,i  putea înregistra până la
minute. Ret,inet,i că dacă folosit,i LP se va pierde put,in
din calitatea imaginii şi a sunetului.

1 Asigurat,i-vă ca at,i conectat corect video recorderul,
potrivit descrierilor anterioare din acest manual.
Apăsat,i 11 pentru a porni video recorderul.

2 Introducet,i o caseta video care are plăcut,ele de 
protect,ie în video recorder.
Caseta video trebuie să aibă partea decupata în sus
şi săgeata în sens opus dvs.

3 Apăsat,i 33 sau 44  pentru a selecta numărul    
programului pe care dorit,i sa-l înregistrat,i.
Putet,i selecta şi direct numărul programului, cu 
ajutorul butoanelor numerice de pe telecomanda.

4 Dacă dorit,i să înregistrat,i direct din intrări  SCART
sau RCA, apăsat,i în mod repetat AV până când
este afişată intrarea dorită.

AV 1 pentru înregistrare de la intrarea EURO AV1
SCART aflata în partea din spate a aparatului.
AV 2 pentru înregistrare de la intrarea EURO AV2
DECODER aflata în partea din spate a aparatului.
AV 3 pentru înregistrare de la intrările VIDEO IN şi
AUDIO IN (stânga şi dreapta) aflate în partea din
fata a aparatului.

5 Apăsat,i LP dacă dorit,i sa-l înregistrat,i în mod Long
Play sau Standard Play.
Cu SP vet,i  obt,ine o imagine îmbunătăt,ită şi o 
calitate mai bună a sunetului; totuşi, LP vă va oferi
un timp dublu de înregistrare fata de SP.

Notã
Înainte de a apãsa butonul REPEAT A-B, parcurge—i
urmãtoarele etape:
1. Seta—i telecomanda pe modul DVD apãsând

“DVD”.
2. Seta—i DVD+VCR combi pe modul VCR apãsând

butonul “SOURCE” de pe panoul frontal, pânã
când pe display apare “VCR”.

6 Apăsat,i REC/ITR pentru a începe înregistrarea. 
Pe ecranul televizorului va apărea RECORD.
Apăsat,i REC/ITR de câteva ori. Cu fiecare apăsare
succesiva vet,i  creste timpul de înregistrare cu 30
minute, până când ajunget,i la un maxim de 9 ore.

7 Apăsat,i PAUSE/STEP pentru a evita să înregistrat,i
scenele nedorite. 
Apăsat,i PAUSE/STEP pentru a continua 
înregistrarea.

În înregistrarea casetelor se pot face pauze de până
la 5 minute; dacă o caseta este în pauza, va fi afişat
RECP. După 5 minute video recorderul va opri
înregistrarea, pentru a împiedica deteriorarea benzii
sau a video recorderului.

8 Apăsat,i STOP xx  pentru a opri înregistrarea.
Apăsat,i EJECT.

Observat,ii
Dacă nu dorit,i să înregistrat,i pe o caseta (se poate
întâmpla destul de uşor!), scoatet,i plăcut,ele de 
protect,ie de pe latura din spate a casetei video.
Putet,i înregistra pe o caseta video căreia i s-au 
îndepărtat plăcut,ele de protect,ie la înregistrare,
acoperind orificiile cu banda adeziva.
Ret,inet,i că putet,i înregistra un program în timp ce 
privit,i la un altul, demarând înregistrarea instantanee,
apăsând TV/VCR pentru ca indicatorul.
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Utilizare cu caseta

Programare ShowView
ShowView simplificã introducerea datei, canalului, ora
de începere …i de terminare a unei Înregistrãri
programate prin simpla introducere a codului
ShowView. Codurile ShowView sunt publicate în
majoritatea ghidurilor TV; acestea pot avea lungimi
diferite, între una …i nouã cifre.

1 Asigura—i-vã cã canalele TV au fost acordate.
Introduce—i o casetã video care are plãcu—ele de
protec—ie în video recorder..

2 Apãsa—i SHOWVIEW.

3 Apãsa—i butoanele numerice pentru a introduce
codul ShowView al programului TV pe care dori—i
sã-l înregistra—i.
În cazul în care a—i fãcut o gre…ealã, apãsa—i 1 …i
apoi introduce—i numãrul corect.

4 Apãsa—i OK.
Dacã este afi…at mesajul PLEASE CHECK (Vã
rugãm sã verifica—i), aceasta înseamnã cã a—i
introdus un numãr ShowView gre…it; introduce—i
corect numãrul ShowView.
Dacã este afi…at “- -”, trebuie sã introduce—i numãrul
de program al postului de la care dori—i sã
înregistra—i.

5 Apãsa—i 1 sau 2 pentru a selecta setãrile pe care
dori—i sã le revede—i. (PR, DATÃ, ORÃ …i SP).
Apãsa—i 3 sau 4 pentru a introduce informa—iile
corecte.

6 Apãsa—i 3 sau 4 pentru a activa sau dezactiva
VPS/PDC. Apãsa—i 2 pentru a selecta viteza de
înregistrare. Apãsa—i 3 sau 4 pentru a selecta
viteza doritã pentru casetã (SP, IP sau LP).
Modul IP stabile…te câtã bandã a rãmas …i comutã
viteza de pe SP pe LP dacã este necesar, pentru a
finaliza înregistrarea programului. 
Modul IP nu poate fi selectat când VPS/PDC este
activat. 
Verifica—i dacã detaliile introduse în datele de
înregistrare programatã sunt corecte. 
Dacã dori—i sã înregistra—i de la AUDIO IN …i VIDEO
IN aflate fie în partea frontalã a mufelor EURO
SCART, fie în partea din spate a video recorderului,
apãsa—i INPUT pentru a selecta modul de afi…are
corect (AV1, AV2 sau AV3).

7 Dacã dori—i sã efectua—i o altã înregistrare
ShowView, repeta—i etapele 2-6.
Apãsa—i SETUP de douã ori.
Dacã este afi…at PLEASE CHECK, a—i introdus date
incorecte …i va trebui sã le reintroduce—i.
Apãsa—i 11 pentru a opri video recorderul Pe
display-ul video recorderului va apãrea în timp
ce video recorderul a…teaptã sã facã înregistrarea.
Pentru a viziona un DVD în modul standby pentru
înregistrare programatã, apãsa—i POWER 11 …i DVD
pentru a comuta în modul DVD.

8 Apãsa—i POWER pentru a opri înregistrarea.

Note
Sistem program video (VPS)
Sistemul de Program Video (VPS) asigurã înregistrarea
exactã a programelor TV pe care le-a—i selectat pentru
înregistrare programatã, de la început pânã la sfâr…it,
chiar dacã ora realã de difuzare diferã de cea
programatã din cauza unei întârzieri, sau chiar dacã
programul se prelunge…te dupã ora programatã. 
De asemenea, dacã un program este întrerupt, de
exemplu dacã este introdus un calup de …tiri,
înregistrarea se va întrerupe …i ea automat …i se va
relua când continuã programul. 
Semnalul VPS este difuzat de cãtre postul TV …i acesta
comandã timerul aflat în video recorder. 
VPS trebuie activat pentru toate înregistrãrile
programate de la posturi TV care emit astfel de
semnale. 
Trebuie dezactivat pentru toate înregistrãrile programate
de la posturi TV care nu emit astfel de semnale. 
*** Sistemul similar PDC, care se folose…te în Olanda,
poate fi de asemenea folosit la noul dvs. video recorder. 

OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
  246876543

REC
DELETE :

OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
 - - - - - - - - -

REC
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Utilizare cu caseta

Înregistrare programată folosind 
Display-ul de pe ecran
Putet,i stabili până la şapte înregistrări programate în decurs
de o luna de la data curenta.
Observat, ie
Înainte de a seta cronometrul, asigurat,i-vă ca at,i setat corect
ceasul video recorderului şi ca ştit,i ce posturi TV at,i acordat
pe video recorder. Func—ia de Înregistrare programatã va fi
activã numai dacã aparatul DVD+VCR se aflã în modul
Standby.

11 Introducet,i o caseta video care are plăcut,ele de
protect,ie în video recorder. 
Caseta video trebuie să aibă partea decupata în sus
şi săgeata în sens opus dvs.

22 Asigura—i-vã cã televizorul este pe modul VCR.

33 Apăsat,i SETUP. 
Apăsat,i 1 sau 2 pentru a selecta REC. Apăsat,i OK.

44 Apăsat,i OK pentru a începe să setat,i înregistrarea
programată. Dacă nu mai este loc pentru
înregistrări programate, apăsat,i 33  sau 44 pentru a
selecta datele pe care dorit,i să le înlocuit,i. 
Apăsat,i 1 ru a şterge datele respective.

