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VIGYÁZAT!
A készülék nem tartalmaz a felhasználó 
által javítható alkatrészt. Minden 
karbantartási munkálatot bízzon 
szakképzett szerelőre.

A készülék elhelyezésére 
vonatkozó utasítások

A megfelelő hely kiválasztása
– Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil 
felületre. Ne helyezze a készüléket szőnyegre.
– Ne helyezze a készüléket olyan 
berendezések tetejére, amelyek 
felmelegedhetnek 
(pl. vevőkészülék vagy erősítő).
– Ne tegyen semmit a készülékre vagy a 
készülék alá (pl. CD-k, újságok).
– Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, 
ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.

Szellőzés biztosítása
– A felmelegedés elkerülése érdekében 
helyezze a készüléket olyan helyre, ahol 
biztosított a megfelelő szellőzés. A 
túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék 
mögött és felett legalább 10 cm, a készüléktől 
balra és jobbra pedig legalább 5 cm helyet 
hagyjon szabadon.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

A készüléket ne tegye ki magas 
hőmérséklet, nedvesség, víz vagy por 
hatásának
– A készüléket nem érheti cseppenő, 
fröccsenő folyadék.
– Ne helyezzen a készülékre olyan tárgyat, 
amely károsíthatja a készüléket (pl. folyadékkal 
töltött tárgyat, égő gyertyát).

A lemezek tisztítása

VIGYÁZAT!
Sérülhetnek a lemezek! Ne használjon 
oldószereket, mint például benzin, hígító, 
kereskedelmi forgalomban kapható 
tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való 
használatra szánt antisztatikus permeteket.

 A lemezt mikroszálas tisztítóruhával tisztítsa, 
és a közepétől kiindulva egyes vonalban törölje 
a széle felé.

 

A merevlemez (HDD) kezelése

A merevlemez meghibásodásának és az adatok 
elvesztésének elkerülése érdekében ügyeljen a 
következőkre:
– Működés közben a felvevőt ne mozgassa, 
és ne tegye ki rázkódásnak.
– A tápkábelt csak akkor húzza ki a hálózati 
csatlakozóaljzatból, ha a felvevőt készenléti 
üzemmódba kapcsolta.

A fontos felvételeket írható DVD-lemezre 
ajánlott archiválni.

Kezelési és biztonsági információk
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Bevezetés

Ez a DVD- és merevlemez-felvevő új korszakot 
nyit az otthoni televíziózásban. 
Kedve szerint kezelheti a TV-műsorokat, mert 
az időeltolásos puffer tárolja az éppen nézett 
adást. A TV-műsorokat „szüneteltetheti”, vagy 
tetszés szerint ismét lejátszhatja a jeleneteket. 

Egyszerűen készíthet felvételeket; felvétel 
módban akár 180 órányi videót is rögzíthet SLP 
(leghosszabb lejátszási idő) módban.

A felvevő használatba vétele előtt hajtsa végre 
az alapvető csatlakoztatási és első telepítési 
műveleteket három egyszerű lépésben.

1. lépés: A felvevő alapvető   
      csatlakozásai

2. lépés:  Opcionális csatlakozások egyéb  
      készülékekhez 

3. lépés: Alapvető installálás és beállítás

A felvevő használatba vétele előtt figyelmesen 
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. A 
kézikönyv fontos információkat és 
megjegyzéseket tartalmaz a felvevővel 
végezhető műveletekkel kapcsolatban.

Hasznos tanácsok:
– Ha kérdése van, vagy valamilyen problémával 
kerül szembe a használat során, nézze meg a 
„Hibaelhárítás” című fejezetet.
– Ha további segítségre van szüksége, hívja az 
Ön országához megadott ügyfélszolgálati számot. 
A kapcsolódó telefonszámok és e-mail címek a 
garanciafüzetben találhatók.
– A termék azonosításához és a névleges 
teljesítmény megtekintéséhez nézze meg a 
készülék hátoldalán vagy alján található 
típusazonosító lemezt.

Mellékelt tartozékok

– Távvezérlő és elemek
– RF antennakábel
– Gyors áttekintő útmutató

Régiókódok

A DVD-filmeket általában nem ugyanazon 
időpontban adják ki a világ minden régiójában, 
ezért minden DVD-lejátszó egy specifikus 
régiókódra van beállítva.

Ezzel a készülékkel csak 2. 
régiókódú DVD-lemezt vagy az 
összes régióban („ALL”) 
lejátszható DVD-lemezt lehet 
lejátszani.

Szerzői jogokra vonatkozó 
információ

Másolásvédett anyagokról, beleértve a 
számítógépes programokat, fájlokat, 
közvetítéseket és hangfelvételeket, készített 
illetéktelen másolatok szerzői jogok 
megsértését képezhetik és bűncselekménynek 
minősülhetnek. Ez a berendezés nem 
használható ilyen célokra.

Újrahasznosítás

Ezek a kezelési utasítások a környezetet nem 
szennyező papírra vannak nyomtatva. Ez az 
elektromos berendezés nagy számban tartalmaz 
újrahasznosítható anyagokat. Ha régi készülékét 
kívánja hulladékként elhelyezni, kérjük, vigye el 
azt valamelyik újrahasznosító központba. 
Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, 
kimerült akkumulátorok és régi készülékek 
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

ALL

2

Termékinformáció
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Termékinformáció (folytatás)

Különleges tulajdonságok

„Élő” TV-műsor szüneteltetése
A PLAY/PAUSE gomb megnyomásával 
szüneteltetheti az „élő” TV-műsorokat. A 
lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a 
PLAY/PAUSE gombot.

SAT felvétel
Műsort rögzíthet műholdvevő berendezéséről 
vagy bármely más csatlakoztatott készülékről. 
Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e 
az EXT2-TO VCR/SAT aljzathoz. 

i.Link
Az i.Link, más néven „FireWire” vagy 
„IEEE1394” a videokamera digitális 
csatlakoztatására szolgál; segítségével kiváló 
minőségű másolatot készíthet a 
videokamerával rögzített felvételekről. A 
csatlakozó a DVD-felvevő elülső paneljén 
található.
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Főegység

a b d ec f g h

i j

a STANDBY-ON 2 
– A felvevő bekapcsolása. 
– A felvevő készenléti állapotba helyezése.

b Lemeztálca

c OPEN/CLOSE ç
– Lemeztálca nyitása vagy zárása.

d Rendszerkijelző panel
– Információk megjelenítése a felvevő aktuális 

állapotáról.

e Színes jelzőfények
– A piros LED-jelzőfény világít, ha írható DVD-

lemezre készít felvételt.
– A narancsszínű LED-jelzőfény világít, ha a belső 

merevlemezre készít felvételt.

f PLAY/PAUSE u
– Élő TV-adás szüneteltetése vagy újraindítása.
– Rögzített felvétel vagy lemez lejátszásának 

indítása vagy szüneteltetése.

g RECORD z
– Az aktuális TV-csatorna vagy az aktuális 

videobemeneti forrás felvételének indítása.
–  Többszöri megnyomásával 30 perces léptékben 

növelheti a felvétel idejét.

Az ajtó mögötti csatlakozóaljzatok

Nyissa ki az ajtót az elülső panelen lévő 
OPEN  felirat által jelzett módon.

h CAM (VIDEO-L-AUDIO-R)
– Analóg videokamera, DVD-lejátszó vagy 

videomagnó kompozit video- és audiobemeneti 
kábeleinek csatlakoztatására szolgáló aljzatok. 

 
  A bemeneti forrás megtekintéséhez nyomja 

meg a távvezérlőn lévő CAM gombot.

i USB
– USB flash meghajtó, USB memóriakártya-

olvasó vagy digitális fényképezőgép 
csatlakoztatására szolgáló aljzat. Az USB 
tartalommenü megtekintéséhez nyomja meg a 
távvezérlő USB gombját. 

 Megjegyzés: Kizárólag olyan márkájú, illetve 
típusú digitális fényképezőgép támogatott, 
amely támogatja az USB háttértár-eszköz 
szabványt.

j DV IN
– Digitális videokamera i.Link kábellel (vagy 

Firewire ill. IEEE1394 kábellel) történő 
csatlakoztatására szolgáló aljzat.

  A bemeneti forrás megtekintéséhez nyomja 
meg kétszer a távvezérlőn levő CAM gombot
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Távvezérlő  

a 2
– A felvevő bekapcsolása. 
– A felvevő készenléti állapotba helyezése.

b OPEN/CLOSE ç
– Lemeztálca nyitása vagy zárása.

c TUNER
– A készülék tuner módba kapcsolása és élő TV-

műsorok megtekintése. 

d DISPLAY
– A képernyőn megjelenő információk 

megjelenítése vagy elrejtése.

e PREV . / NEXT >
– Ugrás az előző vagy következő fejezetre / 

műsorszámra.
– Gyors előre / hátra kereséshez nyomja meg és 

tartsa lenyomva. Tuner módban megismétli 
vagy átugorja az aktuális jelenetet. 

f RECORD z 
– Az aktuális TV-adás vagy az aktuális 

videobemeneti forrás felvételének indítása.
–  Többszöri megnyomásával 30 perces léptékben 

növelheti a felvétel idejét.

g PLAY/PAUSE u
– Élő TV-adás szüneteltetése vagy újraindítása.
– Rögzített felvétel vagy lemez lejátszásának 

indítása vagy szüneteltetése.

h SETUP
– Belépés a beállítás menübe / kilépés a beállítás 

menüből

i   :  
– Kurzorgombok a balra / jobbra mozgáshoz.
– Időeltolás módban nyomja meg és tartsa 

lenyomva a kezdéshez való visszaugráshoz, 
vagy az időeltolásos puffer „LIVE” (Élő) 
módjába való előreugráshoz.

  : 
– Kurzorgombok a felfelé / lefelé mozgáshoz.
– Tuner módban kiválaszthatja a következő / 

előző TV-csatornát vagy a külső bemeneti 
forrást (EXT2). 

j OK
– Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

k HDD LIST
– Váltás a HDD felvétel menübe és a 

merevlemezes felvételek listájának 
megjelenítése.

l REPEAT 1/ALL
– Ismétlő mód kiválasztása.

m SUBTITLE
– A DVD-lemez feliratozási nyelvének 

kiválasztása.

1
2
3

4

5

6
7

8

9
q;
qa
qs
qd
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Távvezérlő (folytatás)

n Számgombok
– Lejátszandó fejezet / műsorszám számának 

kiválasztása.
–  A felvevőn előre beállított TV-csatorna 

kiválasztása.

o TIMER
– Belépés az időzített felvétel menübe és kilépés 

az időzített felvétel menüből.

p STOP x
– Lejátszás / felvétel leállítása.

q DISC MENU
– Váltás lemez módba és a lemez 

tartalommenüjének megjelenítése.

r BACK
– Visszatérés az előző menübe.

s ZOOM
– Lejátszás közben a TV-képernyőn lévő kép 

nagyítása

t CLEAR
– Szerkesztő módban a felvétel megadott 

nevének törlése.
– Az időzítő beviteli mezőjében lévő érték 

törlése.
– Az időeltolásos puffer kijelölt szakaszainak 

törlése.

u AUDIO
– A hang nyelve vagy az audiocsatorna 

kiválasztása. 

v CAM
– Váltás az elülső panelen lévő CAM vagy DV IN 

aljzatba csatlakoztatott videokamerára.

w USB
– Váltás USB módba és az USB 

tartalommenüjének megjelenítése.

qf

qg

qh

qj

qk
ql
w;
wa
ws
wd
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Távvezérlő (folytatás)

A távvezérlő használata

1

3

2

A Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

B Helyezzen be két R03 vagy AAA típusú elemet, 
a rekesz belsejében lévő jelzéseknek (+-) 
megfelelően.

C Zárja vissza a fedelet.

D Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az előlapon 
található távvezérlő-érzékelőre (iR), és válassza 
ki a kívánt funkciót.

VIGYÁZAT!
– Távolítsa el az elemeket, ha 
kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem 
fogja használni a távvezérlőt.
– Ne keverje az elemeket (régi és új, 
vagy szén és alkáli stb.).
– Az elemek vegyi anyagokat 
tartalmaznak, így használat után 
megfelelően ártalmatlanítani kell őket.
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai

Az antennakábelek 
csatlakoztatása

Ezek a csatlakozások lehetővé teszik a TV-
műsorok nézését és azokról felvétel készítését 
a felvevő segítségével. Ha az antennajel 
kábeldekóderen vagy műholdvevőn keresztül 
érkezik, a műsorok megtekintéséhez vagy 
felvételéhez ellenőrizze, hogy a készülékek be 
vannak-e kapcsolva.

 Ha videomagnóhoz és/vagy 
kábeldekóderhez / műholdvevőhöz 
kívánja csatlakoztatni a készüléket, 
olvassa el a „2. lépés: Opcionális 
csatlakozások” c. fejezetben foglaltakat.

Hasznos tanács:
– Attól függően, hogy jelenleg hogyan 
csatlakoztatja a TV-készüléket (közvetlenül 
antennáról, kábeldekóderről vagy videomagnóról), 
előfordulhat, hogy a fenti csatlakoztatás 
végrehajtása előtt ki kell húznia néhány kábelt.

A Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé 
meglévő vezetékét [vagy a kábeldekóderből / 
műholdvevőből jövő vezetéket (RF OUT vagy 
TO TV) a felvevő ANTENNA-IN  
csatlakozóaljzatához.

B Csatlakoztassa a felvevőn lévő TV-OUT 
aljzatból jövő RF antennakábelt a TV-
készüléken lévő antennabemeneti (VHF/UHF 
RF IN) csatlakozóaljzathoz.

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

Antenna Kábel
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

A videokábel csatlakoztatása

Megtekintheti a felvevőben lejátszott lemezt. A 
videocsatlakozás létrehozásához válassza ki a 
lenti opciók egyikét.
– Hagyományos TV-készülék esetén lásd az 
1., 2. vagy 3. opciót.
– Progresszív pásztázású TV esetén lásd a 4. 
opciót. 

Hasznos tanács:
– Audiocsatlakozás akkor szükséges, ha a TV-
készülék csatlakoztatásához a következő aljzatok 
valamelyikét használja: Y Pb Pr, S-VIDEO vagy 
CVBS. Lásd erről: „Az audiokábelek 
csatlakoztatása”.

1. opció: SCART-aljzat használatával

 SCART-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV megfelelő SCART 
bemeneti csatlakozóaljzatát.

Hasznos tanács:
– Csatlakoztassa a többi készüléket a felvevőn 
lévő EXT2 TO VCR/SAT csatlakozóaljzathoz.

2. opció: S-Video csatlakozóaljzat 
segítségével 

 S-video kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevő S-VIDEO OUT 
csatlakozóaljzatát és a TV S-Video (általában Y/
C vagy S-VHS jelű) bemeneti csatlakozóaljzatát.

3. opció: Video- (CVBS) 
csatlakozóaljzat segítségével

 Kompozit videokábel (sárga - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő CVBS 
OUT csatlakozóaljzatát és a TV 
videobemeneti csatlakozóaljzatát (amely 
általában A/V In, Video In, Composite vagy 
Baseband felirattal van ellátva).

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

1. opció

2. opció

3. opció
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1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

TO TVEXT1

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

AB

4. opció: A komponens 
videocsatlakozó használata 
/ Csatlakoztatás progresszív 
pásztázású TV-készülékhez

A progresszív pásztázású videominőség csak Y 
Pb Pr használata esetén áll rendelkezésre, és 
progresszív pásztázású TV szükséges hozzá. 
Kiváló minőségű képet biztosít DVD-filmekhez. 

A Komponens videokábel (vörös/kék/zöld - nem 
tartozék) segítségével csatlakoztassa a felvevő 
Y PB PR csatlakozóaljzatait a TV-készülék 
megfelelő komponens videobemeneti 
(általában Y Pb/Cb Pr/Cr, illetve YUV jelű) 
csatlakozóaljzataihoz.

B Audiokábel (vörös/fehér - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn lévő 
AUDIO L/R csatlakozóaljzatokat a TV 
audiobemeneti aljzataihoz.

4. opció

Megjegyzés: 
Az Y Pb Pr (YUV) csatlakozás 
engedélyezéséhez állítsa be megfelelően a 
felvevő videokimenetét.

A Alakítson ki egy újabb videocsatlakozást a 
felvevő és a TV-készülék között; ehhez 
használjon Scart-, S-Video vagy CVBS kábelt.

B Kapcsolja be a TV-készüléket, és a fenti 
videokapcsolathoz állítsa a megfelelő 
megtekintési csatornára.

C Mikor elvégezte a telepítést és a beállítást, 
módosítsa a felvevő videokimeneti beállítását a 
következőképpen:
1) Nyomja meg a SETUP gombot.
2) Válassza ki a { Videó } > { Videokimenet }  
> { YUV P-pásztázás } elemeket. 
Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 A progresszív pásztázású kimenet aktiválásával 
kapcsolatos részleteket lásd az „Egyéb 
információk - A progresszív pásztázás funkció 
beállítása” c. fejezetben.

D  A komponens videocsatlakozáshoz állítsa be a 
megfelelő csatornát a TV-készüléken. (További 
részleteket a TV-készülék kézikönyvében talál.)
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Az audiokábelek csatlakoztatása

Ezzel a csatlakoztatással lehetővé válik, hogy 
hallja a lejátszott hangot. Erre a 
csatlakoztatásra nincsen szükség, ha a felvevő 
SCART-kábellel csatlakozik a TV-készülékhez.

