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DİKKAT!
Bu ünite servis işlemleri kullanıcı 
tarafından yapılabilecek hiçbir parça 
içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini 
lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma
– Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye 
yerleştirin. Üniteyi halı üzerine koymayın.
– Üniteyi ısınmasına neden olabilecek başka 
donanımın üzerine yerleştirmeyin 
(örn. alıcı veya amplifikatör).
– Ünitenin üzerine ya da altına hiçbir şey 
(örneğin CD, dergi) koymayın.
– Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin 
kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma boşluğu
– Üniteyi, iç ısınma artışını önlemek için 
yeterli havalandırması olan bir yere yerleştirin. 
Aşırı ısınmayı önlemek için ünitenin arkasında 
ve üstünde en az 10 cm (4”), sağ ve sol 
yanlarında en az 5 cm (2”) boşluk bırakın.

10cm 10cm 

5cm

5cm 

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan 
kaçının
– Bu ünite, sıvı damlaması veya sıçramasına 
maruz bırakılmamalıdır.
– Cihaza zarar verebilecek herhangi bir nesne 
koymayın (örn. sıvı doldurulmuş nesneler, 
yanan mumlar).

Disklerin temizlenmesi

DİKKAT!
Disklere hasar verme riski! Benzin, tiner gibi 
solventleri, ticari temizlik maddelerini veya 
analog diskler için kullanılan antistatik spreyleri 
kesinlikle kullanmayın.

 Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi 
kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru 
çizgisel bir hareketle silin.

 

Sabit disk sürücüsü (HDD) 
kullanım önlemleri

Sabit diskin zarar görmesini ve önemli verilerin 
kaybolmasını önlemek için:
– Kaydediciyi çalışırken hareket ettirmeyin ya 
da titreşime maruz bırakmayın.
– Kaydediciyi bekleme moduna getirmeden 
AC fişini prizden çıkarmayın.

Önemli kayıtların kaydedilebilir bir DVD diske 
yedeklenerek arşivlenmesi önerilir.

Bakım ve Güvenlik Bilgileri
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Giriş

Bu DVD/Sabit Disk Sürücü (HDD) kaydedici, 
TV izleme biçiminizi değiştirecek. 
Kaydedicinin izlemekte olduğunuz programı 
Zaman Kaydırma Ön Belleğine kaydetmesi 
sayesinde TV programları üzerinde tam 
kontrol sağlayın. TV programını ‘duraklatabilir’, 
oynatımı ve sahneleri istediğiniz zaman 
tekrarlayabilirsiniz. 

Kayıt son derece kolaydır, SLP (Süper Uzun 
Oynatma) modunda 180 saate kadar video 
kaydedebilirsiniz.

Bu kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, üç 
kolay adımda temel bağlantı ve ilk ayarları 
tamamlayın.

Adım 1:  Temel kaydedici bağlantıları

Adım 2:  Diğer cihazlar için opsiyonel  
      bağlantılar 

Adım 3:  Kurulum

Kaydedicinizi kullanmadan önce lütfen bu 
kullanım kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz 
kaydedicinin çalıştırılması ile ilgili önemli bilgiler 
ve notlar içermektedir.

Faydalı İpuçları:
– Çalıştırma konusundaki sorularınız ve sorunlar 
ile ilgili olarak lütfen ‘Sorun Giderme’ bölümüne 
bakın.
– Daha ileri düzeyde yardım için ülkenizde 
bulunan müşteri destek servisini arayın. İlgili 
telefon numaraları ve e-posta adresleri garanti 
kitapçığında verilmiştir.
– Tanımlama bilgileri ve gerilim değerleri için 
ürünün arkasında ya da altında bulunan tip 
levhasına başvurun.

Birlikte verilen aksesuarlar

– Uzaktan kumanda ve piller
– RF anten kablosu
– Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bölge kodları

DVD filmler genellikle dünyanın her yerinde 
aynı anda satışa sunulmazlar, dolayısıyla her 
DVD oynatıcının özel bir bölge kodu 
bulunmaktadır.

Bu cihaz sadece Bölge 2) DVD’ler 
veya tüm bölgelerde oynatılmaya 
elverişli (‘Tümü’) DVD’leri 
oynatacaktır; diğer DVD’ler bu 
kaydedicide oynatılamaz.

Telif hakkı uyarısı

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali 
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu 
cihaz bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanım talimatları, çevre dostu kağıda 
basılmıştır. Bu elektronik aygıt için kullanılan 
malzemelerin büyük çoğunluğu geri dönüşümde 
kullanılabilir. Eski bir makineyi atacaksanız, lütfen 
bir geri dönüşüm merkezine götürün. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski 
cihazın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun 
hareket ediniz.

ALL

2

Ürün Bilgileri
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Ürün Bilgileri (devamı)

Özellikler

‘Canlı’ TV’yi duraklatma
PLAY/PAUSE tuşuna basarak tüm ‘canlı’ TV 
programlarını duraklatabilirsiniz. PLAY/PAUSE 
tuşuna tekrar basarak oynatmaya devam edin.