55 Apăsat,i 33  sau 44 pentru a introduce postul de pe
care dorit,i să facet,i înregistrarea. O data selectat,
apăsat,i 2. De asemenea, putet,i  selecta canalele
apăsând 33  sau 44. Dacă dorit,i să înregistrat,i din
intrări  AUDIO IN (s/d) şi VIDEO IN aflate în partea
frontala sau EURO SCART aflata în partea din
spate a aparatului, apăsat,i AV pentru a selecta
afişarea corecta (AV1, AV2 sau AV3).

6 Apăsat,i 33  sau 44 pentru a introduce data
programului. Dacă apăsat,i OK înainte de a
introduce data, putet,i  selecta una dintre următoarele
caracteristici automate de înregistrare. Apăsat,i 1
sau 2 pentru a selecta, apoi apăsat,i OK pentru a
confirma. 
DLY Pentru a înregistra în fiecare zi (mai put,in
sâmbăta şi duminica) la aceeaşi ora. 
SU~SA Pentru a înregistra la aceeaşi ora toata
săptămâna.

7 Apăsat,i 33  sau 44 pentru a introduce timpii de începere şi
de terminare a înregistrării programului dorit. Ret,inet,i că
video recorderul foloseşte setarea de ceas la 24 ore, de
ex. ora 1 p.m. va fi afişată 13:00. 
Putet,i selecta timpii de începere şi de terminare şi
apăsând 33  sau 44.

8 Apãsa—i 3 sau 4 pentru a activa sau dezactiva
VPS/PDC.
Apăsat,i 2 pentru a selecta viteza de înregistrare.  
Apăsat,i 33  sau 44 pentru a selecta viteza dorită pentru caseta
(SP, IP sau LP). Modul IP stabileşte câtă banda a rămas şi
comuta viteza de pe SP pe LP dacă este necesar, pentru a
finaliza înregistrarea programului. Modul IP nu poate fi
selectat când VPS/PDC este activat.

Apãsa—i SETUP pentru a seta o altã înregistrare 
programatã …i urma—i pa…ii 4-8.

9 Verificat,i dacă detaliile introduse în datele de înreg.
programată sunt corecte. Apăsat,i SETUP de doua
ori.Dacă este afişat PLEASE CHECK, at,i introdus
date incorecte şi va trebui să le reintroducet,i. 
Apăsat,i POWER pentru a comuta video
recorderul pe standby. 
În fereastra de afişaj va apărea în timp ce video
recorderul aşteaptă să facă înregistrarea. Pentru a
viziona un DVD în modul standby pentru înregistrare
programată, apăsat,i POWER şi DVD pentru a
comuta în modul DVD.

10Apăsat,i POWER 11  pentru a opri înregistrarea.

Observat,ii
● Pute—i ob—ine numãrul PR atribuit fiecãrui post apãsând

DISPLAY când viziona—i canalul respectiv.
● Dacă mai târziu vet,i  dori să şterget,i sau să modificat,i oricare

dintre setările pentru programare automată, nu va fi necesar să
introducet,i toate informat,iile din nou. Afişat,i ecranul pentru
înregistrare programată. Apăsat,i 33 sau 44 pentru a selecta
datele pe care dorit,i să le şterget,i sau modificat,i.
Apăsat,i 1 pentru a şterge datele respective… sau Apăsat,i
OK pentru modificare; apăsat,i apoi 1 sau 2 pentru a selecta
postul, data, timpii de început şi de sfârşit şi LP. Apăsat,i 33
sau 44 pentru a introduce     informat,iile corecte.

● Dacă datele pentru înregistrare programată se suprapun…
Asigurat,i-vă ca orele prestabilite pentru înregistrări
programate nu se suprapun. Dacă se suprapun, va avea
prioritate programul care începe mai devreme. 

Exemplu:
Programul 1 este programat să înceapă la 16:00 şi să se termine la 17:00 
Programul 2 este programat să înceapă la 16:30 şi să se termine
la 17:30. (În acest caz, Programul 1 va fi înregistrat integral, iar
din Programul 2 vor fi înregistrate doar ultimele 30 minute).

PR DATE T I M E
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Utilizare cu DVD şi Video CD

Redarea unui DVD sau a unui
Video CD
Setare redare

1 Deschide—i televizorul …i selecta—i sursa de intrare
video conectatã la DVD player. 

2 Deschide—i sistemul audio (dacã este cazul) …i
selecta—i sursa de intrare conectatã la DVD player.

3 OPEN/CLOSE pentru a deschide platanul discului
…i introduce—i discul dorit, cu partea 
înregistratã în jos.

4 Apãsa—i OPEN/CLOSE pentru a închide platanul.
Redarea începe automat. Dacã redarea nu începe,
apãsa—i PLAY BB.

În unele cazuri, poate apãrea meniul discului :

Folosi—i butoanele b B v V pentru a selecta
titlul/capitolul pe care dori—i sã-l viziona—i, apoi apãsa—
i OK pentru a începe redarea.
Apãsa—i TITLE sau DISC MENU pentru a reveni la
ecranul de meniu.

Folosi—i butoanele numerice pentru a selecta track-ul
dorit …i apãsa—i BACK (OO) pentru a reveni la
ecranul de meniu. Setãrile din meniu …i procedurile
de operare pot diferi. Urma—i instruc—iunile din fiecare
ecran de meniu. Pute—i de asemenea dezactiva
caracteristica PBC (a se vedea “PBC” de la pagina
173).

Notã:
- Dacã este activat controlul parental, iar discul nu se

aflã în limitele de clasificare setate, trebuie sã
introduce—i parola. (A se vedea “Lock Menu” de la
pagina 174)

- DVD-urile pot avea un cod regional. Player-ul nu va
reda discuri cu un cod regional diferit de al sãu. Codul
regional al acestui player este 2 (doi).

- Pentru a viziona un DVD în modul standby pentru
înregistrare programată, apăsat,i POWER 11 şi DVD
pentru a comuta în modul DVD.

Caracteristici generale

Notã:
Dacã nu se specificã altceva, folosi—i telecomanda
pentru toate opera—iunile descrise. Este posibil ca unele
caracteristici sã fie disponibile …i în meniul Setup.

Trecerea la alt TITLU
Dacă un disc are mai mult de un titlu, putet,i  trece la
un alt titlu astfel:

● Apãsa—i DISPLAY când redarea este opritã …i apoi
numãrul corespunzãtor (0-9)

Trecerea la alt CAPITOL/TRACK

Dacă un titlu de pe un disc are mai mult de un capitol
sau un disc are mai mult de un track, putet,i  trece la
un alt capitol/track astfel:

● Apăsat,i . sau > scurt în timpul redării pentru a
selecta următorul capitol/track sau pentru a reveni la
începutul capitolului/track-ului curent. 

● Apăsat,i . de doua ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul anterior.

● Pentru a trece direct la oricare capitol în timpul redării
DVD-ului, apăsat,i DISPLAY. Apăsat,i apoi 33/44 pentru
a selecta iconit,a capitol/track. Introducet,i apoi nr.
capitolului/track-ului cu ajutorul butoanelor numerice
(0-9).

Observat, ie
Pentru numerele din doua cifre, apăsat,i butoanele
numerice (0-9) în succesiune rapida.

Search 

1 Apăsat,i m sau M în timpul pauzei.
Sau —ine—i apãsat 1 sau 2 timp de circa 4 secunde în
timpul redãrii.
Player-ul va intra în modul SEARCH (căutare). 

2 Apăsat,i m sau M în mod repetat pentru a selecta
viteza dorită:
Sau apãsa—i repetat 1 sau 2 …i —ine—i apãsat timp de
circa 4 secunde pentru a selecta viteza doritã.
mX2, mX4, mX16, mX100 (înapoi) sau
MX2, MX4, MX16, MX100 (înainte).
La un Video CD, DivX, viteza de căutare se modifica
mX2, mX4, mX8 (înapoi) sau MX2, MX4,
MX8 (înainte) .

3 Pentru a ieşi din modul redare lenta, apăsat,i PLAY
B.

Imagine statica şi redare cadru cu cadru

1 Apăsat,i PAUSE/STEP (X) în timpul redării.
Player-ul va intra în modul PAUSE (pauza). 

2 Putet,i avansa imaginea cadru cu cadru apăsând în
mod repetat PAUSE/STEP (X) de pe telecomanda.

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

1 /31 /12DivXVCD1.1DVD

1 /3DVD

VCD2.0

DVD

VCD1.1VCD2.0DVD
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Utilizare cu DVD şi Video CD

Caracteristici generale (continuare)

Redare lenta
1 Apãsa—i PAUSE / STEP (X) în timpul redãrii.

2 Apăsat,i M în timpul pauzei.
Player-ul va intra în modul SLOW (redare lenta).

3 Folosit,i M pentru a selecta viteza dorită t 1/16, t
1/8, t 1/4 sau t 1/2 (înapoi), sau T 1/16, T 1/8,
T 1/4 sau T 1/2 (înainte) .