1. opció: Audiokábel használatával

Csatlakoztathatja a felvevőt kétcsatornás 
sztereó rendszerhez vagy vevőkészülékhez is, 
hogy élvezhesse a sztereó hangrendszert.

 Audiokábel (piros/fehér - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa az AUDIO L/R 
csatlakozóaljzatokat a csatlakoztatott eszköz 
audiobemeneti aljzataihoz.

1. lépés: A felvevő alapvető csatlakozásai (folytatás)

2. opció: Koaxiális kábel használatával

Többcsatornás surround hangzás eléréséhez 
csatlakoztathatja a felvevőt digitális 
többcsatornás hangdekóderrel rendelkező AV 
erősítőhöz / vevőkészülékhez.

 Koaxiális kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa 
a felvevő / erősítő digitális koaxiális bemeneti 
csatlakozóaljzatát (vagy a COAXIAL IN ill. 
DIGITAL IN jelűt) és a COAXIAL DIGITAL 
OUT aljzatot.

Hasznos tanács:
– Használat előtt adja meg a megfelelő 
audiokimeneti beállításokat. Ellenkező esetben 
zajinterferencia fordulhat elő, vagy nem lesz 
hangátvitel. További részletekről lásd a következő 
fejezetet: „Menübeállítási lehetőségek- { Audio } 
(Audió) beállítások - { Digital Output }” (Digitális 
kimenet).

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

DIGITAL IN

STEREO / TV

2. opció1. opció

AV erősítő / 
receiver
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2. lépés: Opcionális csatlakozások

Csatlakoztatás kábeldekóderhez 
vagy műholdvevőhöz

1. opció
Ha a kábeldekóder/műholdvevő csak 
antennakimeneti csatlakozóaljzattal (RF 
OUT vagy TO TV) rendelkezik,
lásd a következő fejezetet: „1. lépés: A felvevő 
alapvető csatlakozásai – Az antennakábelek 
csatlakoztatása”.

2. opció (lásd a fenti ábrát)
Ha a kábeldekóder / műholdvevő Scart 
kimeneti csatlakozóaljzattal rendelkezik

A Hagyja meg a meglévő antennakapcsolatot a 
kábeldekódertől/műholdvevőtől a TV-
készülékbe.

B SCART-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV megfelelő SCART 
bemeneti csatlakozóaljzatát.

C Egy másik Scart-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevőn lévő 
EXT2-TO VCR/SAT csatlakozóaljzatot a 
kábeldekóder / műholdvevő Scart kimeneti 
csatlakozóaljzatához (amely általában a TV 
OUT vagy a TO TV felirattal van ellátva).

Hasznos tanács:
– Ha a TV-készülék a COMPONENT VIDEO (Y 
Pb Pr) csatlakozóaljzatok segítségével van 
csatlakoztatva a felvevőhöz, csatlakoztassa a 
külső kábeldekódert / műholdvevőt az EXT2 TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzathoz.
 

COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

TV
SCART IN

C

B

Kábeldekóder vagy 
műholdvevő hátoldala 
(példa)
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT

SCART OUT SCART IN

S-VIDEO IN

TV

??
????
?? 
??
????
???

SCART IN

A

B

C

D

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Videomagnó 
hátoldala (példa)

Csatlakoztatás videomagnóhoz 
vagy egyéb hasonló készülékhez

A csatlakozás segítségével felvételt készíthet 
videoszalagról a merevlemezre. A lejátszáshoz 
használhatja a csatlakoztatott videomagnót, a 
felvevő kikapcsolt állapotában is.

Megjegyzés:
Az új felvevő teljes mértékben helyettesíti a 
VCR-t. Húzzon ki minden csatlakozást VCR 
készülékéből.

A Csatlakoztassa a meglévő antennakábelt (külső 
fali aljzatból vagy kábeldekóderből) a felvevő 
ANTENNA-IN  csatlakozóaljzatába.

B Csatlakoztassa a felvevőn lévő TV-OUT 
aljzatból jövő RF antennakábelt a TV-
készüléken lévő antennabemeneti (ANT, 
ANTENNA IN, RF IN) csatlakozóaljzatba.

C SCART-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn levő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV megfelelő SCART 
bemeneti csatlakozóaljzatát.

D Egy másik SCART-kábel segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT2 TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzatot és a videomagnó 
SCART kimeneti csatlakozóaljzatát (amely 
általában a TV OUT vagy a TO TV felirattal 
van ellátva).

Hasznos tanácsok:
– A kereskedelmi forgalomban kapható legtöbb 
videokazetta és DVD másolásvédett, és ezért nem 
lehet róluk felvételt készíteni.
– A felvevőt közvetlenül a TV-készülékhez 
csatlakoztassa. Ha a két készülék között 
videomagnó vagy egyéb készülék van, a 
képminőség a felvevőbe beépített másolásvédelmi 
rendszer miatt gyenge lehet.

KábelAntenna
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COAXIAL
DIGITAL OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT AUDIO OUT

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1TO VCR/SATEXT2

COMPONENT
VIDEO OUT

PB

PR

Y

R

L

S-VIDEO IN

TV
SCART IN

A

B

C

D

E

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Csatlakoztatás videomagnóhoz 
és kábeldekóderhez/
műholdvevőhöz

A Csatlakoztassa a meglévő antennakábel 
segítségével a kábeldekóderen vagy a 
műholdvevőn lévő antennakimenetet a felvevő 
ANTENNA-IN  aljzatához.

B Az RF-antennakábellel csatlakoztassa a felvevő 
TV-OUT  aljzatát a TV 
antennabemenetéhez (amely általában az ANT, 
ANTENNA IN, RF IN felirattal van ellátva).

C SCART-kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT1 TO TV 
csatlakozóaljzatot és a TV megfelelő SCART 
csatlakozóaljzatát.

D Egy másik SCART-kábel segítségével 
csatlakoztassa a felvevőn lévő EXT2 TO 
VCR/SAT csatlakozóaljzatot és a videomagnó 
SCART kimeneti csatlakozóaljzatát (amely 
általában a TV OUT vagy a TO TV felirattal 
van ellátva).

E Egy másik SCART-kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a videomagnón lévő 
SCART csatlakozóaljzatot (amely általában a 
TV IN vagy a TO DECODER felirattal van 
ellátva) a kábeldekóder / műholdvevő SCART 
kimeneti csatlakozóaljzatához (amely általában 
a TV OUT vagy a TO TV felirattal van ellátva).

Videomagnó 
hátoldala (példa)

Kábeldekóder / műholdvevő 
hátoldala (példa)

2_HDR3500_Hun_09741.indd   872_HDR3500_Hun_09741.indd   87 2008-03-12   3:39:15 PM2008-03-12   3:39:15 PM



88

F
ra

n
ça

is
M

ag
ya

r

2. lépés: Opcionális csatlakozások (folytatás)

Videokamera csatlakoztatása az 
elülső csatlakozóaljzatokhoz

Az elülső csatlakozóaljzatok segítségével 
átmásolhatja a kamkorderrel készített 
felvételeket. Ezek a csatlakozóaljzatok a jobb 
oldalon lévő ajtó mögött találhatók, és 
kényelmesen csatlakoztatható hozzájuk a 
videokamera.

1. opció: A DV IN csatlakozóaljzat 
használatával

Akkor használja ezt a csatlakoztatást, ha Digital 
Video vagy Digital 8 kamkordere van. A DV-
csatlakozóaljzat megfelel az i.LINK 
szabványnak.

 i.LINK 4 eres kábel (nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő DV IN 
csatlakozóaljzatát a videokamera DV OUT 
csatlakozóaljzatához.

A működtetés megkezdése előtt a távvezérlő 
CAM gombjának kétszeri megnyomásával 
válassza ki a „DV IN” opciót bemeneti 
csatornának. 

Hasznos tanácsok:
– A DV IN csatlakozóaljzat nem támogatja a 
csatlakoztatást személyi számítógéphez.
– A felvevőn lévő DV IN csatlakozóaljzaton 
keresztül nem lehet felvételt készíteni a felvevőről 
a kamkorderre.

2. opció: A VIDEO In csatlakozóaljzat 
használatával

Ha a kamkorder csak egyetlen videokimenettel 
rendelkezik (kompozit videó, CVBS), használja 
a VIDEO-csatlakoztatást.

A Videokábellel ( sárga - nincs mellékelve) 
csatlakoztassa a felvevő CAM 
csatlakozóaljzatát a videokamerán lévő S-VHS 
vagy videokimeneti aljzathoz.

B Audiokábel (piros /fehér - nem tartozék) 
segítségével csatlakoztassa a felvevő elülső 
paneljén található AUDIO L/R 
csatlakozóaljzatokat a videokamera 
audiokimeneti csatlakozóaljzataihoz.

 A működtetés megkezdése előtt a távvezérlő 
CAM gombjának többszöri megnyomásával 
válassza ki a „CAM” opciót bemeneti 
csatornának.

Arról, hogyan készíthet felvételt a felsorolt 
készülékekről, lásd a „Felvétel külső 
készülékről ” c. fejezetet.

DV OUT

1. opció

2. opció

VAGY
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3. lépés: Installálás és beállítás

A felvevő első bekapcsolásakor megjelennek a 
telepítési beállítások. A beállítások segítségével 
megadhatja a felvevő alapbeállításait, telepítheti 
a TV-műsorokat, beállíthatja a nyelvet és a 
rendszerórát.

Mielőtt hozzáfogna...
A lejátszás vagy felvételkészítés megkezdése 
előtt végezze el az első (kezdeti) telepítést. 

A Kapcsolja be a TV-t.

B Nyomja meg a felvevőn lévő   
STANDBY-ON 2 gombot a készülék 
bekapcsolásához.

 A TV-készüléken megjelenik a 
telepítőképernyő - { Üdvözlöm } képernyő.

 Ha nem így lenne, válassza ki a megfelelő 
TV bemeneti csatornát. (A megfelelő bemeneti 
forrás kiválasztásáról lásd a TV-készülék 
felhasználói kézikönyvét.).

Üdvözlöm

OK Következő oldal

A felvevő használata előtt,

végezze el a beállítást.

C A folytatáshoz nyomja meg a távvezérlőn lévő 
OK gombot.

 Megjelennek a menünyelv-beállító opciók.
 A választható nyelvek az országtól vagy 

régiótól függően változnak. Előfordulhat, hogy 
nem felelnek meg a felhasználói kézikönyvben 
bemutatottnak.

Menü nyelve
Válasszon menünyelvet.

English

Français

Deutsch

Español

OK BACKKövetkező oldal Előző oldal

D Válassza ki a felvevő képernyőjén megjelenő 
információk nyelvét, és nyomja meg az OK 
gombot.

 Megjelenik az országbeállító menü.

Ország beállítása

OK BACKKövetkező oldal Előző oldal

Válassza ki az országot.

Egyesült Királyság

Németország

Franciaország

Spanyolország

E Válassza ki a megfelelő országot az 
automatikus csatornakereséshez, és nyomja 
meg az OK gombot.

 Megjelenik az automatikus pásztázás menü.

Mégse

Csatornák automatikus keresése.
Talált csatornák: 10

Automatikus pásztázás

100%

OK BACKKövetkező oldal Előző oldal

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy 
minden szükséges csatlakoztatást elvégzett-e a 
felvevő, a TV-készülék és a műholdvevő / 
kábeldekóder (ha van) között, és bekapcsolta 
ezeket a készülékeket.
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3. lépés: Installálás és beállítás (folytatás)

F Megkezdődik az automatikus TV-csatorna 
keresés. 

 A művelet néhány percet igénybe vehet. A 
művelet befejeztével megjelenik a programlista.

Csatornák rendezése

OK BACKKövetkező oldal Előző oldal

1           C2       Be         P01

2 C3       Be P02

3 C4       Be P03

Programok rendezése és átnevezése.
PR CH    NICAM    ÁllomásFelfelé

Lefelé

NICAM

Átnevezés

G A menüben átrendezheti a tárolt TV-csatornák 
sorrendjét vagy átnevezheti azokat.

 Ha nem kívánja módosítani a tárolt 
csatornákat, nyomja meg a távvezérlőn levő 
OK gombot a folytatáshoz; erről lásd a J. 
lépést.

H Jelölje ki a módosítani kívánt csatornát, nyomja 
meg a  gombot a menütől balra levő 
műveleti sávba történő mozgáshoz.

I A kívánt módosítási művelet kiválasztásához 
használja a  gombokat.

Csatornák rendezése
 Jelölje ki a menü { Felfelé  vagy { Lefelé } 

elemét, és nyomja meg többször az OK 
gombot; ezzel eltolhatja a kiválasztott 
csatornát a megfelelő előre beállított 
programszámára.

A NICAM mód beállítása
 Jelölje ki a menüben a { NICAM } elemet, és 

nyomja meg az OK gombot a NICAM mód be- 
vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés: A NICAM digitális hangátviteli 
rendszer. Egy sztereó csatorna vagy két 
különálló mono csatorna továbbítására 
alkalmas. A hangátvitel javításához válassza ki a 
{ On } (Be) opciót, illetve gyenge vétel esetén 
válassza a { Off } (Ki) opciót.

Csatorna átnevezése
 Jelölje ki a menüben a { Rename } 

(Átnevezés) elemet, és nyomja meg az OK 
gombot a billentyűzet képernyő 
megjelenítéséhez. Legfeljebb 5 karaktert adhat 
meg. 

Megjegyzés: A   gombokkal 
navigálhat a billentyűzet menüben; az OK 
gomb megnyomásával válassza ki a karaktert / 
számot / szimbólumot. A befejezéshez 
mozgassa a kurzort a { Kész } menüelemre, és 
nyomja meg az OK gombot. 

J A u megnyomásával mozgassa a kijelölősávot 
jobbra; azt követően nyomja meg az OK 
gombot, és folytassa a következő beállítással.

 Megjelenik az órabeállító menü.

Állítsa be a rendszeridőt.

Órabeállítás

OK BACKKövetkező oldal Előző oldal

Dátum: Idő:

31 01 2007 00 00 00: :/ /

K A  gombok segítségével módosíthatja a 
számokat, a   gombokkal pedig válthat a 
különböző beviteli mezők között. 

 A számokat a távvezérlőn lévő számgombok 
(0-9) segítségével is megadhatja.

L A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik a telepítés befejezése képernyő

Kész     

OK BACKKilépés Előző oldal

Install kész.

A felvevő használatra kész.

M Az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a 
beállításokat és lépjen ki a menüből.

A DVD-felvevő használatra kész.

Hasznos tanács:
– A TV-csatornák újratelepítésével, cseréjével vagy 
módosításával kapcsolatban lásd a „Menübeállítási 
lehetőségek - Tunerbeállítások” c. fejezetet.
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TV-adások vezérlése

Az időeltolásos pufferről 
- ideiglenes tárolás a 
merevlemezen

A távvezérlőn levő TUNER gomb 
megnyomásával a felvevő tárolja az aktuálisan 
nézett TV-adást. Az ideiglenes tárolás ezen 
módját időeltolásos puffernek nevezik; a 
funkcióval akár hatórányi élő TV-műsor 
tárolása is lehetséges. 

Megjegyzés:
Az időeltolásos puffer a következő esetekben 
ürül ki: 
– Nyomja meg kétszer a CAM gombot, és 
kapcsoljon DV IN módba. VAGY
– Állítsa a felvevőt készenléti módba. 

Az időeltolásos videosávban látható az 
időeltolásos pufferben tárolt TV-adások 
állapota és időpontja.

10:00

LIVE

12:18

A A TV-műsor kezdési időpontja.
B Az időeltolásos puffer állapota:
   { LIVE } (ÉLŐ) – Az élő TV-műsor. 
   VAGY { HH:MM } (ÓÓ:PP) – Az éppen  
   nézett TV-műsor ideje.
C Az aktuális idő.

Élő TV-adás megtekintése

2 TUNER

DISPLAY

CH+
CH-

A Kapcsolja be a TV-t. Ha szükséges, a felvevő 
által lejátszott műsor megtekintéséhez 
kapcsolja át a TV-készüléket a megfelelő 
bemeneti csatornára.

B A felvevő bekapcsolásához nyomja meg a 
STANDBY-ON 2 gombot.

 Megjelenik a TV-adás a képernyőn. Ha nem 
így lenne, nyomja meg a TUNER gombot.

C A CH +/- gomb megnyomásával válassza ki 
a kívánt TV-csatornát.

 A készülék automatikusan az időeltolásos 
pufferben tárolja a TV-műsort, amelyre a 
felvevő be van állítva. Ezáltal lehetővé válik, 
hogy az élő TV-adást szüneteltesse, majd 
bármikor újraindítsa.

10:00

LIVE

12:18

 Az időeltolásos videosáv megjelenítéséhez vagy 
elrejtéséhez nyomja meg a távvezérlőn levő 
DISPLAY gombot.

A C

B
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Szakasz kijelölése felvételhez

Meg kell „jelölnie” az időeltolásos pufferben 
azt a tartalmat, melyet a merevlemezre kíván 
rögzíteni.

Jelenet keresése a felvételen belül 
 Keresse meg a jelenetet a   vagy . 

> gombokkal.

A felvétel elejének kijelölése 
 Nyomja meg egyszer a RECORD z gombot.

 Piros jelzés jelenik meg az időeltolásos 
videosávon.

10:00 12:18

10:30â

A felvétel kijelölésének törlése 
 Nyomja meg a CLEAR gombot.