SAT Kayıt
Uydu Alıcıdan veya bağlı başka bir cihazdan 
program kaydedebilirsiniz. Cihazın EXT2-TO 
VCR/SAT soketine bağlandığından emin olun 

i.Link
‘FireWire’ veya ‘IEEE1394’ olarak da bilinen i.
Link, video kamera ile çektiğiniz videonun 
yüksek kaliteli kopyalarını almak için kameranızı 
bağlayabileceğiniz bir dijital bağlantıdır. 
Konektör, DVD kaydedicinin ön panelindedir.
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Ana Ünite

a b d ec f g h

i j

a STANDBY-ON 2 
– Kaydediciyi açar. 
– Kaydediciyi bekleme moduna alarak kapatır.

b Disk tepsisi

c OPEN/CLOSE ç
– Disk tepsisini açar yada kapatır.

d Sistem ekran paneli
– Kaydedicinin geçerli durumuyla ilgili bilgi verir.

e Renkli göstergeler
– Kaydedilebilir DVD’ye kayıt sırasında kırmızı 

LED göstergesi yanar.
– Dahili sabit diske kayıt sırasında sarı LED 

göstergesi yanar.

f PLAY/PAUSE u
– Canlı TV programını duraklatır veya devam 

ettirir.
– Kaydedilmiş başlığın veya diskin oynatımını 

başlatır veya duraklatır.

g RECORD z
– Geçerli TV kanalını veya geçerli video giriş 

kaynağını kaydetmeye başlar.
–  Kayıt süresine 30 dakikalık aralıklar eklemek 

için art arda basın.

Arkadaki girişler

Ön paneldeki OPEN  etiketinde gösterilen 
şekilde kapağı aşağıya doğru açın.

h CAM (VIDEO-L-AUDIO-R)
– Analog video kamera, DVD oynatıcı ve 

VCR’den kompozit video ve ses giriş kablosu 
bağlantı soketleri. 

Giriş kaynağını görüntülemek için uzaktan 
kumanda üzerindeki CAM tuşuna basın.

i USB
– USB flash sürücü, USB bellek okuyucu veya 

dijital fotoğraf makinesi bağlantı soketi. 
USB içeriği menüsünü görüntülemek için 
uzaktan kumanda üzerindeki USB tuşuna basın. 
Not: Yalnızca USB Yığın Depolama Aygıtı 
standardını destekleyen dijital fotoğraf makinesi 
markaları ve modelleri desteklenir.

j DV IN
– i.Link kablosu (Firewire veya IEEE1394 kablosu 

olarak da bilinmektedir) ile dijital video kamera 
bağlantı soketi.

Giriş kaynağını görüntülemek için uzaktan 
kumanda üzerindeki CAM tuşuna iki kez basın.
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Uzaktan Kumanda 

a 2 
– Kaydediciyi açar. 
– Kaydediciyi bekleme moduna alarak kapatır.

b OPEN/CLOSE ç
– Disk tepsisini açar veya kapatır.

c TUNER
– Radyo moduna geçmek ve canlı TV programını 

görüntülemek için kullanılır. 

d DISPLAY
– Ekran üzeri bilgileri görüntüler veya gizler.

e PREV . / NEXT >
– Önceki ya da sonraki bölüme/parçaya atlar.
– Hızlı ileri/hızlı geri arama yapmak için tuşu 

basılı tutun. Radyo modunda geçerli sahneyi 
tekrarlar veya atlar. 

f RECORD z 
– Geçerli TV programını veya geçerli video giriş 

kaynağını kaydetmeye başlar.
–  Kayıt süresine 30 dakikalık aralıklar eklemek 

için art arda basın.

g PLAY/PAUSE u
– Canlı TV programını duraklatır veya devam 

ettirir.
– Kaydedilmiş başlığın veya diskin oynatımını 

başlatır veya duraklatır.

h SETUP
– Ayarlar menüsünü açar veya kapatır.

i   :  
– Sola/sağa gitmek için imleç tuşları.
– Zaman Kaydırma modunda, başlangıca geriye 

atlamak veya Zaman Kaydırma Ön Belleğinin 
‘CANLI’ moduna ileriye atlamak için basılı 
tutun.

 : 
– Aşağı yada yukarı hareket etmek için imleç 

tuşları.
– Radyo modundayken önceki/sonraki TV 

kanalını veya harici giriş kaynağını seçer 
(EXT2). 

j OK
– Bir giriş veya seçimi onaylar.

k HDD LIST
– HDD başlık menüsüne geçer ve HDD 

kayıtlarının listesini görüntüler.

l REPEAT 1/ALL
– Çeşitli tekrarlama modlarını seçer.

m SUBTITLE
– DVD altyazı dili seçmeyi sağlar

1
2
3

4

5

6
7

8

9
q;
qa
qs
qd
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Uzaktan Kumanda (devamı)

n Sayısal tuş takımı
– Oynatılacak olan bölüm/parça numarasının 

seçilmesini sağlar.
– Kaydedicinin ayarlanmış TV tuner kanalını 

seçer.

o TIMER
– Zamanlayıcı kaydı menüsünü açar veya kapatır.

p STOP x
– Oynatmayı/kaydı durdurur.

q DISC MENU
– Disk moduna geçer ve disk içeriği menüsünü 

görüntüler.

r BACK
– Önceki menüye geri döner.

s ZOOM
– Oynatma sırasında TV ekranında görüntüyü 

büyütür

t CLEAR
– Düzenleme modunda başlık adı girişini siler.
– Zamanlayıcı girişi sahasını siler.
– Zaman Kaydırma Ön Belleğinde işaretlenmiş 

kısımları siler.

u AUDIO
– Ses dili veya kanalı seçer. 

v CAM
– Ön paneldeki CAM veya DV IN soketlerine 

bağlanmış olan video kameraya geçer.

w USB
– USB moduna geçer ve USB içeriği menüsünü 

görüntüler.

qf

qg

qh

qj

qk
ql
w;
wa
ws
wd
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Uzaktan Kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

1

3

2

A Pil bölmesini açın.