4 Pentru a ieşi din modul redare lenta, apăsat,i PLAY.

Repetare

Video Discuri DVD - Repetare capitol / titlu / off
1 Pentru a repeta capitolul redat intr-un anumit

moment, apăsat,i REPEAT.
Pe ecranul TV va apărea iconit,a de repetare a capitolului.

2 Pentru a repeta titlul redat intr-un anumit moment,
apăsat,i REPEAT a doua oară.
Pe ecranul televizorului va apărea iconit,a de repetare a titlului. 

3 Pentru a ieşi din modul de repetare, apăsat,i REPEAT
a treia oară.
Pe ecranul televizorului va apărea iconit,a de dezactivare a
repetării.

Video CD-uri - Repetare track/toate/off
1 Pentru a repeta track-ul redat intr-un anumit moment,

apăsat,i REPEAT.
Pe ecranul televizorului va apărea iconit,a de repetare a
track-ului.

2 Pentru a repeta discul redat intr-un anumit moment,
apăsat,i REPEAT a doua oară.
Pe ecranul televizorului va apărea iconit,a de repetare integrala.

3 Pentru a ieşi din modul de repetare, apăsat,i REPEAT
a treia oară.
Pe ecranul televizorului va apărea iconit,a de dezactivare a
repetării.

Observat, ie
La un video CD cu PBC, trebuie să dezactivat,i
caracteristica PBC din meniul setup pentru a putea utiliza
funct,ia de repetare. Vezi pagina 173.

Repetare A-B

Pentru a repeta o secvent,a dintr-un titlu:
1 A-B la punctul de începere ales.

Pe ecranul televizorului va apărea scurt  A*.

2 Apăsat,i din nou A-B la punctul de terminare ales.
Pe ecranul televizorului apare scurt AB şi secvent,a de repetare
începe (pe display-ul player-ului apare repetare a-b).

3 Pentru a anula secvent,a, apăsat,i A-B.

Căutare după timp

Funct,ia de căutare după timp va permite să începet,i
redarea în orice moment ales de pe disc.

1 Apăsat,i DISPLAY în timpul redării. Pe ecranul
televizorului va apărea display-ul de pe ecran.
Căsut,a de căutare după timp arata timpul de redare
trecut din discul curent.

2 În interval de 10 secunde, apăsat,i 33/44 pentru a
selecta iconit,a de căutare după timp (Time Search)
de pe display-ul de pe ecran.
În căsut,a de căutare după timp apare “-:--:--”.

3 În interval de 10 secunde, folosit,i butoanele numerice
pentru a introduce timpul de începere dorit.
Introducet,i în căsut,a ora, minutele şi secundele de la
stânga la dreapta.
Dacă introducet,i cifre greşite, apăsat,i CLEAR pentru
a şterge cifrele introduse. Introducet,i apoi cifrele
corecte.

4 În interval de 10 secunde, apăsat,i OK pentru a
confirma timpul de începere.
Redarea începe de la timpul selectat pe disc. Dacă
introducet,i un timp inexistent, redarea va continua din
punctul la care se afla în momentul respectiv.

Screen Saver
Imaginea de screen saver apare când lãsa—i DVD
player-ul în modul oprit timp de circa cincisprezece
minute.

- : - - : - -0:20:09

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffA - BA   -

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

OffAllTrackTitleChapter

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD



Caracteristici generale (continuare)

Zoom 
Funct,ia Zoom va permite să mărit,i imaginea video şi
să va deplasat,i în cadrul imaginii mărite.

1 Apăsat,i ZOOM în timpul redării sau imaginii statice
pentru a activa funct,ia Zoom.
În partea din dreapta jos a imaginii va apãrea scurt un
cadru pãtrat.

2 Folosit,i butoanele 11 22 33 44 pentru a va deplasa prin
imaginea mărită.

3 Apăsat,i CLEAR pentru a relua redarea normala sau
pentru a reveni la o imagine aflata în pauza.

Observat,ii
Este posibil ca funct,ia Zoom să nu fie disponibila la
unele DVD-uri.

Căutare după semn

Putet,i începe redarea de la un punct memorat. Pot fi
memorate până la noua puncte. 
Pentru a introduce un semn, urmat,i aceşti paşi.

1 În timpul redării unui disc, apăsat,i MARKER când
redarea ajunge în punctul pe care dorit,i sa-l
memorat,i.
Pe ecranul televizorului va apărea scurt iconit,a Marker
(semn).

2 Repetat,i pasul 1 pentru a introduce până la noua
semne pe un disc.

Pentru reapelarea unei scene însemnate

1 Apăsat,i SEARCH în timpul redării unui disc.
Pe ecranul TV va apărea MARKER SEARCH (căutare
semn).

2 În interval de 10 secunde, apăsat,i 1/2 pentru a selecta
numărul semnului pe care dorit,i sa-l reapelat,i.

3 Apăsat,i OK.
Redarea va începe de la scena însemnată.

4 Pentru a ieşi din meniul MARKER SEARCH, apăsat,i
SEARCH.

Pentru a şterge o scena însemnată
1 Apăsat,i SEARCH în timpul redării unui disc.

Pe ecranul televizorului va apărea MARKER SEARCH
(căutare semn).

2 Apăsat,i 1/2 pentru a selecta numărul semnului pe
care dorit,i sa-l şterget,i.

3 Apăsat,i CLEAR.
Numărul semnului va fi şters din lista.

4 Repetat,i paşii 2 şi 3 pentru a şterge şi alte numere
de semne.

5 Pentru a ieşi din meniul MARKER SEARCH, apăsat,i
SEARCH.

Caracteristici speciale DVD

Verificarea cont,inutului video discurilor DVD: Meniuri
DVD-urile pot cont,ine meniuri care va permit să
accesat,i caracteristici speciale. Pentru a folosi meniul
discului, apăsat,i DISC MENU. Apăsat,i apoi butonul
numeric pentru a selecta o opt,iune. Sau folosit,i
butoanele 1/2/3/4 pentru a evident,ia select,ia, apoi
apăsat,i OK.

Meniu titlu 

1 Apăsat,ii TITLE.
Dacă titlul curent are meniu, acesta va apărea pe ecran. În
caz contrar, poate apărea meniul discului.

2 Meniul poate afişa unghiurile camerei, limba vorbita şi
opt,iunile de subtitrare, precum şi capitolele titlului.

3 Pentru a ieşi din meniul titlului, apăsat,i din nou TITLE.

Meniu Disc 

1 Apăsat,i DISC MENU.
Este afişat meniul discului.

2 Pentru a ieşi din meniul discului, apăsat,i din nou
DISC MENU.

Unghi camera
Dacă discul cont,ine scene înregistrare cu unghiuri
diferite ale camerei, putet,i  schimba pe un unghi
diferit în timpul redării.

● Apăsat,i ANGLE în mod repetat în timpul redării
pentru a selecta unghiul dorit.
Pe display apare numărul unghiului curent.

Schimbarea limbii audio
Apãsa—i AUDIO în mod repetat în timpul redãrii pentru
a asculta limbi audio sau track-uri audio diferite. 
La discurile DVD-RW înregistrate în modul VR, care
au …i un canal audio principal, …i unul bilingv, pute—i
comuta între Principal (L), Bilingv (R) sau un amestec
al ambelor (Principal + Bilingv) apãsând AUDIO.

Schimbarea limbii audio
Apăsat,i AUDIO în mod repetat în timpul redării pentru
a asculta un canal audio diferit (stereo, stânga sau
dreapta).

Subtitrare
Apăsat,i SUBTITLE în mod repetat în timpul redării
pentru a vedea limbile diferite pentru subtitrare.

Notã:
● La un fi…ier DivX, fi…ierul cu subtitrarea este afi…at

numai ca smi, srt …i sub.
● Dacã nu existã informa—ii sau dacã existã un cod

care nu poate citi în fi…ierul DivX, este afi…at 1” etc.

1 ENGABCDivXDVD

VCD1.1VCD2.0

1 ENG
D

2/2.1 CHDivXDVD
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DVD

DVD
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Utilizare cu DVD şi Video CD
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Utilizare cu CD Audio şi discuri MP3/Windows MediaTM Audio Disc

Redarea unui CD Audio şi MP3/Windows
MediaTM Audio

DVD player-ul poate reda înregistrări în format
MP3/Windows MediaTM Audio făcute pe discuri CD-
ROM, CD-R sau CD-RW. 
Înainte de a reda înregistrări MP3/Windows MediaTM

Audio, citit,i observat,iile privitoare la înregistrările
MP3/Windows MediaTM Audio din partea dreapta.

Audio CD
O datã ce a—i introdus un audio CD, pe ecranul 
televizorului apare un meniu. Apãsa—i v / V pentru a
selecta un track …i apoi apãsa—i PLAY B sau OK; va
începe redarea. 