A felvétel végének kijelölése 
 A tu vagy . > gombokkal keresse meg a 

felvétel végét jelentő jelenetet.

 Nyomja meg a STOP x gombot.
 A készülék új felvételt rögzít a 

merevlemezre. A felvétel lejátszásáról lásd a 
„Merevlemezes felvételek lejátszása” c. 
fejezetet.

Hasznos tanács:
– Miután a készülék rögzítette a felvételt a 
merevlemezre, az időeltolásos puffer tartalma 
törlésre kerül. Az időeltolásos puffer tuner módban 
ismét rögzíti a tárolt TV-műsorokat.

TV-adások vezérlése (folytatás)

TV élő kép szüneteltetése

Tuner módban 

A A TV élőkép szüneteltetéséhez nyomja meg a 
távvezérlőn levő u gombot.

10:00 12:18

12:18X

B A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a 
u gombot.

 Az élő TV-adáshoz való visszatéréshez nyomja 
meg a TUNER gombot. 

Azonnali ismétlés / előre 
léptetés

Tuner módban

A Nyomja meg a távvezérlőn levő  vagy . 
gombot  az élő TV-adás ismétléséhez.

 A gomb minden egyes megnyomásával 
hátrafelé lépteti a jelenetet.

B Az előre léptetéshez nyomja meg a távvezérlőn 
levő  vagy > gombot.

 A gomb minden egyes megnyomásával 
előre lépteti a jelenetet.

 Az élő TV-adáshoz való visszatéréshez nyomja 
meg a TUNER gombot. 
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Felvétel előtt

Felvételhez használható 
adathordozók

Felvételeket készíthet a készülék belső 
merevlemezére vagy írható DVD-
adathordozókra, így DVD±R, DVD±R DL és 
DVD±RW lemezekre:

– A merevlemez nagy tárolókapacitása több 
felvétel készítését teszi lehetővé, és egyszerű 
hozzáférést biztosít a felvételekhez.

 
DVD±RW (újraírható DVD)
– Az újraírható lemezek több felvételre is 
alkalmasak, ha a meglévő adatokat törlik róluk.
      

 
DVD±R (írható DVD)
– A lemezekre csak egyszer lehet felvenni. 
Minden egyes új felvétel a korábbi felvételek 
után kezdődik, mivel a meglévő felvételek nem 
írhatók felül.
– Bármely DVD±R lemez szerkeszthető 
mindaddig, amíg nincs véglegesítve (kivéve A-B 
törlése esetén). 
– DVD±R lemez más DVD-lejátszón való 
lejátszásához véglegesíteni kell azt (erről lásd a 
„Menübeállítási lehetőségek - Audiobeállítások 
- Lemez lezárás”) c. fejezetet. Ez követően 
nem adhatók újabb adatok a lemezhez.

DVD+R DL (DVD±R kétrétegű)
– A DVD±R lemezzel azonos módon 
használható, az egyetlen különbség a 8,5 GB-os 
kapacitás. Két írható réteget kínál egyetlen 
DVD-lemezen. Mindkét réteg a lemez 
ugyanarról az oldaláról hozzáférhető, így a 
felvétel teljesen megszakításmentesen 
történhet.

Támogatott lemeztípusok és 
adathordozó-sebességek

DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4x - 8x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  1x - 6x
DVD+R DL  2.4x - 8x

Lemez Adathordozó-
sebességek 

Hasznos tanács:
– Ha az írható DVD egy másik DVD-felvevővel 
rögzített felvételeket tartalmaz, előfordulhat, hogy 
nem lehet újabb felvételt rögzíteni a lemezre.
– Nagyobb adathordozó-sebességű lemezekre 
történő rögzítésnél normális, ha a felvételt zaj 
kíséri.
– Ne használjon címkével ellátott lemezeket.
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FIGYELEM!
Nem írható tartalom
Egyes televíziós műsorok, filmek, 
videoszalagok, lemezek és egyéb anyagok 
másolásvédettek lehetnek, és ezért nem 
rögzíthetők ezen a felvevőn.

Alapértelmezett felvételi 
beállítások 

A felvételi beállításokkal megadhatja az 
alapértelmezett felvételi minőséget, a felvétel 
nyelvét, a műholdas felvétel bekapcsolását, sőt 
a felvétel közbeni automatikus fejezetjelölőket 
is megadhatja előre.

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.

 A TV-képernyőn megjelenik a 
rendszerbeállítás menü.

B A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Felvétel } lehetőséget, majd a  gomb 
megnyomásával hívja be a választható 
beállításokat.

OK Jóváhagy BACK Vissza SETUP Kilépés

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Felvételi minőség

SAT felvétel

Felvétel nyelve

Automatikus 
fejezetjelölés

SP

Ki

1. nyelv

5 perc

C A  gombok segítségével válassza ki a 
módosítani kívánt beállítást, majd a kiválasztás 
jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

 A beállításokkal kapcsolatos utasításokat és 
magyarázatokat a következő oldalakon találja.

D A kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Felvétel előtt (folytatás)
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Felvétel előtt (folytatás)

{ Felvétel } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Felvételi minőség  A felvételi minőség alapértelmezett módjának előzetes beállítása. A 
felvételi mód meghatározza a felvételek képminőségét és a lemezen 
rögzíthető maximális felvételi időt. Az alapértelmezett gyári beállítás a 
következő: SP.

            

Felvétel minősége

DVD+R 
kétrétegű

A merevlemezre vagy üres, írható DVD-lemezre 
rögzíthető felvétel hossza (órában).

HQ  (Kiváló minőség)

SP  (Szabványos lejátszás)

 
 

LP (Hosszú lejátszás)

EP (Meghosszabbított lejátszás)

SLP(Leghosszabb lejátszás)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
11 hrs 5 mins

(160GB)

 Megjegyzés: Ha a merevlemezről másol írható DVD-lemezre, a 
kiválasztott felvétel felvételi minősége is automatikusan átmásolásra kerül. 
Másik felvételi mód nem választható ki. 

SAT felvétel  Ez a funkció csak akkor használható, ha a felvevő EXT2 TO VCR/SAT 
Scart-aljzatához műholdvevőt vagy egyéb készüléket csatlakoztatott. 

{ Ki } – Ezzel a beállítással kikapcsolja a funkciót.

{ EXT2 } – A felvevő a csatlakoztatott készülékből érkező 
jelnek megfelelően elindítja vagy leállítja a 
felvételt.

Felvétel nyelve  Felvétel nyelvének kiválasztása olyan TV-műsorokhoz, amelyeket egy 
további választható nyelvvel sugároznak. Például ha a műsor angol és 
spanyol nyelven is elérhető, és a spanyol az opcionális plusz nyelv.

{ 1. nyelv } – Az adás eredeti nyelve.

{ 2. nyelv } – A hanghoz rendelkezésre álló további nyelv.
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Felvétel előtt (folytatás)

{ Felvétel } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Automatikus 
fejezetjelölés

 Meghatározott időközönként fejezetjelölők beszúrásával automatikusan 
fejezetekre osztja a felvételt. Ez a funkció lehetővé teszi a felvétel egy 
meghatározott pontjának gyors hozzáférését.

{ Ki } – A felvételbe nem lesznek beszúrva 
fejezetjelölők.

{ 5 perc }, { 10 perc }, { 15 perc } vagy { 20 perc } 
   – A készülék felvétel közben automatikusan 

fejezetjelöléseket illeszt be körülbelül 5 (öt), 10 
(tíz), 15 (tizenöt) vagy 20 (húsz) perces 
időközönként. 

 Megjegyzés: Ha a felvételi minőséghez { SLP } (Leghosszabb lejátszási 
idő) módot állított be alapértelmezett felvételi minőségnek, a 
fejezetjelölési idő legalább 10 (tíz) perc.
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TV-műsorok felvétele
VIGYÁZAT!
Jelen készülékkel nem rögzíthet másolásvédett 
tartalmat.

Aktuálisan nézett TV-műsor 
felvétele

TV-műsorok merevlemezre történő 
felvételéhez kövesse a lenti utasításokat. A 
felvételeket tárolhatja vagy írható DVD-
lemezen megőrizheti azokat a későbbi 
megtekintéshez.

Megjegyzés:
– A felvétel megkezdésekor az időeltolásos 
pufferben előzőleg tárolt összes tartalom 
törlődik.

A Tuner módba kapcsoláshoz nyomja meg a 
TUNER gombot.

B A CH +/- gomb megnyomásával válassza ki 
a megfelelő csatornát.

C Tuner módban nyomja meg a RECORD z 
gombot a felvétel megkezdéséhez.

 A felvétel az aktuális pozíciótól kezdődik. 

 A RECORD z gomb megnyomásával állítsa 
be a felvétel hosszúságát. A gomb minden 
egyes megnyomásával 30 perccel növeli a 
felvétel hosszúságát. 

D Felvétel közben készenléti módba állíthatja a 
TV-készüléket.

 A készülék folytatja a felvételt, amelyet a 
megadott befejezési időpontban leállít.

 Ha a felvételt a beütemezett idő előtt le 
kívánja állítani, nyomja meg a STOP x 
gombot.

Folyamatban levő aktuális felvétel megtekintése

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD (LIST) 
gombot.

B A   gombokkal válassza ki az 
indexképen „z”-tal jelölt felvételt.

C A lejátszás elindításához nyomja meg a PLAY/
PAUSE u gombot.

TV-műsorok meghatározott 
szakaszának felvétele

A funkció csak az időeltolásos pufferben tárolt 
TV-műsorok felvétele esetén aktív.

Megjegyzés:
– A felvétel megkezdésekor az időeltolásos 
pufferben előzőleg tárolt összes tartalom 
törlődik.

A A   vagy . > gombokkal keresse 
meg a felvétel kezdőjelenetét.

B A RECORD z gomb megnyomásával jelölje 
meg a felvétel kezdetét.

 Piros jelzés jelenik meg az időeltolásos 
videosávon.

10:00 12:18

10:30â

C Press  or > to search for the position 
where you want the recording to end. 

10:00 12:18

12:00â

D A STOP x gomb megnyomásával jelölje meg 
a felvétel végét.

 A készülék tárolja az új merevlemezes 
felvételt.

 A felvétel törléséhez nyomja meg a CLEAR 
gombot.
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Lejátszás TV-műsor felvétele 
közben

TV-műsor felvétele közben lejátszhat korábban 
felvett merevelemezes felvételt vagy DVD-
videolemezt. Zenét is hallgathat, zenés 
diavetítést és DivX filmeket nézhet, sőt, más 
csatlakoztatott berendezésen levő tartalmat is 
megnézhet.

2 TUNER

PLAY/PAUSE

HDD LIST

USB

Lejátszás a merevlemezről

A Nyomja meg a távvezérlőn a HDD (LIST) 
gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
lejátszandó felvételt.

C A lejátszás elindításához nyomja meg a PLAY/
PAUSE u gombot.

Lejátszás DVD-lemezről

A Nyomja meg a távvezérlőn lévő OPEN/
CLOSE ç gombot.

B A lejátszás indításához helyezzen be egy 
lemezt.

 

TV-műsorok felvétele (folytatás)

Lejátszás USB-eszközről

A Helyezzen be egy USB flash meghajtót a 
felvevő elülső paneljén levő USB aljzatba.

B Az USB gomb megnyomásával tekintse meg a 
tartalom menüt.

C A   gombok segítségével válassza ki a 
lejátszandó fájlt, majd nyomja meg a PLAY/
PAUSE u gombot a lejátszás elindításához.

Lejátszás más csatlakoztatott 
berendezésről 

A funkció csak akkor használható, ha a TV-
készüléket az EXT1 TO TV aljzattal 
csatlakoztatta a felvevőhöz.

 A DVD-felvevő EXT2 TO VCR/SAT 
csatlakozóaljzatához csatlakoztatott készülék 
által lejátszott kép megtekintéséhez nyomja 
meg a STANDBY-ON 2 gombot.

 Felvevő módba történő visszakapcsoláshoz 
nyomja meg a távvezérlőn lévő STANDBY-
ON 2 gombot.

Más TV-műsor megtekintése

 A csatornák közötti váltáshoz használja a TV-
készülék távvezérlőjét.

Hasznos tanács:
– Ha a TV-készüléket a felvevőn kívánja nézni, 
vagy ha le kívánja játszani a felvett lemezt, 
kapcsolja vissza a TV-készüléket a videobemeneti 
csatornára. 

2_HDR3500_Hun_09741.indd   982_HDR3500_Hun_09741.indd   98 2008-03-12   3:39:17 PM2008-03-12   3:39:17 PM



99

F
ra

n
ça

is
M

ag
ya

r

Az időzített felvételről

Az időzített felvétel funkció segítségével 
automatikusan elindíthat és leállíthat 
felvételeket egy ütemezett napon / időpontban. 
Ütemezett felvétel beállítása esetén, a felvevő a 
megadott időpontban a megfelelő TV-adásra 
hangol, és megkezdi a felvételt.

A felvevővel egyszerre akár 8 felvétel is 
ütemezhető. Felvétel közben nem lehet 
csatornát váltani a felvevőn. 

TIMER

����

PLAY/PAUSE

OK

Tudnivalók a „VPS/PDC” funkcióról
[A VPS/PDC szolgáltatás néhány országban nem 
elérhető. „PDC” (programvezérlés) nem elérhető 
az Egyesült Királyságban].

A „VPS” (videoprogramozási rendszer) vagy 
„PDC” (programvezérlés) funkció a TV-
csatornákról felvett műsorok esetén a felvétel 
kezdetének időpontját és a felvétel időtartamát 
szabályozza. Ha a TV-műsor a tervezettnél 
korábban kezdődik vagy később ér véget, a 
felvevő a megfelelő időben kapcsol be és ki.

A VPS/PDC célja a teljes műsor felvétele. Ha a 
VPS/PDC adásidőnél hosszabb / rövidebb 
felvételt kíván beállítani, ki kell kapcsolnia a 
VPS/PDC funkciót.

Időzített felvétel

Időzített felvétel beütemezése

Mielőtt használatba venné a készüléket...
Ellenőrizze, hogy a rendszeróra jól mutatja-e 
az időt.

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő TIMER 
gombot.

 Megjelenik az időzített felvételek listája.

Időzített felvételek listája

BACK TIMERVissza KilépésSzerkesztésOK

          - -/- -       - -:- -    - -:- -     - - -      - -              - -              - - -

Cél  Dátum Kezdés Vége Forrás Minőség VPS/PDC Ismétlés Állapot

16/07/2007 12:40:00

C A menüben válasszon ki egy üres listát, majd az 
időbeállítási mező megnyitásához nyomja meg 
az OK gombot.

 Ellenőrizze, hogy a sárga sáv üres listán  
áll-e.

D A  gombok segítségével mozoghat a 
mezőértékek között. Az előző vagy a 
következő beviteli mezőre a   gombokkal 
léphet. 

 A beállítások értékének megadásához a 
távvezérlőn található számgombokat is 
használhatja.

{ Cél } Válassza ki a felvétel helyét.
* { DVD } kiválasztásakor 
helyezzen be a felvevőbe 
egy írható DVD-lemezt.

{ Dátum } Adja meg a felvételkészítés 
dátumát (nap / hónap).

{ Kezdés } Adja meg a felvételkészítés 
indításának időpontját (óra 
: perc).

{ Vége } Adja meg a felvételkészítés 
befejezésének időpontját 
(óra : perc).
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Időzített felvétel (folytatás)

{ Forrás } Válassza ki a TV-csatornát 
vagy a megfelelő bemeneti 
forrást (EXT2 vagy CAM).

{ Minőség } Válassza ki a felvételi 
módot. Ennek részleteit 
lásd a „Felvétel előtt –  
Felvétel – Felvételi 
minőség” c. fejezetben.

{ VPS/
  PDC }

Kapcsolja be, illetve ki a 
VPS/PDC üzemmódot. 

{ Ismétlés } Válassza ki a preferált 
felvételismétlési beállítást: 
(Nincs, Napi, Heti, H - P 
vagy Hétvége)

{ Állapot } Az ütemezett felvétel 
állapotát mutatja. Ha az 
időzítő be van állítva, a 
{ Valid } (Érvényes) felirat 
jelenik meg. Más üzenet 
megjelenése esetén 
lásd:„Hibaelhárítás - 
Probléma 
(felvételkészítés)”.

E A művelet befejeztével nyomja meg az OK 
gombot.

F A menüből való kilépéshez nyomja meg a 
TIMER gombot.

G Nyomja meg a STANDBY-ON 2 gombot a 
felvevő készenléti üzemmódba kapcsolásához.

Hasznos tanács:
– Az időzített felvételt egy perccel korábbra állítsa 
be a műsor kezdeténél. Ezzel biztosíthatja a teljes 
műsor felvételét, mert a lemez felvételhez történő 
előkészítése körülbelül 30 másodpercet vesz 
igénybe.

Időzített felvétel módosítása/
törlése

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő TIMER 
gombot.

 Megjelenik az időzített felvételek listája.

Időzített felvételek listája 16/07/2007 12:40:00

               - -/- -   - -:- -    - -:- -       - - -          - -              - -            - - -

HDD  15/07   18:05     19:20    P 05      SP          Ki             Nincs    Érv.

Cél  Dátum  Kezdés  Vége  Forrás  Minőség VPS/PDC  Ismétlés Állapot

C A  gombok segítségével jelölje ki a 
módosítani/törölni kívánt időzítési programot, 
majd nyomja meg az OK gombot.