B Bölme içindeki (+-) işaretlerine göre R03 
veya AAA tipi iki adet pil takın.

C Kapağı kapatın.

D Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki 
uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin ve istediğiniz 
fonksiyonu seçin.

DİKKAT!
– Piller bittiyse veya uzaktan kumanda 
uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri 
çıkarın.
– Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni, 
karbon ve alkalin, vs.).
– Pillerde kimyasal maddeler 
bulunmaktadır, bu nedenle doğru 
biçimde atılmalıdırlar.
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları

Anten kablolarının bağlanması

Bu bağlantılar, bu kaydediciyi kullanarak TV 
programlarını izlemenize ve kaydetmenize 
olanak sağlar. Anten sinyali bir Kablo Kutusu 
veya Uydu Alıcısına bağlanmışsa, kablo 
programlarının seyredilebilmesi ya da 
kaydedilebilmesi için bu cihazların açık 
olduğundan emin olun.

 Eğer VCR ve/veya Kablo Kutusu/Uydu 
Alıcıya bağlanmak istiyorsanız, ayrıntılı 
bilgi almak için bkz. “2. Adım: İsteğe Bağlı 
Bağlantılar” bölümü.

Faydalı İpucu:
– Mevcut TV bağlantılarına göre (doğrudan dış 
antenden ya da Kablo kutusundan veya VCR’den), 
yukarıdaki bağlantıyı yapmadan önce bazı 
kabloların bağlantısını kesmeniz gerekebilir.

A Mevcut Anten/Kablo TV [veya Kablo Kutusu/
Uydu Alıcı (RF OUT veya TO TV)] sinyalini 
kaydedicideki ANTENNA-IN  soketine 
bağlayın.

B Kaydedicinin TV-OUT  soketi ile TV’nizin 
anten giriş soketini (VHF/UHF RF IN) bir RF 
anten kablosu ile bağlayın.

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

Anten Kablo
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)

Video kablosunun bağlanması

Bir başka kaydediciden görüntüleme 
yapabilirsiniz. Video bağlantısını yapmak için 
aşağıdaki iki seçenekten yalnızca birini seçin.
– Standart TV için bkz. seçenek 1, 2 veya 3.
– Aşamalı tarama özellikli TV için bkz. 
seçenek 4. 

Faydalı İpucu:
– TV’ye bağlanmak için Y Pb Pr, S-VIDEO veya 
CVBS soketi kullanılması durumunda ses bağlantısı 
gereklidir. Bkz. ‘Ses kablolarının bağlanması’. 

Seçenek 1: SCART soketini kullanarak

 Kaydedicinin EXT1 TO TV-I/O soketi ile 
TV’nin ilgili scart giriş soketini bir scart kablosu 
(cihaz ile birlikte verilmemektedir) ile bağlayın.

Faydalı İpucu:
– Diğer cihazları kaydedicinin EXT2 TO VCR/SAT 
soketine bağlayın.

Seçenek 2: S-Video soketini kullanarak 

 Kaydedicinin S-VIDEO OUT soketi ile 
TV’nin S-Video giriş soketini (genellikle Y/C 
veya S-VHS şeklinde işaretlenmiştir) bir S-
video kablosu (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) ile bağlayın.

Seçenek 3: Video (CVBS) soketini 
kullanarak

 Kaydedicinin CVBS OUT soketi ile TV’nin 
video giriş soketini (genellikle A/V In, Video In, 
Composite veya Baseband şeklinde 
işaretlenmiştir) bir kompozit video kablosu 
(sarı - cihaz ile birlikte verilmemektedir) ile 
bağlayın.

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

Seçenek 1

Seçenek 2

Seçenek 3
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Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)

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

Seçenek 4: Komponent video soketini 
kullanarak / Aşamalı Tarama özellikli 
TV’ye bağlama

Aşamalı tarama video kalitesi yalnızca Y Pb Pr 
bağlantısı kullanıldığında ve aşamalı tarama 
özellikli TV ile elde edilebilir. DVD filmlerini 
izlerken mükemmel görüntü kalitesi sağlar. 

A Komponent video kablolarını (kırmızı/mavi/
yeşil - cihaz ile birlikte verilmemektedir) 
kullanarak kaydedicinin Y PB PR soketlerini 
TV’nin ilgili komponent video giriş soketlerine 
(genellikle Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV şeklinde 
işaretlenmiştir) bağlayın.

B Ses kablosu (kırmızı/beyaz - cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak kaydedicinin 
AUDIO L/R soketlerini TV’nin ses giriş 
soketlerine bağlayın.

Seçenek 4

Not: 
Y Pb Pr (YUV) bağlantısını devreye almak için 
kaydedicinin video çıkışını uygun şekilde 
ayarlamanız gerekmektedir.

A Kaydedici ile TV arasında Scart, S-Video veya 
CVBS kullanarak ek bir video bağlantısı kurun.

B Televizyonu açarak yukarıdaki video bağlantısı 
için uygun kanala getirin.

C Kurulum ve ayarlar tamamlandıktan sonra, 
kaydedicinin video çıkış ayarını aşağıdaki 
şekilde değiştirin:
1) SETUP tuşuna basın.
2) { Video } > { Video Çıkışı } > { YUV 

Aşamalı Tarama } seçeneklerini seçin. 
Onaylamak için OK tuşuna basın.

 Aşamalı Tarama çıkışını etkinleştirmek için bkz. 
‘Diğer Bilgiler - Aşamalı Tarama Özelliğinin 
Ayarlanması’.