MP3/Windows MediaTM Audio

1 Apãsa—i v / V pentru a selecta un folder …i apoi
apãsa—i OK pentru a vedea con—inutul 
folderului.

2 Apãsa—i v / V pentru a selecta un track …i apoi apãsa—
i PLAY B sau OK. Începe redarea.

ID3 TAG
Când dori—i sã reda—i un fi…ier care con—ine informa—ii
cum ar fi titluri de track, pute—i vedea informa—iile
apãsând DISPLAY.
[ Title, Artist, Album, Year, Comment ]

Sfat:
- Dacã vã afla—i în lista de fi…iere din meniul MUSIC …i

dori—i sã reveni—i la lista folderelor, folosi—i butoanele v

/ V pentru eviden—ieret …i apãsa—i OK.

- La un CD cu MP3/Windows MediaTM Audio …i JPEG
pute—i comuta între MP3/Windows MediaTM Audio …i
JPEG. Apãsa—i TITLE …i în partea de sus a meniului
va apãrea eviden—iat cuvântul MUSIC sau PHOTO.

- Cand redati un fisier ce contine informatii cum ar fi titluri de
track, puteti vedea informatiile apasand butonul 
DISPLAY.

Observat,ii despre înregistrările
MP3/Windows MediaTM Audio

Compatibilitatea discului MP3/Windows MediaTM

Audio cu acest player este limitatã astfel:
1 Frecven—a de discriminare cromaticã: în limitele a 8-

48 kHz (MP3), 32-48 kHz (Windows MediaTM Audio)
2 Rata de e…antionare (bit rate): în limitele a 8-320

kbps (MP3), 32-192 kbps (Windows MediaTM Audio)
3 Player-ul nu poate citi un fi…ier MP3/Windows

MediaTM Audio care are o altã extensie decât “mp3”
/“Windows MediaTM Audio”.

4 Formatul fizic CD-R trebuie sã fie ISO 9660
5 Dacã înregistra—i fi…iere MP3/Windows MediaTM

Audio cu un software care nu poate crea un Sistem
de fi…iere (de exemplu Direct-CD), aceste fi…iere nu
pot fi redate. Vã recomandãm sã folosi—i Easy-CD
Creator, care creeazã un sistem de fi…iere ISO 9660.

6 Denumirile fi…ierelor trebuie sã aibã maximum 8
litere …i trebuie sã aibã extensia .Windows MediaTM

Audio sau .Windows MediaTM Audio. 
7 Nu trebuie sã con—inã caractere speciale, cum ar fi /

? * : “ < > l etc.
8 Numãrul total de fi…iere de pe disc trebuie sã fie mai

mic de 1000.
9 CD-urile multi session care con—in fi…iere audio

Windows MediaTM nu sunt suportate.

Acest DVD player necesitã discuri …i înregistrãri care sã
întruneascã anumite standarde tehnice pentru ob—
inerea unei redãri optime, de calitate. DVD-urile
preînregistrate sunt setate automat pentru aceste
standarde. Existã tipuri diferite de formate de discuri
care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care con—in fi…iere
MP3 sau Windows MediaTM Audio), iar acestea
necesitã anumite condi—ii preexistente (a se vedea mai
sus) pentru a fi compatibile.

Clien—ii trebuie sã re—inã cã au nevoie de permisiune
pentru a descãrca fi…iere MP3/Windows MediaTM

Audio …i muzicã de pe Internet. Compania noastrã
nu are dreptul de a acorda aceastã permisiune.
Permisiunea trebuie cerutã întotdeauna posesorului
drepturilor de autor.

MP3CD
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Utilizare cu CD Audio şi discuri MP3/Windows MediaTM Audio Disc (Continuare)

Pauzã
1 Apãsa—i PAUSE/STEP în timpul redãrii.
2 Pentru a relua redarea, apãsa—i PLAY, OK sau din

nou PAUSE/STEP.

Trecerea la alt track
● Apãsa—i . sau > scurt în timpul redãrii pentru a

trece la urmãtorul track sau pentru a reveni la
începutul track-ului curent.

● Apãsa—i . de douã ori scurt pentru a trece la
track-ul anterior.

● Pute—i reda orice track introducând numãrul
corespunzãtor.

Repetare track/toate/off 
1 Pentru a repeta track-ul redat intr-un anumit moment,

apăsat,i REPEAT.
În ecranul de meniu apare iconit,a de repetare şi "TRACK".

2 Pentru a repeta toate track-urile de pe un disc,
apăsat,i REPEAT a doua oară.
În ecranul de meniu va apărea iconit,a de repetare şi "ALL".

3 Pentru a ieşi din modul repetare, apăsat,i REPEAT a
treia oară.

Căutare 
1 Apăsat,i m sau M în timpul redării.

Player-ul va intra în modul SEARCH (căutare)
2 Apăsat,i m sau M în mod repetat pentru a selecta

viteza dorită: mX2, mX4, mX8 (înapoi) sau
MX2, MX4, MX8 (înainte).
Viteza de căutare şi direct,ia sunt indicate în ecranul de
meniu.

3 Pentru a ieşi din modul SEARCH, apăsat,i PLAY B.

Ordine aleatorie 
1 Apăsat,i SHUFFLE în timpul redării sau în modul oprit.

Aparatul începe în mod automat redarea în ordine
aleatorie şi în ecranul de meniu apare "RAND.".

2 Pentru a relua redarea normala, apăsat,i RANDOM în
mod repetat, până când "RAND." dispare din ecranul
de meniu.

Notã
Apãsând T în timpul redãrii în ordine aleatorie,
aparatul selecteazã un alt track …i reia redarea în ordine
aleatorie.

Repetare A-B 
Pentru a repeta o secvent,a.
1 În timpul redării discului, apăsat,i REPEAT A-B la

punctul de începere ales.
În ecranul de meniu apare iconit,a de repetare şi “A*”.

2 Apăsat,i din nou REPEAT A-B la punctul de terminare
ales.
În ecranul de meniu apare iconit,a de repetare şi "A B", iar
secvent,a începe să fie redată în mod repetat.

3 Pentru a ieşi din secvent,a şi a reveni la redarea
normala, apăsat,i din nou REPEAT A-B.

MP3

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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Utilizare cu disc JPEG

izionarea unui disc JPEG
Acest DVD player poate reda discuri cu fişiere JPEG.
Înainte de a reda înregistrări JPEG, citit,i observat,iile
privitoare la înreg. JPEG din partea dreapta.

1 Introduce—i un disc …i închide—i platanul. 
Pe ecranul televizorului apare meniul PHOTO.

2 Apãsa—i v / V tpentru a selecta un folder …i apoi
apãsa—i OK. Va apãrea lista fi…ierelor din folder.
Dacã vã afla—i în lista de fi…iere …i dori—i sã reveni—i
la lista anterioarã a folderelor, folosi—i butoanele v /
V de pe telecomandã pentru eviden—iere “ ” …i
apoi apãsa—i OK.

3 Dacã dori—i sã vede—i un anumit fi…ier, apãsa—i
v / V pentru a selecta un fi…ier …i apoi apãsa—i OK
sau PLAY B.
Începe procedura de vizualizare a fi…ierului.
În timpul vizualizãrii unui fi…ier, pute—i apãsa STOP
pentru a trece la meniul anterior (meniul PHOTO).
Apãsa—i DISC MENU pentru a trece la pagina
urmãtoare.

4 Apãsa—i DISC MENU pentru a trece la pagina 
urmãtoare.

Slide Show

Folosi—i v V b B pentru a eviden—ia Slide Show)
…i apoi apãsa—i OK.

Sfat:

● Existã trei op—iuni de vitezã de vizualizare : >>>

(Rapid), >> (Normal) …i > (Lent). 

● La un disc cu MP3/Windows MediaTM Audio …i JPEG
pute—i comuta între MP3/Windows MediaTM Audio …i
JPEG. Apãsa—i TITLE …i în partea de sus a meniului
va apãrea eviden—iat cuvântul MUSIC sau PHOTO.

● Apãsa—i BACK (OO), informa—ia fi…ierului va fi
ascunsã.

Trecerea la alt fi…ier
Apãsa—i . sau > o datã în timpul vizualizãrii unei
imagini pentru a avansa la urmãtorul fi…ier sau la cel
anterior.

Imagine staticã
1. Apãsa—i PAUSE/STEP în timpul redãrii slide show. 

Player-ul va intra în modul PAUSE (pauzã). 

2. Pentru a relua redarea slide show, apãsa—i PLAY B
sau din nou PAUSE/STEP.

Zoom
Folosi—i caracteristica zoom pentru a mãri imaginea.
(a se vedea pagina 181)

Pentru a roti imaginea
Apãsa—i v / V în timpul redãrii unei imagini pentru a roti
imaginea în sensul acelor de ceasornic sau invers.

Pentru a asculta muzicã MP3/Windows MediaTM

Audio vizualizând imagini

Pute—i vizualiza fi…iere în timp ce asculta—i fi…iere cu
muzicã MP3/Windows MediaTM Audio înregistrate pe
acela…i disc.