 Megjelenik a szerkesztő menü.

Szerkesztés

Törlés

Kikapcsolás

Mégse

 Az időzítés módosításához jelölje ki az  
{ Szerkesztés } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot. Válassza ki a beviteli mezőt, hajtsa 
végre a szükséges módosításokat, majd 
mentéshez nyomja meg az OK gombot.

 Időzítési program törléséhez jelölje ki a  
{ Törlés } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.
VAGY az időzített felvételek listájában jelölje ki 
az időzítést, majd nyomja meg a CLEAR 
gombot a törléshez.

 Időzítési program leállításához jelölje ki a 
{ Kikapcsolás } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

 A szerkesztő menüből való kilépéshez 
jelölje ki a { Mégse } opciót, és nyomja meg az 
OK gombot.

D A menüből való kilépéshez nyomja meg a 
TIMER gombot.
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Felvétel külső készülékről

Külső készülékről történő 
felvétel (Műholdvevő, 
Videokamera / Videomagnó / 
DVD-lejátszó )

Felvételt készíthet analóg videokameráról vagy 
külső eszközről (pl. műholdvevőről, DVD-
lejátszóról, videomagnóról stb.).

RECORD
STOP PLAY/PAUSE

TUNER

OK

CAM

CH+
CH-

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

Felvétel készítése a CAM aljzathoz 
csatlakoztatott eszközről
 Csatlakoztassa a videokamerát vagy külső 

eszközt az elülső panelen levő CAM 
aljzatokhoz.

 Nyomja meg a távvezérlőn levő CAM gombot, 
és kapcsoljon CAM üzemmódba.

Felvétel készítése az EXT2 aljzathoz 
csatlakoztatott eszközről
 Csatlakoztassa a külső eszközt a hátsó panelen 

levő EXT2 TO VCR/SAT aljzathoz.

 Nyomja meg a távvezérlőn levő TUNER 
gombot.

 Nyomja meg többször a CH +/- gombot, 
és válassza ki a { EXT2 } opciót.

B Kapcsolja be a külső eszközt, és keresse meg a 
tartalmat, melynél meg kívánja kezdeni a 
felvételt. Szükség esetén szüneteltesse a 
lejátszást a külső eszközön.

C A felvételt a RECORD z gomb 
megnyomásával indíthatja.

D Kezdje meg a lejátszást a külső eszközön.

 A felvétel törléséhez nyomja meg a PLAY/
PAUSE u gombot. A felvétel folytatásához 
ismét nyomja meg a u gombot.

E A felvétel leállításához nyomja meg a STOP x 
gombot. 

 A készülék tárolja az új merevlemezes 
felvételt.

F A kilépéshez nyomja meg a TUNER gombot. 

Automatikus felvétel 
műholdvevő készülékről

A funkció csak akkor használható, ha a 
műholdvevő készüléket a felvevőn levő EXT2 
TO VCR/SAT aljzathoz csatlakoztatta. A 
műholdvevő készüléknek időzítő funkcióval is 
rendelkeznie kell.

Kezdés előtt...
– A { SAT felvétel } opció beállítása 
{ EXT2 } legyen. Erről lásd a „Felvételkészítés 
előtt – { Felvétel } beállítások” c. fejezetet.
– Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a 
műholdvevő készüléket a felvevőhöz. Lásd a 
„2. lépés: Opcionális csatlakozások” c. 
fejezetet.

A A felvétel beprogramozásához használja a 
műholdvevő készülék időzítő programozása 
funkcióját. (Erről lásd a műholdvevő készülék 
felhasználói kézikönyvét).

B Kapcsolja készenléti üzemmódba a 
műholdvevőt.
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Felvétel külső készülékről (folytatás)

C Kapcsolja készenléti üzemmódba a felvevőt.
 A felvevő elindítja a felvételt mihelyt jelt 

érzékel a műholdvevő készülékből.

Hasznos tanács:
– Ha a műholdvevőről történő automatikus 
felvétel véletlenül időben egybeesik a felvevő 
időzítőjének programozásával, a készülék a 
felvevő időzített felvételét hajtja végre.

Felvétel DV videokameráról

Felvételt készíthet a DV videokameráról, ha 
csatlakoztatja azt a felvevő DV IN aljzatához.

Mielőtt használatba venné a készüléket...
Jelölje ki az időeltolásos pufferben azt a 
tartalmat, amelyet a merevlemezre kíván 
rögzíteni. DV IN módba kapcsoláskor a 
tartalom törlésre kerül.

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Csatlakoztassa a Digital Video vagy Digital 8 
videokamerát a felvevő elülső paneljén levő 
DV IN aljzathoz.

C Nomja meg kétszer a távvezérlőn levő CAM 
gombot.

 A felvevő DV IN módba kapcsol. Az 
időeltolásos pufferben levő tartalom törlésre 
kerül.

D Kapcsolja be a DV videokamerát, és keresse 
meg a tartalmat, melynél meg kívánja kezdeni a 
felvételt. Szüneteltesse a lejátszást a külső 
eszközön.

E A felvétel indításához nyomja meg a  
RECORD z gombot.

F Válassza ki a megfelelő adatrögzítő médiumot: 
{ HDD } vagy { DVD }.
Megjegyzés: { DVD }, kiválasztásakor 
helyezzen be a felvevőbe egy írható DVD-
lemezt.

G Indítsa el a lejátszást a DV videokamerán.

 A felvétel törléséhez nyomja meg a PLAY/
PAUSE u gombot. A felvétel folytatásához 
ismét nyomja meg a u gombot.

H A felvétel leállításához nyomja meg a STOP x 
gombot. 

 A készülék tárolja az új felvételt.

F A kilépéshez nyomja meg a TUNER gombot. 

Hasznos tanácsok:
– Néhány videokamerát nem lehet a képernyőn 
megjelenő DV kezelőgombok segítségével 
vezérelni.
– Nem lehet egyazon írható DVD-lemezre 
rögzíteni PAL és NTSC videoformátumú 
felvételeket.
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Fájlok másolása a merevlemezről DVD-lemezre 

Merevlemezes felvétel másolása 
írható DVD-lemezre

A merevlemezre (HDD) rögzített felvételeket 
átmásolhatja írható DVD-lemezre. 

Megjegyzés: 
– A felvétel merevlemezről írható DVD-
lemezre történő másolásának ideje a 
merevelemezes felvétel minőségétől függ.
– Másolás közben nem lehet megváltoztatni a 
felvételi minőség módját. Fontos ezért, hogy a 
megfelelő felvételi minőséget válassza ki a 
tartalom merevelemezre rögzítéséhez.

Az DVD-lemez a következő információkat 
tárolja:
– Felvétel neve
– Felvétel dátuma / ideje
– Felvételi minőség / felvétel hossza
– Felvétel indexképe

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B Helyezzen a felvevőbe egy írható DVD-lemezt.

C Nyomja meg a távvezérlő HDD LIST 
gombját.

D A   gombok segítségével válassza ki a 
másolni kívánt felvételt, majd nyomja meg az 
OK gombot.

 Megjelenik a szerkesztési menü.

HDD Menü

HDD BACKLejátszás VisszaJóváhagyOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Lejátszás

Törlés

Másolás

Védelem

Szerkesztés

Műfaj megadása

C A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Másolás } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

 A műveletet megerősítő üzenet jelenik 
meg. A folytatáshoz nyomja meg az OK 
gombot.

Hasznos tanácsok:
– Felvétel közben nem elérhető a { Másolás } 
opció.
– Másolás közben az időeltolásos puffer nem 
tárol tartalmat.
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Lejátszás a merevlemezről

Merevlemezes felvétel lejátszása

A merevelemezes felvételek tárolása a 
merevlemezen történik, jelölésük saját 
indexképpel történik.

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

B  Nyomja meg a távvezérlőn levő HDD LIST 
gombot.

HDD Menü

OK BACKSzerkesztés KilépésLejátszásPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Hátralévő:
SP   56:38:11
85%

A legutóbbi az első
Minden műfaj

Nincs műfaj

Használt felvétel
SP   00:06:20
0.2GB

All

C  A   gombok segítségével válassza ki a 
megfelelő felvételt, és nyomja meg az OK 
gombot.

 Sok felvétel közül úgy válassza ki a megfelelőt, 
hogy megnyomja a . (gyors hátra keresés) 
vagy a > (gyors előre keresés) gombot a 
merevlemezes felvételek oldalai közötti 
tallózáshoz.

D  Lejátszás közben a távvezérlő következő 
gombjaival érhet el további lejátszási 
funkciókat:

Lejátszási funkciók RC gomb

Lejátszás indítása vagy 
szüneteltetése.

u

A lejátszási opciók menü 
megnyitása. 
Lásd a következő fejezetet: 
„Egyéb lejátszási opciók”.

DISPLAY

Lejátszás leállítása STOPÇ

Gyors vissza- vagy gyors 
előre léptetés lejátszás 
közben. Többszöri 
megnyomásával növelheti a 
keresés sebességét.

.>
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Lejátszás USB-eszközről

Lejátszás USB flash meghajtóról/ 
USB memóriakártya-olvasóról

A felvevő segítségével megtekintheti az USB 
flash meghajtó/ USB memóriakártya-olvasó 
tartalmát. Az USB-port támogatja a JPEG/MP3/
WMA és DivX fájlok lejátszását. 

Megjegyzés:
Az USB-port nem támogatja az USB-hub 
eszközről történő lejátszást. Kizárólag olyan 
márkájú, illetve típusú digitális fényképezőgép 
támogatott, amely támogatja az USB háttértár-
eszköz szabványt.

A Csatlakoztasson USB flash meghajtót vagy USB 
memóriakártya-olvasót a felvevő elülső 
paneljén levő USB-porthoz.

B A távvezérlőn lévő USB gomb megnyomásával 
hozzáférhet a meghajtón levő adatokhoz.

 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

C A   gombok segítségével navigáljon a 
menün belül, válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, 
majd nyomja meg az OK gombot.

 A lejátszás során a rendelkezésre álló lejátszási 
beállítások a képernyő alsó részén jelennek 
meg.

 A lejátszással kapcsolatos további 
információkért olvassa el a következő 
fejezetet: „PAudio-CD (MP3/WMA) 
lejátszása”, „Képlemez lejátszása” vagy „DivX-
lemez lejátszása”.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP 
x gombot, vagy vegye ki az USB flash 
meghajtót/ USB memóriakártya-olvasót az 
USB-portból.

Hasznos tanácsok:
– Az USB-port kizárólag a JPEG/MP3/WMA/DivX 
fájlok lejátszását támogatja.
– Az USB-port az USB flash meghajtó / USB 
memóriakártya-olvasó kivételével nem támogatja 
egyéb USB-eszköz csatlakoztatását.
– Ha az USB-eszköz nem illeszkedik az USB-
porthoz, USB-hosszabbítókábel alkalmazása 
szükséges.
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Lejátszás lemezről

Lejátszható lemezek

A felvevő segítségével az alábbi lemezek 
játszhatók le, illetve készíthető rájuk felvétel:

Felvétel és lejátszás

DVD±RW 
(Újraírható DVD); több 
alkalommal is készíthet rá 
felvételt.

DVD±R 
(DVD Recordable - 
Írható DVD); csak 
egyszer készíthető rá 
felvétel.

DVD+R DL 
(Kétrétegű DVD+R); a DVD±R 
lemezzel azonos tulajdonságokkal 
rendelkezik.

Csak lejátszás:

DVD Video 
(Digital Versatile Disc; 
digitális lemez)

CD-RW (CD-Rewritable - 
Újraírható CD) Audio/ MP3/ JPEG 
tartalom

CD-R (CD-Recordable - Írható 
CD) Audio/ MP3/ JPEG tartalom

Audio CD 
(Compact Disc Digital Audio; 
kompakt digitális audiolemez)

MP3-lemez

Video CD
(Formátumok: 1.1, 2.0)

Super Video CD

DivX Disc 
(a házimozi profiljának 
megfelelően)

FIGYELEM!
– Ha egy gomb megnyomásakor a tiltó 
ikon (  ) jelenik meg a TV-képernyőn, 
a funkció az adott lemezen, vagy az 
adott időpontban nem elérhető.
– A DVD-lemezek és -lejátszók 
regionális korlátozásokkal kerülnek 
forgalomba.
A lemez lejátszása előtt ellenőrizze, 
hogy a lemez ugyanolyan régiókóddal 
rendelkezik-e mint a lejátszó.
– Ne támaszkodjon a lemeztálcára, és a 
lemezeken kívül ne tegyen bele más 
tárgyakat. Ellenkező esetben a 
lemezlejátszó meghibásodását 
okozhatja.

Lejátszás indítása

A A felvevő bekapcsolásához nyomja meg a 
STANDBY-ON 2 gombot.

B Nyomja meg az OPEN/CLOSE ç gombot.
 Ekkor kinyílik a lemeztálca.

C Óvatosan helyezze a lemezt a tálcára, címkével 
felfelé, majd nyomja meg az   
OPEN/CLOSE ç gombot.

 Ügyeljen, hogy a lemez címkével felfelé 
legyen. Kétoldalas lemezek esetében a címkén 
jelzettek szerint helyezze be a lemezt.

D Kapcsolja be a TV-készüléket, és a felvevőhöz 
állítsa a megfelelő megtekintési csatornára.

E Előfordulhat, hogy automatikusan elindul a 
lejátszás.

 Ha nem így lenne, nyomja meg a DISC 
MENU gombot a lemez tartalmának 
megjelenítéséhez. Válassza ki a lejátszani kívánt 
műsorszámot/felvételt, és nyomja meg a u 
gombot. 

 További lejátszási funkciókról az „Egyéb 
lejátszási funkciók” c. fejezetben olvashat.

ReWritable

Recordable
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DVD videolemez lejátszása

A DVD-lemezek normál esetben tartalmaznak 
lemezmenüt. Ön választhat a lemez menüből 
(pl. feliratot vagy a hang nyelvét).

A Helyezzen be egy DVD-lemezt.

 Ha a lemezmenü megjelenik a TV-képernyőn, a 
  gombokkal válasszon lejátszási 

lehetőséget, vagy válasszon a számgombok 
(0-9) segítségével, és a lejátszás indításához 
nyomja meg az OK gombot.

Az előző vagy következő fejezet-/
felvételjelölő kiválasztása
 Lejátszás közben nyomja meg a . / > 

gombot.

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP 
x gombot.

(Super) Video CD-lemez lejátszása

A (Super) Video CD-lemezek tartalmazhatják a 
„PBC” (lejátszásvezérlés) funkciót. Ez lehetővé 
teszi a Video CD-lemezek interaktív lejátszását 
a képernyőn megjelenő menü segítségével. 

A Helyezzen be egy (Super) Video CD-lemezt. 

 Ha megjelenik a lemez indexmenüje, a 
számgombok (0-9) segítségével adja meg a 
választását, vagy a  gombok segítségével 
válasszon ki egy lejátszási lehetőséget, majd 
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja 
meg a távvezérlőn lévő BACK gombot. 

 A lejátszásvezérlés (PBC) mód 
bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn 
levő DISPLAY gombot lejátszás közben. 
Válassza ki a { PBC } opciót, és a tu 
gombokkal váltson az { Be } vagy { Ki } 
lehetőség között.

B A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP 
x gombot.

Írható DVD-lemez lejátszása

A Helyezzen be egy írható DVD-lemezt.

B Nyomja meg a DISC MENU gombot.
 Megjelenik a lemez menü.

C A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és a lejátszás indításához 
nyomja meg a u gombot.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a  
STOP x gombot.

Audio CD (MP3/WMA) lejátszása

A felvevővel az írható lemezre vagy gyári CD-
lemezre rögzített MP3 hangfájlok és JPEG 
képfájlok többségét lejátszhatja.

A Helyezzen be egy MP3 CD-lemezt.
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.
 Az egyetlen lemezre felvett zeneszámok / 

képek nagy száma miatt előfordulhat, hogy 
hosszabb időt vesz igénybe a lemez 
tartalommenüjének megjelenítése.

B A  gombok segítségével válassza ki az  
{ Hang } opciót, és a lejátszás indításához 
nyomja meg a u gombot.

Adatlemez                              Elem: 0003 / 0010 

OKLejátszás Utasítás

+
+
+

Kiválasztás�Mozgatás���
� PLAY

/ Hang / MP3

Műsorszám01.mp3

Műsorszám02.mp3

Műsorszám03.mp3

Műsorszám04.mp3

Műsorszám05.mp3

Műsorszám06.mp3

Műsorszám07.mp3

Műsorszám08.mp3

Kép

Hang

Videó

C A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP 
x gombot.

 Ha az MP3 fájl ID3 címkét tartalmaz, válassza ki 
az MP3-t, és az ID3 információ 
megjelenítéséhez nyomja meg a DISPLAY 
gombot. 

Lejátszás lemezről (folytatás)
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Hasznos tanácsok:
– A készülék csak a többmenetes CD-lemezek
első menetét játssza le.
– A felvevő nem támogatja az MP3PRO 
audioformátumot.
– A felvevő nem támogatja az MP 3 műsorszám 
nevében levő speciális karakterek (ID3) vagy az 
album nevének megjelenítését. Előfordulhat, hogy 
az említett karakterek torzítva láthatók.