D TV’nizi komponent video bağlantısı için uygun 
kanala getirin. (Daha ayrıntılı bilgi için TV 
kullanım kılavuzuna bakın).
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Ses kablolarının bağlanması

Bu bağlantı sesi duyabilmenizi sağlar. Kaydedici 
TV’ye SCART kablosu kullanılarak bağlanmışsa 
bu bağlantı gerekli değildir.

Seçenek 1: Ses kablosu kullanarak

Stereo ses sisteminden faydalanmak için 
kaydediciyi iki kanallı stereo sistemine veya 
alıcıya bağlayabilirsiniz.

 Ses kablosu (kırmızı/beyaz - cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak AUDIO L/R 
soketlerini bağlı cihazın ses giriş soketlerine 
bağlayın.

Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları (devamı)

Seçenek 2: Koaksiyel kablo kullanarak

Çok kanallı surround sesten faydalanmak için 
kaydediciyi, dijital çok kanallı ses çözücülü AV 
amplifikatöre/alıcıya bağlayabilirsiniz.

 Koaksiyel kablo (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak COAXIAL 
DIGITAL OUT soketini alıcının/
amplifikatörün dijital koaksiyel giriş soketine 
(COAXIAL IN veya DIGITAL IN olarak 
işaretlenmiş olabilir) bağlayın.

Faydalı İpucu:
– Çalıştırmaya başlamadan önce uygun ses girişi 
ayarlarını yapın. Aksi taktirde ses aktarılamayabilir 
veya parazit söz konusu olabilir. Daha ayrıntılı bilgi 
almak için bkz. “Ayarlar Menüsü Seçenekleri -  
{ Ses } ayarları - { Dijital Çıkış }”. 

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

Seçenek 2Seçenek 1

AV amplifikatör/
alıcı
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Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar

Bir Kablo Kutusu veya Uydu 
Alıcısına bağlantı

Seçenek 1
Eğer Kablo Kutusu/Uydu Alıcısı 
cihazınızda yalnızca bir anten çıkış soketi 
(RF OUT ya da TO TV) bulunuyorsa,
daha ayrıntılı bilgi almak için bkz. “Adım 1: 
Temel Kaydedici Bağlantıları - Anten 
kablolarının bağlanması” bölümü.

Seçenek 2 (bkz. yukarıdaki çizim)
Kablo Kutusu/Uydu Alıcısında scart çıkış soketi 
bulunuyorsa,

A Kablo Kutusu/Uydu Alıcısı ile TV arasındaki 
mevcut anten bağlantısını koruyun.

B Kaydedicinin EXT1 TO TV soketi ile TV’nin 
ilgili scart giriş soketini bir scart kablosu (cihaz 
ile birlikte verilmemektedir) kullanarak 
bağlayın.

C Bir başka scart kablosu (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak kaydedicinin 
EXT2 TO VCR/SAT soketi ile Kablo 
Kutusu/Uydu Alıcının scart çıkış soketini 
(genellikle TV OUT veya TO TV şeklinde 
işaretlenmiştir) bağlayın.

Faydalı İpucu:
– TV’niz kaydediciye COMPONENT VIDEO (Y Pb 
Pr) soketleri üzerinden bağlanmışsa, harici kablo 
kutusunu/uydu alıcıyı EXT2 TO VCR/SAT soketine 
bağlayın.

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

Bir Kablo Kutusu veya 
Uydu Alıcısının arkadan 
görünümü (örnektir)
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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

Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar (devamı)

VCR’ın arkadan 
görünümü 
(örnektir)

Bir VCR veya diğer benzeri 
cihazlarla bağlantı

Bu bağlantı video kasetten sabit diske kayıt 
yapmanızı sağlar. Bağlı VCR, kaydedici kapalı 
olsa dahi oynatma için kullanılabilir.

Not:
Yeni kayıt cihazınız tüm kayıt gereksinimleriniz 
için VCR’ın yerini alabilir. Sadece VCR’ınızla 
olan tüm bağlantıları kesin.

A Mevcut anten kablosunu (dış anten soketinden 
veya Kablo Kutusundan geliyor olabilir) 
kaydedicinin ANTENNA-IN  soketine 
bağlayın.

B Kaydedicinin TV-OUT  soketi ile TV’nizin 
anten giriş soketini (genellikle ANT, 
ANTENNA IN, RF IN olarak işaretlenmiştir) 
bir RF anten kablosuyla bağlayın.

C Kaydedicinin EXT1 TO TV soketi ile TV’nin 
ilgili scart giriş soketini bir scart kablosu (cihaz 
ile birlikte verilmemektedir) kullanarak 
bağlayın.

D Bir başka scart kablosu (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak kaydedicinin 
EXT2 TO VCR/SAT soketi ile VCR’nin 
scart çıkış soketini (genellikle TV OUT veya 
TO TV şeklinde işaretlenmiştir) bağlayın.

Faydalı İpuçları:
– Ticari video kasetler ve DVD’lerin bir çoğu 
kopyalamaya karşı korumalıdır ve kaydedilemezler.
– Kaydediciyi doğrudan TV’ye bağlayın. Arada bir 
VCR veya başka bir ek aygıt varsa, kaydedici içinde 
yer alan kopya koruma sistemi nedeniyle görüntü 
kalitesi düşük olabilir.

KabloAnten
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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

Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar (devamı)

Bir VCR ve Kablo Kutusu/Uydu 
Alıcısına bağlantı

A Kablo Kutusu/Uydu Alıcı üzerindeki anten çıkış 
soketi ile kaydedici üzerindeki  
ANTENNA-IN  oketini mevcut Anten 
kablosunu kullanarak bağlayın.