1 Introduce—i în player discul care con—ine cele douã
tipuri de fi…iere

2 Apãsa—i TITLE pentru a afi…a meniul PHOTO.
3 Apãsa—i v / V pentru a selecta un fi…ier imagine.

4 Folosi—i B / V pentru a selecta iconi—a …i apoi
apãsa—i OK. Începe redarea. 
Redarea va continua pânã când apãsa—i STOP xx .

Sfat:
Pentru a asculta numai muzica pe care o dori—i în
timp ce vizualiza—i imagini, programa—i track-urile
dorite din meniul MUSIC” …i apoi proceda—i ca mai
sus.

Observat,ii cu privire la înregistrările JPEG
● În func—ie de mãrimea …i numãrul fi…ierelor JPEG,

poate dura mai mult pânã când DVD player-ul cite…te
con—inutul discului. Dacã nu vede—i nimic afi…at pe
ecran dupã câteva minute, înseamnã cã unele fi…iere
sunt prea mari – reduce—i rezolu—ia fi…ierelor JPEG la
mai pu—in de 2 mega pixeli ca 5760 x 4608 pixeli …i
înregistra—i un alt disc.

● Numãrul total de fi…iere …i foldere de pe disc 
trebuie sã fie mai mic de 1000.

● Este posibil ca unele discuri sã fie incompatibile din
cauza unui format de înregistrare diferit sau a stãrii
discului.

● Asigura—i-vã cã toate fi…ierele selectate au 
extensia “.jpg” atunci când face—i copierea pe CD

● Dacã fi…ierele au extensia “.jpe” sau “.jpeg”, 
redenumi—i-le ca fi…iere “.jpg”.

● Denumirile de fi…iere fãrã extensia “.jpg” nu vor putea
fi citite de acest DVD player. Chiar dacã fi…ierele sunt
recunoscute ca fi…iere imagine JPEG în Windows
Explorer.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG
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Redare programată MP3VCD1.1VCD2.0CD

Redare programată cu CD Audio
şi disc MP3/Windows MediaTM

Audio
Funct,ia Program va permite să memorat,i track-urile
favorite de pe orice disc în memoria player-ului.
Programul poate cont,ine 30 track-uri.

1 Apăsat,i PROGRAM în timpul redării sau în
modul oprit pentru a intra în modul Program
Edit.
Semnul va apărea în partea dreapta a cuvântului
Program din dreapta ecranului de meniu.

Observat, ie
Apăsat,i PROGRAM pentru a ieşi din modul editare
program Semnul va dispărea.

2 Selectat,i un track, apoi apăsat,i OK pentru a
pune track-ul selectat pe lista Programului.

3 Repetat,i pasul 2 pentru a pune şi alte track-uri
în lista Programului.

Audio CD menu Meniu MP3/Windows 
MediaTM Audio

4 Apăsat,i 2.
Track-ul programat pe care l-at,i selectat ultimul este
evident,iat în lista programului..

5 Apăsat,i 33/44 pentru a selecta track-ul cu care
dorit,i să începet,i redarea.

6 Apăsat,i PLAY B pentru a începe.
Redarea începe în ordinea în care at,i programat track-
urile. 
Redarea încetează după ce au fost redate o data toate
track-urile din lista Programului.

7 Pentru a relua redarea normalã din redarea
programatã, selecta—i un track din lista AUDIO
CD (sau MP3) …i apoi apãsa—i PLAY B.

Repetare track-uri programate 
● Pentru a repeta track-ul redat intr-un anumit moment,

apăsat,i REPEAT.
În ecranul de meniu apare iconit,a de repetare şi "TRACK".

● Pentru a repeta toate track-urile din lista programului,
apăsat,i REPEAT a doua oară.
În ecranul de meniu va apărea iconit,a de repetare şi "ALL".

● Pentru a ieşi din modul de repetare, apăsat,i REPEAT
a treia oară.
În ecranul de meniu va apărea iconit,a de repetare şi "OFF".

Ştergerea unui track din lista Programului
1 Apăsat,ii PROGRAM în timpul redării (numai Audio

CD şi disc MP3/Windows MediaTM Audio) sau în
modul oprit pentru a intra în modul Program Edit
(editare program).

2 Apăsat,i 2 pentru a trece la lista Programului.
3 Folosit,i 33/44 pentru a selecta track-ul pe care dorit,i

sa-l şterget,i din lista Programului.
4 Apăsat,i CLEAR.

Track-ul va fi şters din lista Programului.

Ştergerea întregii liste a programului
1 Urmat,i paşii 1-2 de la "Ştergerea unui track din lista

programului" de mai sus.
2 Folosit,i 33/44 pentru a selecta "Clear All" şi apoi

apăsat,i OK.
Întregul program pentru disc va fi şters.
Programele sunt şterse şi când discul este scos.

E

E
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Utilizare cu disc format DVD VR DVD

Redarea unui disc format DVD
VR

Acest aparat poate reda discuri DVD-R/RW înregistrate
cu un format DVD-Video, care au fost finalizate cu un
DVD recorder.
Acest aparat poate reda discuri DVD-RW înregistrate
cu un format Video Recording (VR)

1 Introduce—i un disc …i închide—i platanul. Pe ecranul
televizorului apare meniul DVD-VR.

2 Meniul DVD-VR apare pe ecranul televizorului când
apãsa—i butoanele DISC MENU în timpul redãrii.

3 Apãsa—i v / V pentru a selecta un track …i apoi
apãsa—i PLAY B sau OK; va începe redarea.

4 Apăsat,i DISC MENU pentru a trece la lista
meniul.

Notã:
● Discurile DVD-R/RW nefinalizate nu pot fi citite de

acest player.

● Unele discuri DVD-VR sunt înregistrate cu date
CPRM de cãtre un DVD RECORDER. Player-ul nu
suportã discurile de acest tip …i va afi…a CHECK
DISC”.

Ce este “CPRM”?
CPRM este un sistem de protec—ie la copiere (cu
sistem de demodulare) care permite numai
înregistrarea programelor de difuzare copy once” (o
singurã copiere). CPARM reprezintã Protec—ia Con—
inutului pentru medii care pot fi înregistrate.

Între—inere …i service

Consulta—i informa—iile de la acest capitol înainte de a
apela la un tehnician specializat.

Manevrarea aparatului

Când se transportã aparatul
Pãstra—i cutia originalã de carton …i materialele de
ambalare. Dacã trebuie sã transporta—i aparatul, 
pentru o maximã protec—ie, reambala—i-l a…a cum a fost
ambalat ini—ial din fabricã.

Pãstrarea curã—eniei suprafe—elor exterioare

● Nu folosi—i lichide volatile, cum ar fi un spray 
insecticid, în apropierea aparatului. 

● Nu lãsa—i produse din cauciuc sau material plastic sã
vinã în contact cu aparatul un timp îndelungat,
deoarece pot lãsa urme pe suprafa—a sa.

Curã—area aparatului

Pentru a curã—a player-ul, folosi—i o cârpã moale, uscatã.
Dacã suprafe—ele sunt extrem de murdare, folosi—i o
cârpã moale umezitã cu o solu—ie slabã de detergent.

Nu folosi—i solven—i puternici, cum ar fi alcoolul, benzina
sau tinerul, deoarece ace…tia pot deteriora suprafa—a
aparatului.

Între—inerea aparatului

DVD player-ul este un dispozitiv de precizie, care
folose…te o înaltã tehnologie. Dacã lentila opticã …i
piesele de ac—ionare a discului sunt murdare sau uzate,
calitatea imaginii se poate diminua.

În func—ie de mediul de operare, se recomandã
verificarea …i între—inerea regulatã la fiecare 1.000 ore
de utilizare. 

Pentru detalii, contacta—i cel mai apropiat centru de
service autorizat.

E
n

glish



R
u

m
an

ia
n

187

Utilizare cu format DivX DivX

Redarea unui film în format DivX
Cu acest DVD player, pute—i reda discuri DivX.  

1 Introduce—i un disc …i închide—i platanul. Pe
ecranul televizorului apare meniul MOVIE.

2 Apãsa—i v / V pentru a selecta un folder …i
apoi apãsa—i OK. Va apãrea lista fi…ierelor din
folder. Dacã vã afla—i în lista de fi…iere …i dori—i
sã reveni—i la lista folderelor, folosi—i butoanele
v / V de pe telecomandã pentru eviden—iere

…i apoi apãsa—i OK.

3 Dacã dori—i sã vede—i un anumit fi…ier, apãsa—i
v / V pentru a selecta un fi…ier …i apoi apãsa—i
OK sau PLAY B. 

4 Apãsa—i STOP xx pentru a ie…i.

Sfat:

• Dacã vã afla—i în lista de fi…iere …i dori—i sã reveni—i la
lista folderelor, folosi—i butoanele v / V de pe
telecomandã pentru eviden—iere …i apoi apãsa—i
OK.