Lejátszás lemezről (folytatás)

DivX-lemez lejátszása

Ez a felvevő támogatja a számítógépről CD-R/
RW vagy DVD±R/±RW lemezekre másolt 
DivX-filmek lejátszását.

A Helyezzen be egy DivX-lemezt.

B  A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Videó } lehetőséget, majd nyomja meg a  
gombot.

C A  gombok segítségével keresse meg a 
lejátszani kívánt felvételt, majd a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot. 

Lejátszás közben, 
 Ha a DivX-lemezen rendelkezésre állnak 

többnyelvű feliratok, a SUBTITLE gomb 
megnyomásával megváltoztathatja a felirat 
nyelvét lejátszás közben.

 Megjegyzés: Más karakterkészlet 
feliratfájlhoz való kiiválasztásáról lásd a 
következő fejezetet: „Menübeállítási 
lehetőségek – Lejátszási beállítások – 
DivX-feliratozás karakterkészlete.

D A lejátszás leállításához nyomja meg a  
STOP x gombot.

Hasznos tanácsok:
– A készülék az alábbi fájlkiterjesztésű 
feliratfájlokat támogatja: .srt, .smi, .sub, .sami.
– A DivX® lemezek lejátszása közben 
tapasztalható időnkénti pixelesedés normális 
jelenség, amelyet az internetről letöltött digitális 
tartalmak gyenge minősége okoz.
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Egyéb lejátszási funkciók

Képlemez lejátszása 
(diabemutató)

Lehetőség van a kiválasztott mappában lévő 
JPEG-képek automatikus, egymást követő 
megjelenítésére.

A Helyezzen be egy JPEG-képlemezt (CD, CD-R/
RW, DVD±R/±RW).

 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

B A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Kép } lehetőséget, majd nyomja meg az  
gombot.

C A  gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt / fájlt, és a diabemutató 
lejátszásának indításához nyomja meg a u 
gombot.

 Az előző szintre való visszalépéshez nyomja 
meg a  gombot.

Adatlemez                         Elem: 0001 / 0003 

OKLejátszás Utasítás

+
+
+

Kiválasztás�Mozgatás�� �
� PLAY

/ Kép

Kép

Hang

Videó

holiday.jpg

balloon.jpg

garden.jpg

sunrise.jpg

D A lejátszás során különböző beállítások állnak 
rendelkezésére.

BACKIndex VisszaSúgóTIMER ZOOM Nagyítás

Diavetítési funkciók RC gomb

Belépés / kilépés a Súgó 
menübe / menüből.

TIMER

Az indexképek megjelenítése 
egy képernyőn.

STOP x

Indexképek előző / 
következő oldalának 
megtekintése

.>

Belépés / kilépés nagyítás 
üzemmódba / üzemmódból

ZOOM

Nagyítás módban, a 
nagyítási arány módosítása

.>

Nagítás módban, pásztázás 
a kinagyított képen 

 

A kép elforgatása  

Előző / következő fájl 
megtekintése

.>

Frissítési módok közötti 
váltás diabemutató közben

AUDIO

 A főmenübe történő visszatéréshez nyomja 
meg a DISC MENU gombot.

E A lejátszás leállításához nyomja meg a  
STOP x gombot.

Ha a lemez egyaránt tartalmaz MP3 
zene- és JPEG képfájlokat, zenés 
diabemutatóra is van lehetősége.
 Válasszon ki egy MP3-fájlt, és a lejátszás 

indításához nyomja meg OK gombot. 

 Válasszon ki egy képfájlt a menüben, és a 
diabemutató lejátszásának indításához nyomja 
meg az OK gombot.

Támogatott JPEG-képformátumok 
Fájlformátum:
– A fájlkiterjesztés az alábbi lehet: „.JPG”, 
„.JPE” vagy „.JPEG”.
– A felvevő csak a JPEG-EXIF (a legtöbb 
digitális fényképezőgép által használt) 
formátumnak megfelelő digitális képeket 
játssza le. A felvevő nem támogatja a mozgó 
JPEG-formátumú képek, nem JPEG-
formátumban lévő képek, illetve hanggal 
kombinált képek megjelenítését.

Hasznos tanácsok:
– Előfordulhat, hogy a felvételi formátumok 
közötti különbség miatt a felvevőn nem lehet 
lejátszani számítógéppel készített lemezeket. Nem 
garantált, hogy a felvevő kompatibilis az írható 
lemezformátummal.
– Az egyetlen lemezre felvett zeneszámok / 
képek nagy száma miatt előfordulhat, hogy 
hosszabb időt vesz igénybe a lemez tartalmának 
megjelenítése a TV-képernyőn.
– Ha a JPEG-képet nem „exif” típusú fájllal 
rögzítették, a tényleges indexkép nem jelenik meg.
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Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)

Saját lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre hang és kép 
lejátszásához. 

 Helyezzen be egy adat vagy audio CD-t.
 Megjelenik a lemez tartalommenüje.

Kiválasztott album / mappa lejátszása  

A Válassza ki a { Kép }, { Audió } vagy { Videó } 
opciót, és nyomja meg az OK gombot.

 Megjelenik az opciók menü. 

Nyitás

Lejátszási lista

Mégse

B Válassza ki az { Nyitás } opciót, és nyomja 
meg az OK gombot. 

 Megjelenik a mappalista.

C Válassza ki a megfelelő mappát, és nyomja meg 
az OK gombot.

 Válassza ki a { Lejátszási lista } opciót, és 
az OK gomb megnyomásával adja hozzá a 
kiválasztott mappát a lejátszási listához.

D A   gombok segítségével válassza ki a 
{ Lejátszási lista } opciót, és a lejátszás 
indításához nyomja meg a u gombot.

 Az előző szintre való visszalépéshez nyomja 
meg a  gombot.

Kiválasztott fájlok lejátszása

A Válassza ki a lemez menüben a megfelelő fájlt, a 
pqtu gombok használatával. A fájl 
megjelöléséhez nyomja meg a u gombot. 

B A kiválasztás befejeztével nyomja meg az OK 
gombot.

 Megjelenik az opciók menü. 

C Válassza ki a { Lejátszási lista } opciót, és 
nyomja meg az and press OK gombot.

 A készülék hozzáadja a kiválasztott fájlokat 
a lejátszási listához.

B A   gombok segítségével válassza ki a  
{ Lejátszási lista } opciót, és a lejátszás 
indításához nyomja meg a ugombot.

. >

2 TUNER

DISPLAY

DISC
MENU

AUDIO SUBTITLE
REPEAT 1/ALL

Másik felvétel / fejezet / 
műsorszám kiválasztása

Ha a lemezen egynél több fejezet vagy 
műsorszám található, az alább leírt módon válthat 
egy másik műsorszámra, felvételre vagy fejezetre.

Lejátszás közben,

 Nyomja meg a > gombot a következő 
fejezetre/műsorszámra ugráshoz. 

 Nyomja meg a . gombot az előző fejezetre 
/ műsorszámra való visszalépéshez.
VAGY

 A számgombok (0-9) segítségével adja meg 
a fejezet / műsorszám sorszámát.
VAGY

 A lejátszási opciók menü megjelenítéséhez 
nyomja meg a DISPLAY gombot.

A  gombok segítségével válassza ki a 
felvételhez tartozó ikont a menüből, és a  gomb 
megnyomásával módosítsa a felvétel számát.

1/3
 

A  gombok segítségével válassza ki a 
fejezethez tartozó ikont a menüből, és a  gomb 
megnyomásával módosítsa a fejezet számát.

 3/8
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Lejátszás szüneteltetése / 
lassított lejátszás

(Nem vonatkozik VCD/SVCD vagy DivX-
lemezekre).

A Lejátszás közben a lejátszás szüneteltetéséhez 
és állókép megjelenítéséhez nyomja meg a u 
gombot. 

Állókép mozgatása képkockánként 
 A kép hátra / előre mozgatásához nyomja meg 

többször a  vagy  gombokat.

Lassított lejátszás indítása
 Nyomja le és tartsa nyomva a . (gyors 

vissza léptetés) vagy > (gyors előre 
léptetés) gombot a különböző lassított 
lejátszási sebességek kiválasztásához.

B A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot. 

Keresés előre-/visszafelé

Lejátszás során gyorsan előre-, illetve visszafelé 
léptetheti a lemezt, és kiválaszthatja a 
megfelelő keresési sebességet.

A Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva 
a . (gyors vissza léptetés) vagy a > 
(gyors előre léptetés) gombot, amíg a keresési 
sebesség állapotjelzője (2X) megjelenik a 
televízió képernyőjén.

 A hang el van némítva.

B Nyomja meg a . (gyors vissza léptetés) 
vagy > (gyors előre léptetés) gombot a 
különböző lassított lejátszási sebességek 
kiválasztásához.

C A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a 
u gombot.

Lejátszás ismétlése opciók

A lejátszás ismétlése opciók a lemez típusától 
függően változnak.

Fejezet / felvétel / összes felvétel 
ismétlése

A Lejátszás során az egyik ismétlő opció 
kiválasztásához nyomja meg a REPEAT1/ALL 
gombot.

 Fejezet ismétlése (DVD/DVD±R/±RW)
 Műsorszám / felvétel ismétlése   

(CD/VCD/DVD)
 Összes ismétlése (CD/VCD/DVD)

B Az ismételt lejátszás törléséhez nyomja meg 
többször a REPEAT1/ALL gombot, és 
válassza ki az { Ki } opciót, vagy nyomja meg a 
STOP x gombot.

Meghatározott szakasz ismétlése 
(A-B)

Megismételheti egy felvétel/fejezet/műsorszám 
meghatározott szakaszának lejátszását. Ehhez 
meg kell jelölnie az ismételni kívánt szakasz 
elejét és végét.

A Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY 
gombot a lejátszási opciók menü 
megjelenítéséhez.

B A  gombokkal válassza ki az d ikont, és 
nyomja meg a pontnál az OK gombot, a 
szakasz elejének megjelöléséhez.

C Nyomja meg ismét az OK gombot, és jelölje 
meg az ismételt lejátszás szakaszának végét.

 A lejátszás a kijelölt szakasz elejétől 
folytatódik. A rendszer az ismétlés üzemmód 
törléséig ismétli a kijelölt szakaszt.

D Az ismételt lejátszás törléséhez válassza ki az 
d ikont, és a  gomb megnyomásával 
válassza ki az { Ki } opciót.
  

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)
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A hang és a felirat nyelvi 
beállításának módosítása

Felirat nyelvének módosítása

Ez a művelet kizárólag több nyelvű felirattal 
rendelkező DVD-lemezek esetén alkalmazható. 
A lemez lejátszása közben módosíthatja a 
nyelvet.

Off

 A lemez lejátszása közben a lemezen található 
nyelvek közötti váltáshoz nyomja meg 
ismételten az SUBTITLE gombot. 

 Ha a kiválasztott nyelv nem elérhető a 
lemezen, a készülék a lemezen 
alapértelmezetten beállított nyelvet használja 
helyette.

A hangsáv nyelvének módosítása

Ez a művelet csak olyan DVD-lemezek 
esetében hajtható végre, amelyek több, 
különböző nyelvű hangsávval rendelkeznek, 
vagy olyan VCD-lemezek esetében, amelyek 
több audiocsatornával rendelkeznek.

3.2.1CH  English (1/3)

 A lemez lejátszása közben a lemezen található 
audiocsatornák és a hanghoz kiválasztható 
nyelvek közötti váltáshoz nyomja meg egymás 
után többször az AUDIO gombot.

 Ha a kiválasztott nyelv nem elérhető a 
lemezen, a készülék a lemezen 
alapértelmezetten beállított nyelvet használja 
helyette.

Hasznos tanács:
– Egyes DVD-lemezek esetében a nyelv csak a 
DVD-lemez menüjén keresztül módosítható. A 
lemezmenü eléréséhez nyomja meg a DISC 
MENU gombot.

Váltás kameraállások között

Ez a lehetőség csak olyan DVD-lemezek 
esetében elérhető, amelyek tartalmaznak 
különböző kameraállásokból felvett 
jeleneteket. A képet különböző 
kameraállásokból nézheti.

A Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY 
gombot a lejátszási opciók menü 
megjelenítéséhez.

 Ha a több kameraállás funkció támogatott, 
megjelenik az  ikon.

B Jelölje ki a menüben a kameraállás  ikont, 
és az OK gomb megnyomásával lépjen a 
kameraállás opciókba.

Keresés időpont szerint

A funkcióval megkeresheti az aktuális lemez 
egy meghatározott pontját.

A Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY 
gombot a lejátszási opciók menü 
megjelenítéséhez.

B Jelölje ki a menüben a keresés ikont, és nyomja 
meg az OK gombot.

 Az eltelt lejátszási idő időbeviteli mezőre 
változik.

 _ _ : _ _ : _ _

C A számgombokkal (0-9) adja meg az időt 
(óra:perc:másodperc). 

D Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 A lejátszás a kijelölt időponttól folytatódik.

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)
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Lejátszás folytatása attól 
a ponttól, ahol legutóbb 
leállították

Az opció kizárólag DVD-/VCD-lemezeknél 
használható. A felvevő folytatni tudja a lemez 
lejátszását attól a ponttól, ahol legutóbb 
leállították.

Mielőtt hozzáfogna..
EA folytatás mód beállítása legyen { Be }; erről 
lásd a „Menübeállítási lehetőségek – Lejátszási 
beállítások - Folytatás” c. fejezetet.

 Helyezzen be lemezt, és a u gomb 
megnyomásával indítsa el a lejátszást attól a 
ponttól, ahol legutóbb leállították.

A folytatás mód törlése, valamint a 
lejátszás indítása a felvétel elejéről
 Ha a lejátszás befejeződött, nyomja meg ismét 

a STOP x gombot.

Egyéb lejátszási funkciók (folytatás)
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A tartalom menü

A tartalom menü képernyőjén láthatja a 
felvevő merevlemezén vagy az írható DVD-
lemezen található felvételek listáját. A tartalom 
menü akkor jelenik meg, ha megnyomja a 
távvezérlőn levő HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

HDD tartalommenü képernyő

HDD Menü

OK BACKSzerkesztés KilépésLejátszásPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

HDD

Hátralévő:
SP   56:38:11
85%

A legutóbbi az első
Minden műfaj

Nincs műfaj

Használt felvétel
SP   00:06:20
0.2GB

All

A

B

C

D

A HDD menüképernyőn a következő 
információkat láthatja:

A A merevelemezen rendelkezésre álló hely és 
aktuális felvételi mód.

B Felvétellel kapcsolatos információk, a 
merevlemezről felhasznált hely és a felvétel 
hossza (ideje).

C A felvételhez tartozó indexkép, a felvétel neve 
és a felvétel dátuma.

D A használható vezérlőgombok és azok funkciói.

Lemeztartalom menü képernyő

A lemez menü indexképes képernyője az 
írható DVD-lemezen található felvételeket 
jeleníti meg. Ennek a képernyőnek kell 
megjelennie a TV-képernyőn, ha írható DVD-
lemezt helyez be, illetve ha megnyomja a 
távvezérlőn lévő DISC MENU gombot.

OK BACKSzerkesztés KilépésLejátszásPLAY

PR 2
15/05   18:05

PR 10
01/04   10:00

PR 3
20/03   13:05

PR 1
13/02   10:05

PR 4
10/03   11:30

PR 2
15/01   18:00

Lemez menü

DVD+RDVD+RDVD+RDVD+R

No label
Hátralévő:
SP   01:11:40
2.5GB

Használt felvétel:
SP   00:06:20
0.2GB

A

B

C
D

A lemez menü indexképernyőjén a következő 
információkat láthatja:

A A felvételhez tartozó indexkép, a felvétel neve 
és a felvétel dátuma.

B A hátralévő felvételi idő különböző felvételi 
módokban.

C A merevlemezről felhasznált hely és a felvétel 
hossza (ideje).

D A használható vezérlőgombok és azok funkciói.

Felvételek szerkesztése
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Opciók menü megnyitása

A felvételt követően szerkesztheti, törölheti a 
fevételt vagy aktiválhatja annak védelmét, 
átnevezheti vagy átmásolhatja azt egy DVD-
lemezre.

A HDD opciók menü megnyitása

A A HDD felvétel menüjének megjelenítéséhez 
nyomja meg a HDD LIST gombot.

B A   gombokkal válassza ki a megfelelő 
felvételt, majd az OK gomb megnyomásával 
lépjen az opciók menübe.

HDD Menü

HDD BACKLejátszás VisszaJóváhagyOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Lejátszás

Törlés

Másolás

Védelem

Szerkesztés

Műfaj megadása

Lehetőség Részletek

{ Lejátszás } A kiválasztott felvétel 
lejátszása.

{ Lejátszás 
folytatása } 
(Csak akkor érhető 
el, ha a felvétel 
lejátszása 
megszakadt 
lejátszás közben.).

A lejátszás folytatása 
attól a ponttól, ahol 
utoljára megállította a 
fevétel lejátszását.

{ Törlés } A kiválasztott vagy az 
összes felvétel törlése.

{ Másolás } Felvétel másolása 
írható DVD-lemezre. 
Lásd erről a „Fájlok 
másolása a 
merevlemezről DVD-
lemezre” c. fejezetet.

{ Védelem } / 
{ Védelem ki } 

A felvétel védelme 
szerkesztés vagy 
véletlen törlés ellen, 
illetve a védelem 
feloldása.

{ Szerkesztés } A felvétel átnevezése, 
ill. a nem kívánt 
jelenetek törlése a 
felvételről.