B Kaydedicinin TV-OUT  soketi ile TV’nizin 
anten giriş soketini (genellikle ANT, 
ANTENNA IN, RF IN olarak işaretlenmiştir) 
bir RF anten kablosuyla bağlayın.

C Kaydedicinin EXT1 TO TV soketi ile TV’nin 
ilgili scart soketini bir scart kablosu (cihaz ile 
birlikte verilmemektedir) kullanarak bağlayın.

D Bir başka scart kablosu (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak kaydedicinin 
EXT2 TO VCR/SAT soketi ile VCR’nin 
scart çıkış soketini (genellikle TV OUT veya 
TO TV şeklinde işaretlenmiştir) bağlayın.

E Bir başka scart kablosu (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanarak, VCR üzerindeki 
scart soketi (genellikle TV IN veya TO 
DECODER olarak işaretlenmiştir) ile Kablo 
Kutusu/Uydu Alıcı üzerindeki scart soketini 
(genellikle TV OUT veya TO TV şeklinde 
işaretlenmiştir) bağlayın.

VCR’ın arkadan 
görünümü (örnektir)

Kablo Kutusu/Uydu Alıcı’nın 
arkadan görünümü (örnektir)
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Adım 2: Opsiyonel Bağlantılar (devamı)

Bir kameranın ön girişlere 
bağlanması

Video kamera kayıtlarını kopyalamak için ön 
girişleri kullanabilirsiniz. Bu soketler sağ 
taraftaki kapağın altında bulunmaktadır ve 
video kamera için uygun bağlantıları 
sağlamaktadırlar.

Seçenek 1: DV IN girişini kullanarak

Bir Digital Video veya Digital 8 video 
kameranız varsa bu bağlantıyı kullanın. DV girişi 
i.LINK standardına uygundur.

 Kaydedici üzerindeki DV IN soketini video 
kamera üzerindeki DV OUT soketine bağlamak 
için i.LINK 4 pimli kablo (cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanın.

Çalıştırmadan önce uzaktan kumanda 
üzerindeki CAM tuşuna iki kez basarak girişi 
kanalı olarak ‘DV IN’ seçin. 

Faydalı İpuçları:
– DV IN soketi kişisel bilgisayar bağlantısını 
desteklememektedir.
 Kaydediciden video kameranıza, kaydedicideki DV 
IN girişi üzerinden kayıt yapılamaz.

Seçenek 2:  VIDEO IN girişini 
kullanarak

Alternatif olarak, kameranızda tek bir video 
çıkışı (Kompozit Video, CVBS) bulunuyorsa 
VIDEO bağlantısını kullanın.

A Video kablosunu (sarı- cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kaydedicinin CAM soketi ile 
video kameranın S-VHS veya Video çıkış 
soketini bağlayın.

B Kaydedicinin ön panelindeki AUDIO L/R 
soketlerini video kameranızdaki ses çıkış 
soketlerine bağlamak için bir ses kablosu 
(kırmızı/beyaz - cihaz ile birlikte 
verilmemektedir) kullanın.

Çalıştırmadan önce uzaktan kumanda 
üzerindeki CAM tuşuna iki kez basarak girişi 
kanalı olarak ‘CAM’ seçin.
Bu cihazdan kayıt ile ilgili talimatlar için “Harici 
cihazlardan kayıt” bölümüne bakın.

DV OUT

Seçenek 1

Seçenek 2

VEYA
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Adım 3: Kurulum ve Ayarlar

Kaydediciyi ilk açtığınızda kurulum ayarları 
görüntülenir. Bu ayarlar TV programı 
kurulumu, dil ve sistem saati ayarları da dahil 
olmak üzere temel kaydedici özelliklerini 
ayarlamanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce ...
Oynatma veya kayıt işlemine başlamadan önce 
ilk kurulumu tamamlayın. 

A TV’yi açın.

B Kaydediciyi, STANDBY-ON 2 düğmesine 
basarak açın.

 TV’de kurulum ekranı görüntülenmelidir -  
{ Hoş Geldiniz } ekranı.

 Eğer görüntülenmezse, uygun TV giriş 
kanalını seçmeniz gerekebilir. (TV’nin uygun 
giriş kanalının seçilmesi ile ilgili olarak TV 
kullanım kılavuzuna bakın).

Hoş geldiniz

OK Sonraki Sayfa

Kaydediciyi kullanmadan önce,

lütfen kurulumu tamamlayın.

C Devam etmek için uzaktan kumandada OK 
tuşuna basın.

 Menü dil seçenekleri görüntülenir.
 Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da 

bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
Kullanım kılavuzunda gösterilen resimlerle aynı 
olmayabilir.

Menü dili
Menü dili seçin.

English

Français

Deutsch

Español

OK BACKSonraki Sayfa Önceki Sayfa

D Kaydedicinin ekran üzeri görüntülemeleri için 
dil seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

 Ülke ayarı menüsü görüntülenir.

Ülke Ayarları

OK BACKSonraki Sayfa Önceki Sayfa

Bulunduğunuz ülkeyi seçin.

İngiltere

Almanya

Fransa

İspanya

E Otomatik kanal ayarı için ülke seçimini yapın ve 
OK tuşuna basın.

 Otomatik tarama menüsü görüntülenir.

İptal

Kanalları otomatik tarayın.