• Apãsa—i DISC MENU pentru a trece la pagina 
urmãtoare.

• La un CD cu MP3/Windows MediaTM Audio JPEG …i
fi…ier MOVIE, pute—i comuta între meniurile  MUSIC,
PHOTO …i MOVIE. Apãsa—i TITLE …i în partea de sus
a meniului va apãrea eviden—iat cuvântul PHOTO sau
MOVIE.

• Este posibil ca imaginea sã nu fie redatã corect în
timpul rulãrii unui fi…ier DivX. Seta—i sistemul TV pe
modul AUTO sau PAL-60 pentru a restabili imaginea,
dacã este disponibil.

• Este posibil ca subtitrarea discului sã nu aparã corect,
dacã subtitrarea DivX este descãrcatã de pe internet.

• Dacã meniul discului pentru setarea subtitrãrii nu are
limba de subtitrare a DivX-ului pe care dori—i sã-l 
reda—i, este posibil ca limba subtitrãrii sã nu fie afi…atã
corect.

Observa—ie pentru afi…area subtitlurilor unui DivX

Dacã subtitrarea nu apare corect în timpul redãrii,
apãsa—i …i —ine—i apãsat SUBTITLE timp de circa 3
secunde …i apoi apãsa—i b / B pentru a selecta un alt
cod de limbã, pânã când subtitrarea apare corect.

Compatibilitatea discului DivX cu acest player este
limitatã astfel:

• Rezolu—ia fi…ierului DivX sã fie sub 720 x 576 (l x h)
pixeli.

• Denumirea fi…ierului de subtitrare DivX este
disponibilã pe 56 caractere. 

• Dacã existã un cod imposibil de exprimat în fi…ierul
DivX, poate fi afi…at prin semnul " _ " pe display. 

• Dacã numãrul cadrelor este de peste 30 pe
secundã, este posibil ca aparatul sã nu func—
ioneze la parametrii optmi.

• Dacã structura video …i audio a fi…ierului
înregistrat nu este concanalizatã, va putea fi
redatã ori numai partea video, ori numai partea
audio.

• Dacã fi…ierul este înregistrat cu GMC, aparatul
suportã numai 1 punct la nivelul de înregistrare.
* GMC?
GMC este acronimul pentru Global Motion
Compensation. Este un instrument de codare
specificat în standardul MPEG4. Unele dispozitive de
codificare MPEG4, cum ar fi DivX, au aceastã op—
iune.

Existã niveluri diferite de codare GMC, denumite de
regulã 1 punct, 2 puncte sau 3 puncte GMC.

Fi…iere DivX care pot fi redate

.avi, .mpg, .mpeg

Format de subtitrare care poate fi redat

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)

Format de codec care poate fi redat

"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", 
"MP43 ", "3IVX ".
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Utilizare suplimentara 

Display pe ecran
Putet,i afişa cu uşurint,ă pe ecranul televizorului ora
curenta sau cronometrul pentru caseta, cantitatea de
banda rămasă, ziua, luna, anul, ziua săptămânii,
canalul programului, viteza casetei şi modul operat,ional
al video recorderului. Dacă facet,i o înregistrare, aceste
elemente afişate pe ecran nu vor fi înregistrate pe
caseta.

1 Apăsat,i DISPLAY pentru afişare.
Apăsat,i DISPLAY repetat pentru a parcurge ciclul
opt,iunilor de afişare. Cronometrul casetei şi
cantitatea de banda rămasă vor apărea dacă există
o casetă înăuntru.

2 După 3 secunde, majoritatea elementelor cu afişare
pe ecran vor dispărea, rămânând pe ecran numai
ceasul sau cronometrul pentru caseta şi cantitatea
de bandă rămasă.
Apăsat,i DISPLAY din nou pentru a face să dispară
toate elementele de afişare de pe ecranul  
televizorului.

Oprire cu memorarea contorului de
caseta
Cronometrul digital pentru caseta poate fi afişat în
fereastra de afişaj în locul orei, prin apăsarea DISPLAY
de pe telecomanda. Cronometrul digital pentru caseta
indica pozit,iile relative ale înregistrărilor pe casetă.

1 Apăsat,i DISPLAY.
Apăsat,i CLEAR pentru a seta cronometrul la
0:00:00.
Apăsat,i PLAY B sau începet,i înregistrarea.
Cronometrul pentru caseta va afişa timpul de
redare în ore, minute şi secunde.

2 Apăsat,i STOP 9 în redare sau la terminarea
înregistrării. Apăsat,i REW m.
Caseta va fi derulată şi se va opri automat când
cronometrul ajunge la 0:00:00.

Video Doctor (autodiagnostic)
Aceasta caracteristica va informează că există o
problema la video recorder. Pe ecranul televizorului
vor apărea aceste mesaje de eroare.

1 Apăsat,i SETUP.
Apăsat,i 11 sau 22 pentru a selecta .
Apăsat,i OK.

2 Apăsat,i 33 sau 44 pentru a verifica existenta unei
probleme.
ANTENNA CONNECT

O PLEASE CLEAN (Va rugam curăt,at,i):
Conecta—i bine antena în mufã.

STAREA CAPULUI

O PLEASE CLEAN (Va rugam curăt,at,i):
Curăt,at,i capetele video.

STAREA CASETEI

O NOT RECORDABLE (Neînregistrabilă):
Introducet,i o caseta care are plăcut,ele de 
protect,ie.

NR. PROGRAMULUI CRONOMETRULUI

O 2
Arată numărul înregistrării cu cronometru.

URMATORUL PROGRAM CU CRONOMETRU

O PR-01 26 10:00~11:00 SP
Arată starea curenta a înregistrării cu 
cronometru.

3 Apãsa—i SETUP pentru a face sã disparã meniul de
pe ecranul televizorului.

i

ANTENNA CONNECT
HEAD STATUS
TAPE STATUS 
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME

+
PLEASE CHECK

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR

OSD
ON
OFF

OSDf NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

+
+
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Utilizare suplimentara 

Sistem audio stereo Hi-Fi
Video recorderul va înregistra şi reda sunet stereo Hi-Fi În
plus, dispune de un decodor de sunet stereo digital
NICAM. Acesta va permite să înregistrat,i şi să redat,i
sunetul în mai multe moduri diferite. Casetele video
înregistrate pe acest video recorder vor avea un track
normal audio mono şi doua track-uri audio stereo VHS Hi-
Fi. Aceste track-uri stereo va permit să facet,i înregistrări audio
în Hi-Fi stereo sau în mod bilingv de la o emisiune TV, un
sistem audio stereo, un video disc sau un alt video recorder
Hi-Fi.

11 Decodorul de sunet digital NICAM al video
recorderului va permite să vizionat,i emisiunile cu
sunet NICAM, ca şi cu sunet stereo standard, bilingv
sau mono. Tipul particular de sunet recept,ionat sau
înregistrat va fi afişat scurt pe ecranul televizorului,
timp de câteva secunde:
STEREO NICAM
Sunetul este înregistrat automat pe track-urile Hi-Fi
stereo şi mono ale casetei video.
BIL NICAM
Ambele canale audio vor fi înregistrate pe track-uri
stereo Hi-Fi. Canalul limbii principale (stânga) va fi
înregistrat pe track-ul mono al casetei video.
MONO
Sunetul este înregistrat pe track-urile Hi-Fi şi pe
track-ul mono al casetei video, fără separare.

22 Apãsa—i SETUP. Apãsa—i F sau G pentru a selecta
AUD.

33 Apãsa—i D sau E pentru a selecta STEREO, LEFT
(stânga), RIGHT (dreapta) …i MONO.. În modul de
redare BIL NICAM, limba principala iese pe canalul din
stânga, iar cea secundara simultan pe canalul din
dreapta, când redarea audio este setata pe STEREO.
Limba principală va ieşi din ambele canale când
setarea audio este MONO.
Ret,inet,i că dacă ajustat,i controlul tracking-ului, sunetul
stereo Hi-Fi poate reveni la MONO.
Schimbarea canalului audio TV
Unele programe TV emit programe audio bilingve

(BIL). Apãsa—i D sau E pentru a selecta
STEREO/MAIN, STEREO/SUB …i MONO/MAIN.

Compatibilitate ecran lat 16:9
Video recorderul poate înregistra şi reda programe cu un
format al imaginii pe ecran lat (16:9). Pentru a     înregistra
cu succes un program pe ecran lat, tipul corect de semnal
pe ecran lat trebuie să fie emis de către postul TV.

1 Pornit,i video recorderul. Apăsat,i SETUP.

Apăsat,i F sau G pentru a selecta . Apăsat,i OK.

2 Apăsat,i D sau E repetat pentru a selecta AUTO,
4:3 sau 16:9.
AUTO:
Reda automat programe pe ecran lat în mod ecran
lat şi programe pe normal in mod normal.
4:3
Numai pentru redarea şi înregistrarea pe format
normal (4:3).
16:9:
Numai pentru redarea şi înregistrarea pe format
ecran lat (16:9).