{ Műfaj 
megadása } 

Műfaj hozzárendelése 
a felvételhez.

{ Rendezés 
formátuma }

A felvételek rendezése 
meghatározott 
formátum szerint vagy 
új műfaji csoportok 
létrehozása.

A lemezopciók menü megnyitása

Megjegyzés: Véglegesített DVD±R lemez nem 
szerkeszthető. Az írható DVD-lemez törléséről, 
lezárásáról vagy véglegesítéséről lásd a 
„Menübeállítási lehetőségek - Lemezbeállítások” 
c. fejezetet.

A A lemez menü megjelenítéséhez nyomja meg a 
DISC MENU gombot.

B A   gombokkal válassza ki a megfelelő 
felvételt, majd az OK gomb megnyomásával 
lépjen az opciók menübe.

Lemez menü

DISC BACKKilépés VisszaJóváhagyOK

DVD+RWDVD+RWDVD+RWDVD+RW

PR 2
15/07   18:05Lejátszás

Törlés

Védelem

Szerkesztés

Lehetőség Részletek

{ Lejátszás } A kiválasztott felvétel 
lejátszása.

{ Törlés } A kiválasztott vagy az 
összes felvétel törlése.

{ Védelem } / 
{ Védelem ki } 

A felvétel védelme 
szerkesztés vagy 
véletlen törlés ellen, 
illetve a védelem 
feloldása.

{ Szerkesztés } A felvétel átnevezése, 
ill. a nem kívánt 
jelenetek törlése a 
felvételről.

Felvételek szerkesztése (folytatás)
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Felvételek szerkesztése (folytatás)

Felvétel(ek) törlése

Lehetősége van egy meghatározott vagy akár 
az összes felvétel törlésére a lemezről. 

A Nyomja meg a HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombok segítségével válassza ki az  
{ Törlés } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

Az aktuálisan kiválasztott felvétel 
törlése
 A  gombok segítségével válassza ki az  

{ Felvétel törlése } opciót, majd nyomja meg 
az OK gombot.

 Megerősítő üzenet jelenik meg.

Az összes felvétel törlése
 A  gombok segítségével válassza ki az  

{ Összes törlése } opciót, majd nyomja meg 
az OK gombot.

 Megerősítő üzenet jelenik meg.

D A folytatáshoz válassza a menü { OK } elemét, 
a megszakításhoz pedig a { Mégse } opciót. 
Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. 

Felvétel védelmének be- / 
kikapcsolása

A véletlen letörlés elkerüléséhez védelemmel 
láthatja el a felvételt.

A Nyomja meg a HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Védelem } opciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

 Megerősítő üzenet jelenik meg.

D A folytatáshoz válassza a menü { OK } elemét, 
a megszakításhoz pedig a { Mégse } opciót. 
Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. 

 Védelemmel ellátott felvétel esetén a 
menüopció { Védelem ki } lehetőségre vált.
 
Hasznos tanács: 
–  Ha törölni vagy szerkeszteni kívánja a felvételt, 
kapcsolja ki a felvétel védelmét.

Felvétel átnevezése

A felvevő automatikusan az eredeti nevet 
generálja a felvételnek. A következő lépések 
végrehajtásával átnevezheti a felvételt.

A Nyomja meg a HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.
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C A  gombok segítségével válassza ki az  
{ Szerkesztés } opciót, majd nyomja meg az 
OK gombot.

HDD Menü

HDD BACKKilépés VisszaJóváhagyOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Átnevezés

Felosztás

A-B törlése

D Válassza ki a { Átnevezés } opciót, és nyomja 
meg az OK gombot.

 Megjelenik a billentyűzet képernyő.

E A   gombok segítségével jelöljön ki 
egy karaktert/számot/szimbólumot, és az OK 
gomb megnyomásával válassza ki.

 Legfeljebb 8 karakter jelenik meg a kijelzőn.

 A bevitel szerkesztéséhez a billentyűzet 
képernyő következő billentyűit használhatja. A 
vonatkozó sáv kiválasztásához jelölje azt ki, és 
nyomja meg az OK gombot.

ABC nagybetűk megjelenítése.

abc kisbetűk megjelenítése.

Szimbólum szimbólumok megjelenítése.

Szóköz szóköz beszúrása két karak-
ter közé. 

Törlés a kurzortól balra lévő karak-
ter eltávolítása.

Mégse módosítások visszavonása és 
kilépés a billentyűzet menüből. 

Kész módosítások jóváhagyása. 

F A művelet befejeztével lépjen a { Kész } 
menüelemre, és nyomja meg az OK gombot.

 Az információs ablak frissül. 

Felvételek szerkesztése (folytatás)

Felvétel felosztása (csak HDD és 
DVD±RW esetén) 

A felvételt két felvételre oszthatja. Ügyeljen 
arra, hogy ehhez a művelethez a felvételnek 6 
(hat) másodpercnél hosszabbnak kell lennie.

Vigyázat! A felvétel felosztása nem 
visszafordítható művelet.

A Nyomja meg a HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombok segítségével válassza ki az  
{ Szerkesztés } opciót, majd nyomja meg az 
OK gombot.

D Válassza ki a { Felosztás } opciót, és nyomja 
meg az OK gombot.
A felvétel képernyője alapértelmezés szerint 
szüneteltetés módban jelenik meg. 

HDD Menü

PLAY BACKLejátszás VisszaJóváhagyOK

1. felvétel 2. felvétel

HDD

Felosztás

Felvétel: 1

Felosztás

OK

Mégse

00:00:00

E A lejátszás elindításához nyomja meg a u 
gombot.

 Gyors kereséshez nyomja meg és tartsa 
lenyomva a . > gombokat.

 Egy bizonyos képkocka megkereséséhez 
lejátszás közben nyomja meg a u gombot a 
lejátszás szüneteltetéséhez, majd nyomja meg 
egymás után többször a  vagy a  gombot.

F A felosztási pont beállításához jelölje ki a  
{ Felosztás } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

G Kijelölt { OK } opció mellett nyomja meg az 
OK gombot a felosztás megkezdéséhez.

 A művelet befejeztével, új felvétel jelenik 
meg a lemez menü indexképes képernyőjén.
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Felvétel részének törlése (csak 
HDD és DVD±RW esetében)

Ezzel az opcióval törölheti a felvételben a nem 
kívánt jeleneteket (pl. reklámokat). Állítsa be a 
törlendő jelenet elejét (A pont) és végét (B 
pont).

A Nyomja meg a HDD LIST vagy DISC 
MENU gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombok segítségével válassza ki az  
{ Szerkesztés } opciót, majd nyomja meg az 
OK gombot.

 Megjelenik a szerkesztő menü.

D Válassza ki az { A-B törlése } opciót, és 
nyomja meg az OK gombot.

 Megjelenik a felvétel képernyő, 
szüneteltetés módban. 

HDD Menü

PLAY BACKLejátszás VisszaJóváhagyOK

„A” pont „B” pont

HDD

A-B törlése

Felvétel: 1

„A” beállítása

„B” beállítása

OK

Mégse

00:00:00

E A lejátszás elindításához nyomja meg a u 
gombot.

Gyors előre / hátra keresés 
 Nyomja le és tartsa nyomva a . > 

gombokat.

Meghatározott képkocka keresése
 A u gomb megnyomásával szüneteltesse a 

lejátszást, majd nyomja meg többször a  vagy 
 gombot.

F A kezdőpont beállításához jelölje ki az { „A” 
pont beállítása } opciót, és nyomja meg az 
OK gombot. 

G A végpont beállításához jelölje ki a { „B” pont 
beállítása } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot. 

H Az A-B pont közötti felvétel törléséhez 
válassza ki az { OK } opciót, és nyomja meg az 
OK gombot.

A törölt jelenetek helyreállítása
(csak DVD±RW lemezek esetében)
 Válassza ki a { Törlés visszavonása } opciót 

a szerkesztési menüben, és nyomja meg az OK 
gombot.

Merevlemezes felvételek 
kezelése

A felvevőn rendelkezésre álló opciók 
segítségével kezelheti a merevlemezes 
felvételeit és kereshet is köztük. A 
merevlemezen levő felvételeket 
hozzárendelheti egy műfaji csoporthoz, és 
később a műfaja alapján keresheti meg a 
felvételt. Sőt, új, a preferenciáinak megfelelő 
műfaji csoportokat is létrehozhat.

Műfaji csoport hozzárendelése

Műfaji csoportot rendelhet hozzá a 
merevelemezes felvételekhez. Így egyszerűbben 
kereshet a merevlemezen levő felvételek 
között. 

A Nyomja meg a HDD LIST gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  ombok segítségével válassza ki a 
{ Műfaj megadása } opciót, és nyomja meg 
az OK gombot.

  Megjelenik a műfaj opciómenü.

D A  gombokkal válassza ki a prefeált műfajt, 
és nyomja meg az OK gombot.

Felvételek szerkesztése (folytatás)
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Felvételek szerkesztése (folytatás)

Felvételek rendezése és keresése

Merevelemezen levő felvételt kereshet az ahhoz 
korábban hozzárendelt műfaji csoport alapján.

A Nyomja meg a HDD LIST gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombokkal válassza ki a { Rendezés 
formátuma } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

Merevlemezes felvételek megjelenítése 
a kívánt sorrendben
 Válassza ki a { Rendezés } opciót, és a  

gombokkal válassza ki a megfelelő opciót. 

 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Merevelemezes felvételek megjelenítése 
műfaj szerint
 Válassza ki a { Műfaj megadása } opciót, és a 

 gombokkal válassza ki a megfelelő opciót. 

 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 Csak a kiválasztott műfaji csoporthoz 

tartozó merevelemezes felvételek jelennek 
meg.

Műfaji csoport létrehozása

Létrehozhat saját műfaji csoportokat.

A Nyomja meg a HDD LIST gombot.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt felvételt, és nyomja meg az OK gombot.

  Megjelenik az opciók menü.

C A  gombokkal válassza ki a { Rendezés 
formátuma } opciót, és nyomja meg az OK 
gombot.

D A  ombok segítségével válassza ki a  
{ Műfaj létrehozása } opciót, és nyomja meg 
az OK gombot.

E Válasszon egy nem megnevezett műfajt, és 
nyomja meg az OK gombot.

 Megjelenik a billentyűzet képernyő.

F A   k gombok segítségével jelöljön ki 
egy karaktert / számot / szimbólumot, és az 
OK gomb megnyomásával válassza ki.

 Legfeljebb 8 karakter jelenik meg a kijelzőn.

 A név szerkesztéséhez a következő 
billentyűket használhatja a billentyűzet 
képernyőn. A kívánt opció kiválasztásához 
jelölje azt ki, és nyomja meg az OK gombot.

ABC nagybetűk megjelenítése.

abc kisbetűk megjelenítése.

Szimbólum szimbólumok megjelenítése.

Szóköz szóköz beszúrása két karak-
ter közé. 

Törlés a kurzortól balra lévő karak-
ter eltávolítása.

Mégse módosítások visszavonása 
és kilépés a billentyűzet 
menüből. 

Kész módosítások jóváhagyása. 

G A művelet befejeztével lépjen a { Kész } 
menüelemre, és nyomja meg az OK gombot.

 Az információs ablak frissül.
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Menübeállítási lehetőségek

A beállítás menü megnyitása

A rendszerbeállítás menüben található 
opciókkal saját igényeinek megfelelően 
testreszabhatja a felvevő működését.

����

SETUP

OK

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.

 A TV-képernyőn megjelenik a 
rendszerbeállítás menü.

B A  gombok használatával jelölje ki az egyik 
menüpontot, majd nyissa meg a vonatkozó 
beállításokat a  gomb megnyomásával.

C Jelölje ki a módosítani kívánt beállítást a  
gombok segítségével, nyomja meg az OK 
gombot a kiválasztás jóváhagyásához, majd 
térjen vissza az előző menüpontba.

 A beállításokkal kapcsolatos utasításokat és 
magyarázatokat a következő oldalakon találja.

D A kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

DVD Recorder

Csatornák rendezése

Ország beállítása

Automatikus 
pásztázás

Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Németország

Lásd a „{ Tuner } beállítások“ c. fejezetet.

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Formázás

Lemez lezárás

Lezár

Kompatibilissé tétel

Címke

Lemezadat

 
Lásd a „{ Lemez } beállításai” c. fejezetet.

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Hang nyelve

Felirat nyelve

Képarány

Folytatás

DivX(R) VOD DRM

DivX-karakter

Angol

Ki

16:9

Be

 

Közép-Európa

Lásd a „{ Lejátszás } beállítások” c. fejezetet.

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Felvételi minőség

SAT felvétel

Felvétel nyelve

Automatikus 
fejezetjelölés

SP

Ki

1. nyelv

5 perc

A „Felvételbeállítások” részleteit lásd a 
„Felvétel” c. fejezetben.

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Lekeverés

Digitális kimenet

Éjszakai mód

Sztereó

Automatikus

Ki

Lásd az „{ Audio } beállítások” c. fejezetet.

DVD Recorder Beállítás

SCART RGBTuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Videokimenet

Lásd a „{ Video } beállítások” c. fejezetet.

DVD Recorder Beállítás

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Menü nyelve

Órabeállítás

Képernyőkímélő

Merevlemez formázása

Alapért. visszaáll.

Maďarština

00:10:59

Be

Lásd a „{ Rendszer } beállításai” c. fejezetet.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Tuner } beállítások 

Csatornák
rendezése

 A tárolt TV-csatornák adatait igényeinek megfelelően módosíthatja.
Válassza ki ezt az opciót, és a beprogramozott csatornákat listázó menü 
megnyitásához nyomja meg az OK gombot.
1) A  gombokkal jelölje ki a módosítani kívánt csatornát.
2) A műveleti sáv balra történő mozgatásához nyomja meg a  gombot.
3) A  gombok segítségével válasszon egyet az alábbi módosítási 

opciók közül:

{ Felfelé } – Ha a beprogramozott csatornák listájában a 
kijelölt elemet át kívánja helyezni az előző előre 
beállított programszámra, nyomja meg az OK 
gombot.

{ Lefelé } – Ha a beprogramozott csatornák listájában a 
kijelölt elemet át kívánja helyezni lefelé, a 
következő előre beállított programszámra, 
nyomja meg az OK gombot.

{ NICAM } –  A NICAM egy digitális hangátviteli rendszer. 
Egy sztereó csatorna vagy két különálló mono 
csatorna továbbítására alkalmas. A hangátvitel 
javításához válassza ki az { Be } opciót vagy 
gyenge vétel esetén az { Ki } opciót.

{ Dekóder } – Ha az aktuális TV-csatornát kódolva 
sugározzák, és így az adás az EXT2 TO VCR/
SAT aljzathoz csatlakoztatott dekóderen 
keresztül nézhető. A csatlakoztatott dekóder 
hozzárendelése a TV-csatornához. Az OK 
gomb megnyomásával állítsa be a dekóderhez a 
{ Be } vagy { Ki } beállítást. 

{ Átnevezés } – Lépjen az átnevezés-beviteli mezőbe az OK 
gomb megnyomásával. A   segítségével 
jelöljön ki egy karaktert / számot / szimbólumot 
a billentyűzet menüben, majd az OK gomb 
megnyomásával válassza ki. A művelet 
befejeztével lépjen a { Kész } menüpontra, 
majd nyomja meg az OK gombot.

    Megjegyzés:  Legfeljebb öt karaktert adhat meg.

    A bevitel szerkesztéséhez a billentyűzet 
képernyő következő billentyűit használhatja. A 
vonatkozó sáv kiválasztásához jelölje azt ki, és 
nyomja meg az OK gombot.

Csatornák rendezése

OK BACKJóváhagy Kilépés

1    BBC       0        Be       Ki         C02

2    ARD       0        Be       Ki         C03

3    BBC       0        Be       Ki         S08

4    TTV        0        Be       Ki         S22

5    ONE      0         Be       Ki         S18

6    RTL4     0         Be       Ki         C11

PR  Állomás  Fin. NICAM Dekóder CH

Előző/következő

Felfelé

Lefelé

NICAM

Dekóder

Átnevezés

Kézi beállítás
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Tuner } beállítások (folytatás)

ABC nagybetűk megjelenítése.

abc kisbetűk megjelenítése.

Szimbólum szimbólumok megjelenítése.

Szóköz szóköz beszúrása két karakter 
közé. 

Törlés a kurzortól balra lévő karak-
ter eltávolítása.

Mégse módosítások visszavonása és 
kilépés a billentyűzet menüből. 

Kész módosítások jóváhagyása. 

{ Kézi beállítás } –   A kézi beállítás menübe történő lépéshez 
nyomja meg az OK gombot. 

    A  gombok segítségével módosítsa a 
beállítást, majd a tu gombokkal lépjen az előző / 
következő beviteli mezőre.

{ PR }
– A kiválasztott csatorna előre beállított 

programszáma.

{ Keresés (MHz) }
– A  gombok segítségével keressen 

érvényes átviteli frekvenciát.

{ CH }
– A  gombok segítségével választhat ki 

TV-csatornát.

{ Finom }
– Végezze el a TV-csatorna manuális 

finomhangolását. A  gombok 
segítségével 0,06~0,07 MHz léptékben 
növelheti vagy csökkentheti a frekvencia 
értékét.

{ Normál }
– A  gombok segítségével válasszon ki 

olyan TV-rendszer szabványt, amely a 
legkisebb kép- és hangtorzítást eredményezi.