Bulunan kanallar: 10

Oto. Tarama

100%

OK BACKSonraki Sayfa Önceki Sayfa

Not: Kaydedici, TV ve Uydu Alıcısı/Kablo 
Kutusu (eğer varsa) bağlantılarını doğru şekilde 
yaptığınızdan ve bu cihazları açtığınızdan emin 
olun.
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Adım 3: Kurulum ve Ayarlar (devamı)

F Otomatik TV kanal arama işlemi başlar. 
 Bu işlem birkaç dakika sürebilir. 

Tamamlandığında, program listesi görüntülenir.

Ön ayarları yönet

OK BACKSonraki Sayfa Önceki Sayfa

1           C2       Açık         P01

2 C3       Açık P02

3 C4       Açık P03

Programları sıralayın ve yeniden adlandırın.

PR KNL.    NICAM    İstasyonYukarı

Aşağı

NICAM
Adını değiştir

G Bu menüde, kayıtlı TV kanallarının sırasını 
değiştirebilir veya kanalları yeniden 
adlandırabilirsiniz.

 Eğer kayıtlı kanalları değiştirmek 
istemiyorsanız, devam etmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki OK tuşuna basın, bkz. 
adım J.

H Değiştirmek istediğiniz ayarlanmış kanalı 
işaretleyin ve  tuşuna basarak menünün 
solundaki işlem çubuğuna geçin.

I Gerekli kanal işlemini seçmek için  
tuşlarını kullanın.

Kanal sıralama
 Menüde { Yukarı } veya { Aşağı } seçeneğini 

işaretleyin OK tuşuna basarak seçili kanalı 
istediğiniz numaraya getirin.

NICAM modunu ayarlama
 NICAM modunu açmak veya kapatmak için 

menüde { NICAM } seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basın.

Not: NICAM, dijital bir ses iletim sistemidir. 
Bir stereo kanal ya da iki ayrı mono kanal 
aktarabilir. Ses iletimini artırmak için { Açık }, 
alım zayıf ise { Kapalı } seçeneklerini seçin.

Kanalı yeniden adlandırma
 Menüde { Yeniden Adlandır } seçeneğini 

seçin ve OK tuşuna basarak klavye ekranını 
görüntüleyin. Maksimum 5 karakter girilebilir. 

Not: Klavye menüsünde gezinmek için   
  tuşlarını kullanın ve OK tuşuna 

basarak karakter/rakam/simge seçin. 
Tamamlamak için menüde { Son } seçeneğine 
gelin ve OK tuşuna basın. 

J  tuşuna basarak seçim çubuğunu sağa alın ve 
OK tuşuna basarak diğer ayarlar ile devam 
edin.

 Saat ayarı menüsü görüntülenir.

Sistem saatini ayarlayın.

Saat ayarı

OK BACKSonraki Sayfa Önceki Sayfa

Tarih: Süre:

31 01 2007 00 00 00: :/ /

K  tuşlarını kullanarak numaraları değiştirin 
ve   tuşlarını kullanarak farklı giriş alanlarını 
seçin. 

 Alternatif olarak, uzaktan kumanda üzerindeki 
0-9 sayısal tuş takımını kullanarak sayıları 
girebilirsiniz.

L Onaylamak için OK tuşuna basın.
 Son kurulum ekranı görüntülenir.

Son     

OK BACKÇık Önceki Sayfa

Kurulum tamam. 

Kaydedici şimdi kullanıma hazır.

M Onaylamak ve menüden çıkmak için OK 
tuşuna basın.

DVD kaydedicinizi kullanmaya 
başlayabilirsiniz.

Faydalı İpucu:
– TV kanallarını yeniden kurmak, değiştirmek 
veya düzenlemek için bkz. “Ayarlar Menü 
Seçenekleri - { Tuner } (Radyo) ayarları” bölümü.
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TV Programlarının Kontrolü

Zaman Kaydırma Tamponu - 
geçici sabit disk belleği hakkında

Uzaktan kumanda üzerindeki TUNER tuşuna 
bir kez bastığınızda kaydedici, izlemekte 
olduğunuz TV programını saklamaya başlar. 
‘Zaman Kaydırma Tamponu’ olarak bilinen bu 
geçici bellek altı saate kadar TV programı 
saklayabilir. 

Not:
Aşağıdaki durumlarda Zaman Kaydırma 
Tamponu boşaltılacaktır: 
– DV IN moduna geçmek için CAM tuşuna 
iki kez basın. VEYA,
– Kaydediciyi bekleme moduna alarak 
kapatın. 

Zaman Kaydırma video çubuğunda, Zaman 
Kaydırma Tamponunda saklanan TV 
programlarının durumu ve zaman bilgileri 
görüntülenir.

10:00

LIVE

12:18

A TV programının başlangıç saati.
B Zaman Kaydırma Tamponunun durumu:
   { LIVE } (Canlı) – Canlı TV programı yayını. 
   VEYA, { HH:MM } (SS:DD) –   
   Görüntülenmekte olan TV programının  
   saati.
C Geçerli saat.

Live TV’nin görüntülenmesi

2 TUNER

DISPLAY

CH+
CH-

A TV’yi açın. Gerekirse, kaydedici tarafından 
oynatılan görüntüyü izlemek için TV’de uygun 
giriş kanalına geçin.

B Kaydediciyi açmak için STANDBY-ON 2 
tuşuna basın.

 Şimdi TV programı TV’de 
görüntülenmelidir. Eğer görüntülenmezse 
TUNER tuşuna basın.

C CH +/- tuşuna basarak istediğiniz 
TV kanalını seçin.

 Kaydedicinin ayarlanmış olduğu TV 
programı otomatik olarak Zaman Kaydırma 
Tamponuna kaydedilecektir. Bu sayede canlı 
TV yayınını istediğiniz zaman duraklatabilir ve 
tekrar oynatabilirsiniz.