3 Apăsat,i SETUP pentru a face să dispară meniul de
pe ecranul TV. Pentru a viziona înregistrări pe ecran
lat, trebuie să conectat,i video recorderul la TV cu un
cablu SCART. 

Pentru a seta decodorul
Am descris deja modul de conectare a decodorului
pentru posturi prin cablu plătite, cum ar fi CANAL+ sau
PREMIERE, la pagina 164. Pentru înregistrarea de pe
un post decodat, nu este nevoie să dat,i nici o comanda.
Doar selectat,i postul şi aşteptat,i put,in până când începe
decodarea.

1. Apăsat,i SETUP. Pe ecranul televizorului va apărea
meniul principal. Apăsat,i F sau G pentru a selecta
DECODER. Apăsat,i OK. 

2. Apăsat,i D sau E pentru a selecta.
ON: Când decodorul este conectat la mufa AV2.
OFF: Când un alt video recorder este conectat la
mufa AV2.

3. Apăsat,i SETUP pentru a reveni la imaginea
televizorului.

Memorarea ultimelor setări

Acest player memorează setările utilizatorului pentru
ultimul disc pe care l-at,i redat. Setările rămân în
memorie chiar dacă scoatet,i discul din player sau
dacă închidet,i player-ul. Dacă punet,i un disc care are
setările memorate, este reapelată automat ultima
pozit,ie de oprire.

Observat,ii
– Setările sunt memorate pentru a fi folosite oricând.
– Acest player nu memorează setările unui disc dacă

oprit,i player-ul înainte de a începe redarea discului.

VCD1.1

CDDVD

REC
Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
4:3
16:9 i

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET

OSD
ON
OFF

OSDf

SYS-
TEM

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

4:3
16:9

REC
Pr-12

ACMS
PSETR
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Înregistrare speciala

Copiere de pe DVD pe VCR
Acest aparat va permite să copiat,i cont,inutul unui DVD
pe o caseta VHS prin apăsarea butonului COPY.

Observat,ii

● Asigurat,i-vă ca at,i dezactivat caracteristica
"Progressive Scan" din meniul setup.

● Dacă DVD-ul pe care dorit,i sa-l copiat,i este protejat la
copiere, este posibil să nu reuşit,i sa-l copiat,i.

1 Introducet,i discul
Introducet,i discul pe care dorit,i sa-l copiat,i în DVD
player şi închidet,i platanul.

2 Introducet,i o caseta VHS
Introducet,i o caseta video neînregistrată în VCR.

3 Copia—i DVD-ul pe casetã VHS
Apãsa—i butonul D.DUBBING sau RECORD ● de
pe panoul frontal sau RECORD de pe 

DVD-ul va intra în modul Play (redare), iar video
recorderul va intra în modul Record (înregistrare).

Dacă apare meniul DVD-ului, este posibil să
trebuiască să apăsat,i manual butonul Play pentru
a începe copierea.

Observat,ii
Dacã apãsa—i butonul RECORD ● , asigura—i-vã cã
player-ul se aflã în modul DVD.

4 Oprit,i procesul de copiere
Când redarea DVD-ului este terminata, apăsat,i
STOP 9 pentru a sfârşi copierea.

Trebuie să oprit,i manual procesul de copiere
dacă filmul de pe DVD se termina, altfel este
posibil ca aparatul să reia la nesfârşit procesul de
redare şi înregistrare.

Înregistrare de pe un alt video
recorder

Cu acest video recorder, putet,i  face înregistrări de pe o
sursa exterioara, cum ar fi să copiat,i de pe un alt video
recorder sau de pe o camera video.

Observat, ie

În următoarea descriere, acest video recorder va fi cel
folosit pentru înregistrare şi va fi denumit VCR B. 

Celalalt aparat va fi folosit pentru redare şi va fi 
denumit VCR A.

1 VCR A trebuie conectat la mufa SCART de la
partea din spate a aparatului sau la mufele AV de la
panoul frontal al aparatului.

2 Introducet,i caseta înregistrată în VCR A şi o caseta
neînregistrată în VCR B.

3 Apăsat,i AV până când este afişată intrarea de pe
care dorit,i să facet,i înregistrarea. (VCR B)
AV 1 pentru înregistrare de la intrarea EURO AV1
SCART aflata în partea din spate a aparatului.
AV 2 pentru înregistrare de la intrarea EURO AV2
SCART aflata în partea din spate a aparatului.
AV 3 pentru înregistrare de la intrări le VIDEO IN şi
AUDIO IN (stânga şi dreapta) aflate în partea din
fata a aparatului.

4 Pentru a începe înregistrarea, apăsat,i RECORD ●
de la VCR B şi PLAY B de la VCR A.

5 Apăsat,i butonul STOP 9 de la ambele video
recordere când dorit,i să terminat,i copierea.
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Depanare

Consultat,i următorul ghid pentru a afla cauza posibila a problemei înainte de a contacta un service.

Simptom

DVD sau VCR nu
funct,ionează bine.

Nu există curent.

Exista curent, dar DVD
player-ul nu
funct,ionează.

Nu există imagine.

Nu există sunet.

Imaginea este slaba.

DVD player-ul nu
începe redarea.

Telecomanda nu
funct,ionează bine.

Caseta video nu poate
fi introdusa.
Nu există sunet Hi-Fi

Înregistrarea nu are
sunet NICAM.

Cauza

Butonul DVD sau VCR nu este apăsat
corespunzător.

Cablul de alimentare este scos din priza.

Nu at,i introdus nici un disc.

Televizorul nu este setat să primească
ieşire cu semnal DVD.

Cablul video nu este bine conectat.

Alimentarea este oprita la TV conectat.

Echipamentul conectat cu cablul audio
nu este setat pentru a primi ieşire cu
semnal DVD.

Cablurile audio nu sunt bine conectate.

Alimentarea este oprita la echipamentul
conectat cu cablul audio.

Ieşirea Digital Audio Output este setata
în pozit,ia greşita.

Discul este murdar.
Canalele TV nu sunt acordate corect.

At,i introdus un disc care nu poate fi
redat.

Discul este pus invers.

Discul nu se afla pe dispozitivul de
ghidare.

Discul este murdar.

Este stabilit un nivel de clasificare.

Exista un obstacol intre telecomanda şi
aparat.

Bateriile din telecomanda sunt
consumate.

Compartimentul casetei este gol?

Modul audio nu este setat
corespunzător.

Modul NICAM nu este setat corect.

Remediu

Consultat,i pagina 160.

Introducet,i bine cablul de alimentare în
priza.

Introducet,i un disc.

Selectat,i modul de intrare video coresp.
la TV, astfel încât imaginea de la DVD
să apară pe ecranul TV.

Conectat,i bine cablul video în mufe.

Deschidet,i televizorul.

Selectat,i modul de intrare corect al
receiver-ului audio astfel încât să putet,i
asculta sunetul din DVD player.

Conectat,i bine cablul audio.

Pornit,i echipamentul conectat cu cablul
audio.

Setat,i ieşirea Digital Audio pe pozit,ia
corectă, apoi deschidet,i din nou DVD
apăsând POWER.

Curăt,at,i discul.
Verificat,i acordul, efectuat,i-l din nou.

Introducet,i un disc care poate fi redat.
(Verificat,i tipul discului şi codul regional.)

Punet,i discul cu partea înregistrată în
jos.

Punet,i discul corect pe platan, în
interiorul dispozitivului de ghidare.

Curăt,at,i discul.

Anulat,i funct,ia de clasificare sau
schimbat,i nivelul de clasificare.

Îndepărtat,i obstacolul.

Înlocuit,i bateriile cu unele noi.

Evacuat,i caseta din interior.

Selectat,i "STEREO" apăsând repetat
"AUDIO" de pe telecomanda.
Asigurat,i-vă că NICAM din meniu este
setat pe AUTO pentru postul de
înregistrat.
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Lista codurilor de limbă

Introducet,i numărul de cod corespunzător pentru setările init,iale "Disc Audio", "Disc Subtitle" si/sau "Disc Meniu"
(vezi pagina 172).