Ország beállítása  Az adott ország kiválasztása az automatikus csatornakereséshez.

Automatikus
pásztázás

 A felvevőn beprogramozott összes TV-csatorna újratelepítése. Az 
automatikus csatornakeresés elindításához válassza ki az opciót, és nyomja 
meg az OK gombot. A művelet néhány percet igénybe vehet.

Kézi beállítás

OK BACKJóváhagy Vissza

PR Keresés (MHz)

1 C355.162

CH Fin. Normál

-1 PAL B/G
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Lemez } beállításai

Formázás  Előfordulhat, hogy formáznia kell a DVD±RW lemzeket ahhoz, hogy 
felvételhez használhassa azokat a felvevőn.
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) Megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz válassza ki az { OK } 

elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a { Mégse } menüelem 
kiválasztásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Megjegyzés: A lemez formázásának végrehajtásával a lemezre 
előzetesen rögzített összes adat törlésre kerül.

Lemez lezárás  A DVD±R lemez véglegesítésével alkalmassá teszi azt másik DVD-
lejátszón való lejátszásra. 
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) Megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz válassza ki az { OK } 

elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a { Mégse } menüelem 
kiválasztásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Megjegyzés: A DVD±R lemez véglegesítése után, arra újabb felvételek 
nem készíthetők, illetve a lemez sem szerkeszthető. DVD±R lemez 
véglegesítése nem visszavonható.

Zár  A felvétel véletlen törlésének vagy szerkesztésének elkerüléséhez 
lezárhatja az írható DVD-lemezt. 
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) Megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz válassza ki az { OK } 

elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a { Mégse } menüelem 
kiválasztásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Megjegyzés: Ha az aktuálisan használt lemez le van zárva, a menüben 
lévő opció a következőre módosul: { Zár feloldása }. Ezzel az opcióval 
egy másik DVD-felvevővel rögzített DVD±R/ DVD±RW lemez lezárását 
is feloldhatja.

Kompatibilissé 
tétel

 Előfordulhat, hogy a szerkesztett DVD±RW lemezen láthatók az eredeti 
felvételek vagy a rejtett jelenetek, ha egy másik DVD lejátszón játssza azt 
le. Ezzel a funkcióval a szerkesztett DVD±RW lemez kompatibilissé 
tehető más lejátszókkal. 
1) Kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.
2) Megerősítő üzenet jelenik meg. Folytatáshoz válassza ki az { OK } 

elemet, illetve szakítsa meg a műveletet a { Mégse } menüelem 
kiválasztásával, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

 Megjegyzés: Ha az opció nem elérhető, a lemez kompatibilis.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Lemez } beállításai (folytatás)

Lemezcímke  Az írható DVD-lemez átnevezése.
1) A címke menübe lépéshez nyomja meg az OK gombot.
2) A   gombok segítségével jelöljön ki egy karaktert / számot / 

szimbólumot a billentyűzet menüben, majd az OK gomb 
megnyomásával válassza ki.

3) A művelet befejeztével, válassza ki a { Kész } opciót, és nyomja meg 
az OK gombot.

 Megjegyzés: Legfeljebb 11 karakter jelenik meg a kijelzőn.

Lemezadat  Az aktuális lemezzel kapcsolatos adatok megjelenítése. A menüből a 
SETUP gomb megnyomásával léphet ki. 

{ Címke } – A lemez neve.

{ Felvétel száma } – A lemezen lévő felvételek száma. Normál 
esetben legfeljebb 99 felvétel van a lemezen.

{ Média } – A lemez típusa.

{ Állapot } – A lemez állapota (írható, üres, véglegesített, 
illetve megtelt).

{ Szóköz } – A lemezen felhasznált hely, valamint a 
rendelkezésre álló összes hely mérete.

{ Hátralévő } – A fennmaradó helyet sávgrafikon jelzi. 

Címke

Felvétel száma

Média

Állapot

Szóköz

Hátralévő

No label

2

DVD+R

Rögzíthető (PAL)

1150/4422MB

SP: 88 perc
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{ Lejátszás } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Hang nyelve  A hang preferált nyelvének kiválasztása DVD lejátszáshoz.

Felirat nyelve  Preferált feliratnyelv beállítása a DVD lejátszáshoz. 

 Megjegyzés:
 –  Amennyiben a kiválasztott hang / felirat nyelve nem elérhető, a felvevő 

automatikusan a lemez alapértelmezett nyelvét használja. 
 – Néhány DVD-lemeznél a felirat/hang nyelvét csak a DVD 

lemezmenüjében módosíthatja. 

TV-forma  A felvevő képméretarányának beállítása a csatlakoztatott TV típusának 
megfelelően.

{ 4:3 PS }  – Válassza ezt teljes magasságú, a TV mindkét 
oldalán kivágott képhez.

{ 4:3 LB }  – „Szélesképernyős” megjelenítés fekete 
sávokkal a TV-képernyő felső és alsó 
területein.

{ 16:9 } – Szélesképernyős TV (16:9 képarány).

Folytatás  Lemez lejátszásának folytatása attól a ponttól, ahol legutóbb leállították. 
Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha a lejátszást azt követően folytatja, 
hogy készenlétbe állította a felvevőt vagy kivette a lemezt a lemeztálcából. 
(Az opció kizárólag DVD-/VCD-lemezeknél használható.)

{ Ki } – Folytatás mód kikapcsolása. A lejátszás a 
lemezen levő első felvételtől kezdődik. 

{ Be } – A folytatás mód bekapcsolása. A felvevő 
automatikusan attól a ponttól folytatja a 
lejátszást, ahol utoljára megállították.

 Megjegyzés: Ha elindul a lejátszás folytatása, a PREV/FRV gomb 
megnyomásával törölheti a folytatás módot, és a lemez elejéről indíthatja 
a lejátszást.

Menübeállítási lehetőségek (folytatás)
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Lejátszás } beállítások (folytatás)

DivX(R) VOD DRM  Válassza ezt az opciót a DivX® VOD (Video On Demand) regisztrációs 
kód megtekintéséhez; a kód lehetővé teszi, hogy DivX® VOD 
szolgáltatások használatával filmeket kölcsönözzön, illetve vásároljon. 
További információért látogasson el a www.divx.com/vod weboldalra.
1) A regisztrációs kód megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
2) Az előző menübe lépéshez nyomja meg a BACK gombot.
3) A regisztrációs kód használatával filmeket kölcsönözhet vagy 

vásárolhat a DivX® VOD szolgáltatás segítségével a következő 
honlapon: www.divx.com/vod. Kövesse az utasításokat, és másolja át 
a filmet a számítógépről CD-R/RW lemezre vagy írható DVD-
lemezre, hogy lejátszhassa a felvevőn.

 Megjegyzés: A DivX® VOD szolgáltatással letöltött videók csak ezen a 
felvevőn játszhatók le. 

DivX karakter  Válassza ki azt a karakterkészletet, amely támogatja a rögzített DivX-
feliratot.

{ Standard }  – A felvevő által a feliratokhoz biztosított 
általános latin betűkészletek megjelenítése.

{ Central Eur. }  – Közép-európai betűkészletek megjelenítése.

{ Cyrillic }  – Cirill betűkészletek megjelenítése.

{ Greek }  – Görög betűkészlet megjelenítése.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Audio } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Lekeverés  Dolby Digital formátumban rögzített DVD lejátszása esetén, válassza a 
hang két csatornára történő lekeverésének opcióját.

{ LT/RT } – Válassza ki ezt az opciót, ha a felvevő Dolby 
Pro Logic dekóderhez van csatlakoztatva.

{ Sztereó } – Válassza ki ezt az opciót a többcsatornás 
audiojelek két csatornára történő 
lekeveréséhez, melynek következtében a 
hangot csak a két elülső hangszóró sugározza.

Digitális kimenet  A beállítás csak abban az esetben szükséges, ha az audio- / 
videoberendezést a felvevőn levő digitális koaxiális kimeneti (COAXIAL 
DIGITAL OUT) aljzathoz csatlakoztatta.

{ PCM } – Válassza ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
eszköz nem képes dekódolni a többcsatornás 
hangot. A készülék PCM (Pulse Code 
Modulation) jelekké konvertálja a Dolby 
Digital és MPEG-2 többcsatornás jeleket.

{ Automatikus } – Az audiojeleket a felvevő a lemezen lévő 
audio-adatfolyamnak megfelelően játssza le.

Éjszakai mód  A mód jobb hangot eredményez kis hangerő mellett. A funkció tompítja a 
nagyobb hangerejű kimenetet, az alacsonyabb hangerejűt pedig hallható 
szintre hangosítja fel.

{ Be } – Az éjszakai mód bekapcsolása.

{ Ki } – Az éjszakai mód funkció kikapcsolása. 
Kiválasztásával a surround hangzás teljes 
dinamikai skáláját élvezheti.
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Video } beállítások (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Videokimenet  Válassza ki a felvevő és a TV-készüléke közötti videocsatlakozásnak 
megfelelő videokimenet típusát.

{ SCART RGB }  –  SCART-csatlakozáshoz.

{ YUV váltott sor }  – Komponens videocsatlakozáshoz. 

{ YUV P-pásztázás } – Progresszív pásztázású TV-készülékhez 
történő komponens videocsatlakozáshoz. (A 
TV-készülék távvezérlőjével kapcsoljon át a 
megfelelő megtekintési csatornára. A TV-
készülék megfelelő videokimenetének 
kiválasztásával kapcsolatos bővebb információt 
a TV-készülék felhasználói kézikönyvében 
talál.)

 Megjegyzés: A videokimeneti beállítás nem szükséges S-Video vagy 
Kompozit (CVBS) videocsatlakozás esetén. 
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Menübeállítási lehetőségek (folytatás)

{ Rendszer } beállításai (az aláhúzással jelölt opciók az alapértelmezett gyári beállítások)

Menü nyelve  Nyelv beállítása a felvevő kijelzőjéhez.

Órabeállítás  Állítsa be a dátumot és az időt. A pq gombok segítségével módosíthatja a 
számokat, a tu gombokkal pedig válthat a különböző beviteli mezők 
között. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

{ Manuális } – Manuális dátum- és időbeállítás.

{ Automatikus } – Az automatikus dátum- és időbeállítás funkció 
be-/kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 
a dátum és az idő az első olyan 
beprogramozott csatornának megfelelően 
kerül beállításra, amely sugároz dátum- és 
időinformációkat.

Képernyőkímélő  A képernyővédő megóvja a TV képernyőt azáltal, hogy megakadályozza a 
statikus (álló) kép hosszabb ideig történő kijelzését.

{ Be }  – Ezzel a beállítással a TV-képernyő a lejátszás 
15 percnél hosszabb szüneteltetése után 
képernyőkímélő módra vált.

{ Ki } – Ezzel a beállítással kikapcsolja a 
képernyőkímélő funkciót.

Merevlemez
formázása

 A megjelölt / nem megjelölt felvételek törlése a merevlemezről. Az opció 
nem elérhető folyamatban levő merevlemezes felvétel mellett.

Alapért. visszaáll.  Ez a funkció visszaállítja a felvevő összes beállítását, kivéve az időzített 
programozás beállításait.
1) Az alapértelmezett beállítások visszaállításának jóváhagyásához 

nyomja meg az OK gombot.
2) Figyelmeztető üzenet jelenik meg. A folytatáshoz válassza az { OK } 

lehetőséget vagy jelölje ki a { Mégse } opciót a megszakításhoz; az 
OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

 A gyári alapbeállítások visszaállítása után, a rendszer kéri a 
kezdeti beállítást. 
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Egyéb információk

A progresszív pásztázás funkció 
beállítása

(csak progresszív pásztázású TV-készülék esetén)
A progresszív pásztázás megduplázza a váltott 
soros pásztázás (hagyományos TV-rendszer) 
másodpercenkénti képkockaszámát. Közel 
kétszer annyi képsorszámával, a progresszív 
letapogatás jobb képfelbontást és 
képminőséget biztosít.

Mielőtt használatba venné a készüléket...
– Győződjön meg arról, hogy a felvevőt az Y 
Pb Pr kapcsolattal csatlakoztatta-e a 
progresszív pásztázású TV-készülékhez.
– Ügyeljen arra, hogy elvégezze a kezdeti 
installálást és beállítást.

A  Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa a 
felvevőnek megfelelő csatornára.

B Kapcsolja be a felvevőt, és nyomja meg a 
távvezérlő SETUP gombját.

 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

C  A  gombok segítségével válassza ki a  
{ Videó } lehetőséget, és nyomja meg az  
gombot.

D A  gombok segítségével válassza ki a  
{ YUV P-pásztázás } opciót, és nyomja meg 
az OK gombot.

OK Jóváhagy BACK Vissza SETUP Kilépés

DVD Recorder Videó

Tuner

Lemez

Lejátszás

Felvétel

Hang

Videó

Rendszer

Videokimenet SCART RGB

YUV váltott sor

YUV P-pásztázás

E Olvassa el a TV-képernyőn megjelenő 
utasításokat, és hagyja jóvá a műveletet az OK 
gomb megnyomásával.

 A beállítás megtörtént, most már élvezheti 
a kiváló képminőséget.

 Alternatívaként válassza ki a { Mégse } 
opciót, és az OK gomb megnyomásával lépjen 
vissza az előző menübe.

F  A menüből a SETUP gomb megnyomásával 
léphet ki.

Hasznos tanács:
– Néhány progresszív pásztázású TV-készülék 
nem teljesen kompatibilis ezzel a felvevővel, ezért 
DVD
VIDEO-lemezek lejátszása esetén természetellenes 
kép jelenhet meg a képernyőn. Ebben az esetben 
kapcsolja ki a progresszív pásztázás funkciót a 
felvevőn és a TV-készüléken egyaránt.
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Milyen lemezt használjak felvételek 
rögzítéséhez?
Mind DVD±R, mind pedig DVD+R DL 
DVD±RW lemezek megfelelőek. 
Kompatibilisek a DVD-videó lejátszókkal és a 
számítógépekben levő DVD-ROM 
meghajtókkal.

Mekkora a DVD±R/±RW lemezek 
kapacitása?
4,7 GB vagy 6 db CD lemez kapacitásával 
megegyező. Legjobb minőségben (DVD 
szabvány) csak 1 órányi felvételt tárolhat 
egyetlen lemezen, legkevésbé jó minőségben 
(VHS szabvány) pedig mintegy 6 órányit. 

Mi a különbség a DVD±R és a DVD±RW 
lemezek között?
A DVD±R „írható”, a DVD±RW pedig 
„újraírható”. DVD±R lemezek esetében, több 
menetben rögzíthet felvételeket ugyanarra a 
lemezre. Ha a lemez megtelt, több felvételt 
már nem készíthet rá. DVD±RW lemezek 
esetében pedig többször is rögzíthet 
felvételeket ugyanarra a lemezre.

Mi is az a DV?
A DV, más néven i.LINK használatával, DV-vel 
felszerelt digitális kamkordert csatlakoztathat a 
felvevőhöz egyetlen DV kábel (hang be- és 
kimenet, video-, adat- és vezérlőjel) 
segítségével. 
– A felvevő csak DV-formátumú (DVC-SD) 
digitális videokamerákkal kompatibilis. Digitális 
műholdas hangoló-egységekkel és digitális VHS 
videomagnókkal nem kompatibilis.
– Egyidejűleg egynél több DV digitális 
kamkordert nem csatlakoztathat a felvevőhöz.
– A DV IN csatlakozó-aljzaton keresztül 
csatlakoztatott külső berendezésről nem 
lehetséges a felvevő vezérlése.

VHS szalagok vagy DVD-k másolása 
külső lejátszóról lehetséges-e?
Igen, de csak abban az esetben, ha a VHS szalag 
vagy a DVD nem másolásvédett.

Mit rejt magában a felvétel és a fejezet 
kifejezés?
A könyvekhez hasonlóan, a DVD lemezeken is 
találhat felvételeket és fejezeteket. A felvétel 
gyakran egy teljes filmet takar, amely 
fejezetekre vagy önálló filmjelenetekre oszlik.

Felvétel

Fejezet

Felvétel

Fejezet Fejezet Fejezet Fejezet

 fejezetjelölő 

A programokat egyetlen felvételként rögzíti a 
felvevő. A felvétel állhat egy vagy több 
fejezetből, a felvételi beállításoktól függően.

Hogyan állíthatok be felvételeket?
Valahányszor új felvételt készít, a felvevő 
automatikusan létrehoz egy új felvételt. 

Mit jelent a lemez „véglegesítése”?
A lemez véglegesítése annak lezárást jelenti, 
azaz a lemezre több felvétel nem készíthető. A 
műveletre csak DVD±R vagy DVD+R DL 
lemezek esetében van szükség. A lemez ettől 
kezdve virtuálisan minden DVD lejátszóval 
kompatibilis. A lemez véglegesítés nélküli 
eltávolításához, egyszerűen állítsa le a felvételt, 
és vegye ki a lemezt. Amennyiben a lemezen 
még van üres hely, továbbra is készíthet rá 
felvételeket.

Mennyire jó minőségű a felvétel?
Több minőség közül választhat: „HQ” - High 
Quality (kiváló minőség; 1 órás mód) opciótól 
kezdve az „SLP” - Super Long Play (leghosszabb 
lejátszási idő; 6 órás mód) opcióig. 

Felvétel minősége

DVD+R 
kétrétegű

A merevlemezre vagy üres, írható DVD-lemezre 
rögzíthető felvétel hossza (órában).