10:00

LIVE

12:18

 Zaman Kaydırma Tamponu video çubuğunu 
görüntülemek veya gizlemek için uzaktan 
kumanda üzerindeki DISPLAY tuşuna basın.

A C

B
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Kayıt için kısım işaretleme

Sabit diske kaydetmek istediğiniz Zaman 
Kaydırma Tamponu içeriğini ‘işaretlemeniz’ 
gerekmektedir.

Başlık içinde sahne bulmak için, 
 Sahneyi belirlemek için   veya . > 

tuşlarını kullanın.

Kayıt başlangıcını işaretlemek için, 
 RECORD z tuşuna bir kez basın.

 Zaman Kaydırma video çubuğunda kırmızı 
bir işaret görüntülenecektir.

10:00 12:18

10:30â

İşaretlenmiş kaydı iptal etmek için, 
 CLEAR tuşuna basın.

Kayıt sonunu işaretlemek için, 
 Kaydın sona erdirileceği sahneyi belirlemek için 

  veya . > tuşlarını kullanın.

 STOP x tuşuna basın.
 Yeni bir başlık sabit diske kaydedilecektir. 

Kaydedilen başlığı oynatmak için bkz. “HDD 
kayıtlarınızı oynatın” bölümü.

Faydalı İpucu:
– Başlık sabit diske kaydedildikten sonra Zaman 
Kaydırma Tamponunun tüm içeriği silinecektir. 
Zaman Kaydırma Tamponu radyo modunda TV 
programlarını kaydetmeye yeniden başlayacaktır. 

TV Programlarının Kontrolü (devamı)

Canlı TV yayını dondurma

Radyo modunda, 

A Canlı TV yayınını duraklatmak için uzaktan 
kumanda üzerindeki u tuşuna basın.

10:00 12:18

12:18X

B Oynatıma geri dönmek için u tuşuna tekrar 
basın.

 Canlı TV programını izlemeye geri dönmek için 
TUNER tuşuna basın. 

Anında tekrar/ileri

Radyo modunda,

A Canlı TV programını tekrarlatmak için uzaktan 
kumanda üzerindeki  veya . tuşuna basın.

 Bu tuşa her basıldığında sahne geriye atlar.

B Tekrar ileriye gitmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki  veya > tuşuna basın.

 Bu tuşa her basıldığında sahne ileriye atlar.

 Canlı TV programını izlemeye geri dönmek için 
TUNER tuşuna basın. 
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Kayıttan Önce

Kayıt ortamı

Kayıtlar sabit diske veya DVD±R, DVD±R DL 
veya DVD±RW diskleri gibi kaydedilebilir DVD 
ortamına yapılabilir:

– Geniş kapasitesi sayesinde sabit disk, daha 
uzun kayıt süresi ve kaydedilen başlıklara kolay 
erişim sağlar.

 
DVD±RW (Tekrar Yazılabilir DVD)
– Yeniden yazılabilir diskler, üzerlerindeki 
veriler silindikten sonra tekrar kayıt için 
kullanılabilirler.

 
DVD±R (Kaydedilebilir DVD)
– Bu diskler kayıt için sadece bir kez 
kullanılabilirler. Her yeni kayıt, tüm önceki 
kayıtlar silinemediğinden bunların son kısmına 
eklenir.
– Sonlandırılmadıkları sürece DVD±R 
disklerinde değişiklik yapılabilir (Silme A-B 
hariç). 
– Bir DVD±R, bir başka DVD oynatıcıda 
oynatılabilmesi için sonlandırılmalıdır (bkz. 
“Ayarlar Menü Seçenekleri { Disc } (Disk) 
ayarları - { Finalise } (Sonlandırma))”). Bu 
yapıldıktan sonra diske daha fazla veri 
eklenemez.

DVD+R DL (DVD±R Çift Katman)
– DVD±R ile aynı şekilde kullanılır, aradaki 
tek fark 8.5 GB kapasitede olmasıdır. Tek DVD 
diskte iki kaydedilebilir katman sunmaktadır. 
Katmanlara diskin aynı tarafından erişilebildiği 
için, kayıt kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmek
tedir.

Desteklenen disk türleri ve ortam hızları

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

Disk Ortam hızları

Faydalı İpucu:
– Eğer kaydedilebilir DVD’de bir başka DVD 
kaydedicide yapılmış kayıtlar bulunuyorsa, yeni 
kayıt ekleyemeyebilirsiniz.
– Yüksek ortam hızlarına sahip disklere kayıt 
sırasında gürültü olması normaldir.
– Etiketli diskleri kullanmayın.
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ÖNEMLİ!
Kaydedilemeyecek içerik
Televizyon programları, filmler, video kasetler, 
diskler ve diğer bazı malzemeler kopyalama 
korumalı olabilir ve bu kaydedici ile 
kaydedilemez.

Varsayılan kayıt ayarları 

Kayıt ayarları aracılığıyla varsayılan kayıt 
kalitesi, kayıt dili, uydudan kaydı devreye alma 
ve kayıt sırasında otomatik bölüm işaretleri 
koyma ayarlarını yapabilirsiniz.

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B   tuşlarını kullanarak { Kayıt } seçeneğini 
seçin ve seçeneklerine ulaşabilmek için  
tuşuna basın.

OK ONAYLA BACK Geri SETUP Çık

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Kayıt Kalitesi
SAT Kayıt
Kayıt Dili
Oto. Bölüm İşaretle

SP

Kapalı

Dil 1

5 dk

C Değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için  
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

D Çıkmak için SETUP tuşuna basın.