Cod Limbă

6566 Abkhaziana

6565 Afar

6570 Afrikaans

8381 Albaneza

6577 Ameharic

6582 Araba

7289 Armeana

6583 Assameza

6588 Aymara

6590 Azerbaijana

6665 Bashkir

6985 Basca

6678 Bengali; Bengaleza

6890 Bhutaneza

6672 Bihari

6682 Bretona

6671 Bulgara

7789 Burmeza

6669 Bielorusa

7577 Cambodgiana

6765 Catalana

9072 Chineza

6779 Corsicana

7282 Croata

6783 Ceha

6865 Daneza

7876 Olandeza

6978 Engleza

6979 Esperanto

6984 Estona

7079 Feroeza

Cod Limbă

7074 Fiji

7073 Finlandeza

7082 Franceza

7089 Frisiana

7176 Galiciana

7565 Georgiana

6869 Germana

6976 Greaca

7576 Groenlandeza

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7387 Ebraica

7273 Hindi

7285 Maghiara

7383 Islandeza

7378 Indoneziana

7365 Interlingua

7165 Irlandeza

7384 Italiana

7465 Japoneza

7487 Javaneza

7578 Kannada

7583 Kashmiri

7575 Kazakha

7589 Kirghiza

7579 Coreeana

7585 Kurda

7679 Laotiana

7665 Latina

7686 Letona, Lettish

Cod Limbă

7678 Lingala

7684 Lituaniana

7775 Macedoneana

7771 Malgaşa

7783 Malay

7776 Malayalam

7784 Malteza

7773 Maori

7782 Marathi

7779 Moldoveneasca

7778 Mongola

7865 Nauru

7869 Nepaleza

7879 Norvegiana

7982 Oriya

8065 Panjabi

8083 Pashto,Pushto

7065 Persana

8076 Poloneza

8084 Portugheza

8185 Quechua

8277 Retoromana

8279 Romana

8285 Rusa

8377 Samoana

8365 Sanskrita

7168 Galeza Scotiana

8382 Sârba

8372 Sârbo-Croată

8378 Shona

8368 Sindhi

Cod Limbă

8373 Singaleza

8375 Slovaca

8376 Slovena

8379 Somaleza

6983 Spaniola

8385 Sudaneza

8387 Swahili

8386 Suedeza

8476 Tagalog

8471 Tajik

8465 Tamil

8484 Tătara

8469 Telugu

8472 Thailandeză

6679 Tibetană

8473 Tigrinya

8479 Tonga

8482 Turca

8475 Turkmena

8487 Twi

8575 Ukraineană

8582 Urdu

8590 Uzbekă

8673 Vietnameza

8679 Volapük

6789 Velsa

8779 Wolof

8872 Xhosa

7473 Yiddish

8979 Yoruba

9085 Zulu
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Lista codurilor de t,ara

Cod T,ara
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afghanistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AQ Antarctica
AR Argentina
AS Samoa Americana
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Bouvet Island
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CC Cocos (Keeling)Islands
CF Republica Centrafricana
CG Congo
CH Elvet,ia
CI Coasta de Azur
CK Cook Islands
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CS Fosta Cehoslovacia
CU Cuba
CV Cape Verde
CX Christmas Island
CY Cipru
CZ Republica Ceha
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominica
DO Republica Dominicana
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Vest

Cod T,ara
ER Eritrea
ES Spain
ET Ethiopia
FI Finland
FJ Fiji
FK Falkland Islands
FM Micronesia
FO Faroe Islands
FR Frant,a
FX Frant,a (Teritoriu

European)
GA Gabon
GB Great Britain
GD Grenada
GE Georgia
GF French Guyana
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Greenland
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe (French)
GQ Equatorial Guinea
GR Greece
GS S. Georgia & S. Sandwich

Isls.
GT Guatemala
GU Guam (USA)
GW Guinea Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Insulele Heard şi

McDonald
HN Honduras
HR Croatia
HT Haiti
HU Hungary
ID Indonesia
IE Ireland
IL Israel
IN India
IO British Indian Ocean

Territory
IQ Iraq
IR Iran
IS Iceland
IT Italy
JM Jamaica
JO Jordan
JP Japan
KE Kenya
KG Kyrgyzstan
KH Cambodia
KI Kiribati
KM Comoros
KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP North Korea
KR South Korea
KW Kuwait
KY Cayman Islands
KZ Kazakhstan
LA Laos
LB Lebanon

Cod T,ara
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK  Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Moldova
MG Madagascar
MH Marshall Islands
MK Macedonia
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macau
MP Northern Mariana Islands
MQ Martinica (Franceza)
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldives
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaezia
MZ Mozambic
NA Namibia
NC Noua Caledonie (Franceza)
NE Niger
NF Norfolk Island
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Noua Zeelanda
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Polinezia (Franceza)
PG Papua Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PM Saint Pierre and Miquelon
PN Pitcairn Island
PR Puerto Rico
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RE Reunion (French)
RO Romania
RU Russian Federation
RW Rwanda
SA Arabia Saudita
SB Solomon Islands

Cod T,ara
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Saint Helena
SI Slovenia
SJ Insulele Svalbard şi Jan

Mayen
SK Republica Slovaca
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Surinam
ST Sao Tomesi Principe
SU Fosta URSS
SV El Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turks şi Caicos
TD Ciad
TF Teritoriile Franceze de

Sud
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TK Tokelau
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP Timorul de Est
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzania
UA Ucraina
UG Uganda
UK Regatul Unit
UM USA Minor Outlying

Islands
US Statele Unite
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Oraşul-Stat Vatican
VC Saint Vincent &

Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele Virgine (Britanice)
VI Insulele Virgine (SUA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Insulele Wallis şi Futuna
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZR Zair
ZW Zimbabwe

Introducet,i numărul de cod corespunzător pentru setarea init,ială "Country Code" (vezi pagina 174).
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Specificat,ii
General
Cerint,e curent                    AC 220-240V, 50/60 Hz

Consum curent                 17W

Dimensiuni (aprox.)          430 X 78.5 X 265 mm (l/h/a)

Masa (aprox.)                   4,06 kg

Temperatura de operare   5°C la 35°C (41°F la 95°F)

Umiditatea de operare       5 % la 90 %

Cronometru                       afişaj la 24 ore

Modulator RF                    UHF 22-68 (Ajustabil)

Sistem
Laser                                Semiconductor laser, lungime unda 650 nm

Sistem cap video              Dublu azimut 6 capete, scanare elicoidala.

Sistem semnal                  PAL

Frecventa răspuns            DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz la 44 kHz 
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz la 22 kHz
CD: 8 Hz la 20 kHz

Raport semnal-zgomot      Peste 100dB (numai conectori ANALOG OUT)

Distorsiune armonica         Sub 0,008%

Dinamica                            Peste 100 dB (DVD)

Peste 95 dB (CD)

Intrări (video recorder)

Audio -6,0dBm, peste 10 kohmi (SCART)

-6.0dBm,peste 47 kohmi (RCA)

Video 1,0 Vp-p, 75 ohmi, neechilibrat (SCART/RCA)

Ieşiri (DVD)

VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohmi, sincronizare negativa

S-VIDEO OUT (Y) 1.0 Vp-p 75 ohmi, sincronizare negativa, Mini Din 4-pin x 1

(C) 0,3 Vp-p 75 ohmi

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (Y) 1,0 V (p-p), 75 O, sincronizare negativa, mufa RCA x 1
VIDEO OUT (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 O, mufa RCA x 2

Ieşire RGB                         0,7 Vp-p, 75 ohmi

COAXIAL (audio digital)  0,5 V (p-p), 75 O, mufa RCA x 1

Ieşire audio (audio analogic) 2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 O, mufa RCA (S, D)x2/SCART (LA TV)

Ieşiri (video recorder)

Audio -6,0dBm, sub 1 kohm (SCART)

Video 1,0 Vp-p, 75 ohmi, neechilibrat (SCART)

Ieşire RGB                           0,7 Vp-p, 75 ohmi

Ieşire audio (audio analogic) 2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 O, mufa RCA (S, D)x2/SCART (LA TV)

Designul şi specificatiile pot fi modificate fără o instiintare prealabila.

Produs sub licen—ã de la Dolby Laboratories. Dolby …i simbolul cu doi D sunt mãrci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
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PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

OY PHILIPS AB
Sinikalliontie 3,
02630 Espo
Helsinki
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kollbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-598 52 250

PHILIPS POLSKA
AL. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
Tel.: (022)-571-0-571

PHILIPS SERVICE
V Mezihori 2
180 00 Prage
CZECH REPUBLIC
Phone: (02)-3309 9240

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84
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25GR LAQSIOT 15
177 78 SATQOR
AHGMA
Sgk. 00800 3122 1280

PHILIPS
Österreichische Philips Industrie GmbH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

SERVICE CONSOMMATEURS
PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND
LIMITED
Consumer Information Center
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS CONSUMER
ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 800 820026

PHILIPS MÁRKASZERVIZ
Kinizsi U 30 - 36
Budapest 1092
HUNGARY
Phone: (01)-2164428

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Center
Rua Dr.António Loureiro Borge, nr.5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

PHILIPS CE,The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

CONSUMER SERVICES
Prags Boulevard 80. PO Box 1919,
DK-2300 Copenhagen S
DANMARK
TIf: 32 88 32 00

PHILIPS REPRESENTATION
OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS CUSTOMER CARE
CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BURSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome

The products and services described herein
are not necessarily available in all countries 
Due to continuous product improvements
this document is subject to change without
notice.
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