HQ  (Kiváló minőség)

SP  (Szabványos lejátszás)

 
 

LP (Hosszú lejátszás)

EP (Meghosszabbított lejátszás)

SLP(Leghosszabb lejátszás)

1 
2
3
4
6

30
57

115
180

86

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
11 hrs 5 mins

(160GB)

Gyakran ismétlődő kérdések
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Hibaelhárítás

 Probléma (általános jellegű) Megoldás

FIGYELMEZTETÉS!
Semmiféleképpen se kísérelje meg a rendszer javítását, mivel ebben az esetben a garancia 
érvényét veszti. Áramütés veszélye! Ne bontsa meg a készülékházat!

Ha hiba merül fel, először tekintse át a lent felsorolt lehetséges okokat, mielőtt szerelőhöz 
vinné a rendszert. Ha az alábbi tanácsokat követve nem tudja megoldani a problémát, lépjen 
kapcsolatba a márkakereskedővel.

Nincs áram

Nem működik a távvezérlő

No picture.

No sound.

– A rendszer bekapcsolásához nyomja meg az előoldalon levő 
STANDBY-ON gombot.

– Ellenőrizze, hogy a fali aljzatban van-e feszültség.

– Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a DVD-író előoldalán levő 
érzékelőre (ne a TV-re). 

– Távolítsa el az író és a távvezérlő között levő akadályokat. 
– Gyengék az elemek, cserélje ki azokat.
– Bemeneti forrás kiválasztásához, nyomja meg a távvezérlőn levő 

TUNER gombot.

– Kapcsolja be a TV készüléket és állítsa a megfelelő Video In 
csatornára. Váltson csatornát, míg megjelenik a DVD képernyő. 
További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében 
talál.

– Ellenőrizze a felvevő és a TV közötti videocsatlakozást. 
– Előfordulhat, hogy a DVD-felvevő progresszív pásztázási módra 

van beállítva, noha a TV-készülék nem támogatja ezt a funkciót. 
Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1) Csatlakoztassa a mellékelt, a DVD-felvevő hátósó paneljén 
levő kompozit videó kimeneti (CVBS OUT) aljzatból jövő AV-
kábelt (piros / fehér / sárga) a TV-készülék video- (VIDEO IN) és 
audiobemeneti (Audio in) csatlakozóaljzataiba.

 2) Kapcsolja be a TV-készüléket, és a TV távirányítójának 
segítségével válassza ki a TV-készüléken a megfelelő 
videobemeneti csatornát. (Pl. AV, EXT1, EXT2).

 3) Kapcsolja be a DVD-felvevőt, és várjon amíg a TV megjeleníti 
a felvevő képernyőjét. A beállítás menü segítségével kapcsolja ki a 
progresszív pásztázás funkciót. Olvassa el a következő fejezetben 
foglaltakat: „Menübeállítási lehetőségek – Videobeállítások – 
Videokimenet”.

– Ellenőrizze az audiocsatlakozásokat, a piros és fehér csatlakozó-
aljzatokat. Részletes információkért lásd az „1. lépés : Felvevő 
alapvető csatlakoztatásai - Audiokábelek csatlakoztatása” c. 
fejezetet.

– A felvevőhöz csatlakoztatott készülék alapján állítsa be a 
megfelelően a digitális kimenetet. Olvassa el a „Menübeállítási 
lehetőségek - Audiobeállítások – Digitális kimenet” c. fejezetet.
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  Probléma (általános / lejátszás) Megoldás

Hibaelhárítás (folytatás)

Nem érkezik TV jel a 
felvevőből

A DVD felvevő automatikus 
TV csatorna keresése köz-
ben beállított TV csatorna 
vétele homályos vagy torz.

Unable to eject tray.

Disc does not play.

Distorted sound coming 
from a connected hi-fi sys-
tem or amplifier.

Nem lehet lejátszani a DivX 
filmeket

The picture is distorted 
or black and white during 
playback.

–  Ellenőriztesse az antennán vagy kábeltévén érkező TV jelet. 
– Állítsa be a TV-csatornát. További részletekért olvassa el a 

következő fejezetet: „Menübeállítási lehetőségek – 
Tunerbeállítások”.

– Ellenőrizze a DVD felvevő és a TV közötti videocsatlakozást.
– Végezze el a TV csatorna jelének további finomhangolását. 

További részletekért olvassa el a következő fejezetet: 
„Menübeállítási lehetőségek – Tunerbeállítások”.

– A CH +/- gomb megnyomásával keresse meg ugyanazt a 
csatornát; előfordulhat, hogy annak képe tisztább lesz

– Lépjen ki a képernyőn megjelenő menüből.
– A STOP gombbal állítsa le a lejátszást vagy felvételkészítést, majd 

nyomja meg a készüléken levő OPEN/CLOSE gombot.

– Helyezze be a lemezt a címkével felfelé.
– Nem megfelelő a régiókód. A DVD-felvevőn csak az ALL vagy a 

Region 2 kódolással ellátott lemezeket lehet lejátszani.
– A lemez nem tartalmaz felvételt vagy nem megfelelő a lemeztípus. 

Részletekért olvassa el a „Lejátszás lemezről - Lejátszható 
lemezek” c. fejezetet.

– Ellenőrizze, hogy a lemezen nincs-e karcolás vagy vetemedés. 
Tisztítsa meg a lemezt vagy cserélje ki egy másikra.

– A lemez is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani 
egy másikat.

–  Ne csatlakoztassa a felvevő kábeleit az erősítő „Photo” 
bemenetébe. 

– DTS CD lejátszásakor, a felvevő koaxiális (COAXIAL) 
csatlakozóaljzatát egy hi-fi rendszerbe vagy erősítőbe kell 
csatlakoztatnia.

– Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: 
„Home Theatre Profile” mód DivX kódolóval.

– Ellenőrizze, hogy a letöltött DivX film teljes fájl-e.

–  A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/
NTSC). 

–  A lemez szennyezett; tisztítsa meg.
– Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal 

meghibásodásra.
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  Probléma (lejátszás / felvétel) Megoldás

Hibaelhárítás (folytatás)

A felvevőn rögzített 
DVD±R/±RW lemez nem 
játszható le egy másik DVD 
lejátszón

Képi vagy hanginterferencia 
lép fel a TV műsorok vétele 
közben.

„UNKNOWN DISC” 
(ismeretlen lemez) felirat 
látható.

Homályos a kép és változik a 
fényerősség, miközben DVD-
videolemezeket vagy előre 
felvett videokazettákat másol

Nem az ütemezésnek 
megfelelően történnek a 
felvételek
Nem lehet új felvételeket 
készíteni

–  Előfordulhat, hogy a túl rövid felvételeket a DVD lejátszó nem 
érzékeli. Tartsa be minden felvételi mód esetében a minimális 
felvételi időt: : {HQ} – 5 perc, {SP} – 10 perc, {LP} - 15 perc, {EP} 
– 20 perc, {SLP} – 30 perc. 

– Véglegesítse a DVD±R lemezt. Olvassa el a következő fejezetet: 
Menübeállítási lehetőségek - Lemezbeállítások - Lemez lezárás”.

–  Ellenőriztesse az antennán vagy kábeltévén érkező TV jelet. 
–  Végezze el a TV csatorna finomhangolását. További részletekért 

olvassa el a következő fejezetet: „Menübeállítási lehetőségek – 
Tunerbeállítások”.

– Az üzenet abban az esetben jelenhet meg, ha olyan lemezt 
helyezett be, mellyel a következők valamelyike történt:

–  Hiba a rögzítés során: előfordulhat, hogy hiányzik a felvétel.
–  Hiba a felvétel/indexkép módosítása során: előfordulhat, hogy az 

eredeti felvétel/indexkép látható.
– Hiba véglegesítés közben, vagy a lemezt nem véglegesítették.

– Erre abban az esetben kerül sor, ha másolásvédelemmel ellátott 
DVD-k vagy videokazetták másolásával próbálkozik. A televízión 
látható kép jó, de az írható DVD-lemezen megjelenő felvétel 
hibás. Az ilyen típusú interferencia elkerülhetetlen 
másolásvédelemmel ellátott DVD-k vagy videokazetták esetében.

– Az írható DVD lemezre korlátozott alkalommal lehet írni; 
válasszon új lemezt a felvétel elkészítéséhez.

– A rögzíteni kívánt TV-csatornát a felvevő nem tárolja, vagy nem a 
megfelelő programszámot választotta ki. Ellenőrizze a tárolt TV 
csatornákat.

–  Az óra beállítása után át kell állítania az időzített felvételt.
– Az időzített felvégelek listájában a következő üzenetek egyike 

jelenhet meg az { Állapot } oszlopban:

{ Átfed } Átfedés van két időzített felvétel között.

{ Hibás } Áramszünet fordulhatott elő az időzített 
felvétel idején.

{ Letelt } Az óra beállítása után át kell állítania az 
időzített felvételt.

{ Merevlemezre } Megtörtént az időzített felvétel a 
merevelemezre. Előfordulhat, hogy az 
írható DVD-lemez megsérült, vagy nincs 
rajta elegendő hely a felvétel számára.
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Kép/Kijelző
• Képarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 27 MHz
• Kép javítása: progresszív pásztázás

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Jel-zaj arány: 102
• Keresztbeszélgetés (1kHz): 105 dB
• Dinamikus tartomány (1kHz): 90 dB

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer : PAL
• Tömörítési formátum : MPEG2
  High Quality (kiváló minőségű)  : HQ 
  Standard Play (szabványos lejátszás) : SP  
  Long Play (hosszú lejátszás) : LP  
  Extended Play 
  (meghosszabbított lejátszás) : EP  
  Super Long Play 
  (leghosszabb lejátszási idő) : SLP
• Hangtömörítés: Dolby Digital, PCM

Videolejátszás
• Lemezlejátszó adathordozók: CD, CD-R/-RW, 

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW SVCD, Video CD, DVD+R DL

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, 
DivX

• Videolemez-lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Lejátszható adathordozók (lemez): CD, CD-

R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD
• Tömörítési formátumok: Dolby Digital, MP3, 

 MPEG2 többcsatornás, PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32~256 kb/s és 

VBR

Állókép lejátszás
• Lemezformátumok: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, képi CD
• Képtömörítési formátumok: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Zoom

Médiatárolás
• Rögzítő adathordozó: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL

 

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV-rendszer: PAL, SECAM
• Antennabemenet: 75 Ohm koaxiális (IEC75)

Csatlakoztathatóság
 Hátoldali csatlakozók:
• SCART (2x)
• S-Video kimenet
• Video (CVBS) kimenet
• Komponens videokimenet (Y Pb Pr)
• Bal/jobb audiokimenet
• Digitális audiokimenet (koaxiális)
• RF antenna bemenet
• RF TV kimenet
• Hálózati

 Előoldali csatlakozók:
• i.LINK DV be (IEEE1394, 4 lábas)
• Videobemenet (CAM)
• Bal/jobb audiobemenet
• USB-csatlakozó

Kényelem
• Bővített programozási/időzítési funkciók: 

Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Ismétlődő 
műsor, Manuális időzítő, Egygombos felvétel

• Programozható események: 8

Tápellátás
• Áramellátás:  220–240 V; ~50 Hz
• Fogyasztás:  28 W (tipikus)
• Készenléti üzemmód 
 energiafelhasználása:  < 3 W

Ház
• Méretek (Sz x Ma x Mé) : 

      435 x 43,5 x 330 mm
• Nettó tömeg:   3,5 kg

A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelents 
nélkül változhat.

Műszaki adatok
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Kijelzőpanelen megjelenő szimbólumok/üzenetek

A felvevő kijelzőjén megjelenő szimbólumok/
üzenetek: 

 00:00:00
Többfunkciós kijelző / szövegsor
– Felvétel / műsorszám száma
–  Felvétel / műsorszám össz- / felvételből 
eltelt / hátralévő ideje
– Lemezzel kapcsolatos további információk
– TV csatorna száma vagy a videojel forrása
– Óra (készenléti üzemmódban látható).
– TV program neve

 TIMER (Időzítő)
Időzített felvétel van beállítva vagy aktív.

 FULL (megtelt)
A lemez megtelt. A lemezre - tárolókapacitás 
hiányában - nem készíthető újabb felvétel.

 READING (Olvasás)
A felvevő a lemez felismerését végzi.

 NO DISC (Nincs lemez)
Nincs behelyezett lemez. Ha van, előfordulhat, 
hogy a felvevő nem tudja elolvasni.

 OPEN (nyitva)
A lemeztálca kinyílik vagy nyitva van.

 HELLO
Bekapcsolta a felvevőt.

 REG ERR (Lemezhiba)
A behelyezett DVD régiókódja eltér a 
felvevőétől.

 STOP (leállítás)
Lejátszás / felvétel leállítása.

 BUSY (Elfoglalt)
Lemezre írás van folyamatban.

 UNKNOWN (ismeretlen)
Hiba lépett fel a behelyezett lemez kezelése 
közben.
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Analóg:  Számokra nem lefordított hang. Az 
analóg hang változó lehet, a digitálishoz viszont 
meghatározott számértékek tartoznak. A 
csatlakozó-aljzatok két csatornán, a balon és a 
jobbon keresztül küldenek hangot.

Képméretarány: Egy megjelenített kép 
függőleges és vízszintes méreteinek aránya. A 
vízszintes és függőleges arány hagyományos 
televíziók esetében 4:3, a szélesképernyős TV-k 
esetében ez 16:9.

AUDIO OUT (audiokimeneti) csatlakozóaljzatok: 
A rendszer hátoldalán levő piros és fehér színű 
aljzatok, melyek hangot továbbítanak más 
rendszerekbe (TV-be, Hi-Fi-be stb.)

Fejezet:  A DVD lemezen levő kép vagy 
zeneszám felvételnél rövidebb része. A felvételt 
több fejezet alkotja. A fejezetekhez fejezetszám 
tartozik, melynek segítségével megkeresheti a 
megfelelő fejezetet.

Digitális hang: Számértékekre kódolt hang. 
Akkor élvezheti a digitális hangot, ha a koaxiális 
digitális kimeneti (COAXIAL DIGITAL OUT) 
aljzatot használja. Az analóg két csatornájával 
ellentétben, a fenti csatlakozó-aljzatok több 
csatornán át továbbítják a hangot.

Lemezmenü: Képernyőkijelző a DVD-lemezeken 
levő képek, hangok, feliratok, kameraállások stb. 
kiválasztásához.

DivX: A DivX kód a DivX Inc. szabadalmaztatott 
MPEG-4 alapú video-tömörítési technológiája, mely 
a digitális képet olyan méretűre tömöríti, hogy az a 
kép kiváló minőségének megtartásával interneten 
továbbítható legyen.

Dolby Digital:  A Dolby Laboratories surround 
hangzást biztosító rendszere. Legalább 6 csatornás 
(elülső bal és jobb, bal és jobb surround, közép és 
mélynyomó) digitális hangot biztosít.

JPEG: Igen elterjedt digitális állókép-formátum. A 
Joint Photographic Expert Group által ajánlott 
állókép-tömörítési rendszer, mely a magas 
tömörítési arány ellenére csak csekély 
képminőség-romlást eredményez.

MP3: Hangtömörítő fájlformátum. „MP3”: A 
Motion Picture Experts Group 1 vagy (MPEG-1) 
Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 formátum 
használatával, egyetlen CD-R vagy CD-RW 
lemezen körülbelül 10-szer több adatot tárolhat, 
mint a hagyományos CD lemezeken.

MPEG:  Motion Picture Experts Group. Digitális 
hang- és képtömörítő rendszerek.

Többcsatornás:  A DVD lemezeket úgy 
formázzák, hogy a hangsávok egyetlen hangmezőt 
alkossanak. A többcsatornás kifejezés a három 
vagy több csatornával rendelkező hangsáv-
felépítésekre utal.

PBC:  Playback Control (lejátszásvezérlés). A 
kifejezés a lejátszás vezérléséhez a video CD-kre 
vagy SVCD-kre rögzített jelre vonatkozik. A PBC-t 
támogató video CD-kre vagy SVCD-kre rögzített 
menüképernyők használatával, interaktívvá teheti a 
lejátszást és a keresést.

PCM: Pulse Code Modulation. Digitális 
hangkódoló rendszer. 

Régiókód:  Rendszer, mely csak a kijelölt 
területen engedélyezi a lemez lejátszását. A felvevő 
csak kompatibilis régiókóddal ellátott lemezek 
lejátszását engedélyezi. Az adott ország régiókódját 
a termékcímkén találhatja. Vannak olyan lemezek, 
melyek egy régiónál többel (vagy minden régióval /
ALL/) kompatibilisek.

S-Video:  Tiszta képet biztosít úgy, hogy külön-
külön továbbítja a fényerősség- és a színjeleket. Az 
S-Video funkciót csak S-Video In csatlakozó-
aljzattal rendelkező televíziókon használhatja.

Surround:  A hallgatót körülvevő hangszórók 
által létrehozott igazi háromdimenziós, életszerű 
hangzásélmény.

Felvétel:  A DVD lemezen levő film vagy zene 
leghosszabb egysége. A felvételhez felvételszám 
tartozik, melynek segítségével megkeresheti a 
felvételt.

VIDEO OUT csatlakozóaljzat:  A DVD 
rendszer hátoldalán levő sárga színű aljzat, mely a 
televízióba továbbítja a DVD-n levő képet.

Szójegyzék
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