Kayıttan Önce (devamı)
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Kayıttan Önce (devamı)

{ Kayıt } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Kayıt Kalitesi  Kayıt kalitesi varsayılan modunu ayarlayın. Kayıt modu, kayıtların görüntü 
kalitesini ve disk üzerine maksimum kayıt süresini belirler. Varsayılan 
fabrika ayarı SP’dir.

            

Kayıt Kalitesi

DVD+R Çift 
Katmanlı

Sabit diske ya da boş bir kaydedilebilir DVD diske 
saatlerce kayıt yapılabilir.

HQ Yüksek Kalite)

SP (Standard Play)

 
 

LP (Long Play)

EP (Extended Play)

SLP (Super Long Play)

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)

 Not: Sabit diskten kaydedilebilir DVD’ye kayıt yaparken, seçilen kaydın 
kayıt kalitesi otomatik olarak aktarılacaktır. Başka bir kayıt modu 
seçilemez. 

SAT Kaydı  Bu özellik yalnızca kaydedicinin EXT2-TO VCR/SAT scart soketine Uydu 
Alıcısı veya başka bir cihaz bağlıyken kullanılabilir. 

{ Kapalı } – Fonksiyonu kapatır.

{ EXT2 } – Bağlı cihazdan alınan sinyale göre kaydedicinin 
kayıt işlemini başlatabilmesini ve durdurabilmesini 
sağlar.

Kayıt Dili  İki dilde aktarılan TV programları için kullanılacak kayıt dilini seçer. 
Örneğin, bir program hem İngilizce hem de İspanyolca olarak bulunuyorsa 
ve İspanyolca ek dil seçeneğiyse.

{ Dil 1 }  – Orijinal yayın dili.

{ Dil 2 } – Ek ses seçeneği.
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Kayıttan Önce (devamı)

{ Kayıt } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Oto. Bölüm İşaretle  Belirli aralıklarla bölüm işaretleri ekleyerek kaydı (başlığı) otomatik olarak 
bölümlere ayırır. Bu, kayıtta belirli bir noktaya hızlı bir şekilde ulaşmanızı 
sağlar.

{ Kapalı } – Kayda bölüm işareti eklenmez.

{ 5 dak }, { 10 dak }, { 15 dak } veya { 20 dak } 
 – Kayıt sırasında yaklaşık 5 (beş), 10 (on), 15 

(onbeş) veya 20 (yirmi) dakikalık aralıklarla 
otomatik olarak bölüm işaretleri eklenir. 

 Not: Eğer varsayılan kayıt kalitesi modu olarak { SLP } seçilmişse, 
kullanılabilecek minimum bölüm işareti aralığı 10 (on) dakika olacaktır.
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TV Programlarını Kaydet
DİKKAT!
Kopyalama korumalı içerik bu kaydedici ile 
kaydedilemez.

Geçerli TV programının 
kaydedilmesi

TV programlarını sabit diske kaydetmek için 
aşağıdaki talimatları uygulayın. Bu kayıtları 
saklayabilir veya daha sonra izlemek üzere 
kaydedilebilir DVD’ye kopyalayabilirsiniz.

Not:
– Kayıt işlemine başladığınızda, daha önce 
Zaman Kaydırma Tamponuna kaydedilmiş olan 
tüm içerik silinecektir.

A Radyo moduna geçmek için TUNER tuşuna 
basın.

B CH +/- tuşlarına basarak istediğiniz kanalı 
seçin.

C Radyo modunda kayda başlamak için 
RECORD z tuşuna basın.

 Kayıt işlemi geçerli konumdan başlar. 

 Kayıt süresi uzunluğunu ayarlamak için 
RECORD z tuşuna basın. Tuşa her 
bastığınızda kayıt süresi 30 dakika uzayacaktır. 

D Kayıt sırasında TV’yi bekleme moduna 
getirerek kapatabilirsiniz.

 Kaydedici kayda devam eder ve belirlenen 
bitiş saatinde durur.

 Planlanan süreden daha önce kaydı durdurmak 
için STOP x tuşuna basın.

Gerçekleşmekte olan kaydı izlemek için,

A Uzaktan kumandanın HDD LIST tuşuna basın.

B   tuşlarını kullanarak küçük resimlerde 
‘z‘ ile işaretlenen başlığı seçin.

C Oynatmayı başlatmak için PLAY/PAUSE u 
tuşuna basın.

TV programının belirli bir 
kısmını kaydetme

Bu fonksiyon yalnızca Zaman Kaydırma 
Tamponuna kaydedilmiş olan TV 
programlarının kaydedilmesinde kullanılabilir.

Not:
– Kayıt işlemine başladığınızda, daha önce 
Zaman Kaydırma Tamponuna kaydedilmiş olan 
tüm içerik silinecektir.

A Kayıt için sahne başlangıcını aramak amacıyla  
  veya . > tuşlarını kullanın.

B Kayıt başlangıcını işaretlemek için  
RECORD z tuşuna basın.

 Zaman Kaydırma video çubuğunda kırmızı 
bir işaret görüntülenecektir.

10:00 12:18

10:30â

C Kaydın sona ermesini istediğiniz konumu 
aramak için  veya > tuşlarına basın. 

10:00 12:18

12:00â

D Kayıt sonunu işaretlemek için STOP x tuşuna 
basın.

 Yeni bir HDD başlığı kaydedilecektir.

 Kaydı iptal etmek için CLEAR tuşuna basın.
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TV programının kaydedilmesi 
sırasında oynatma

TV programının kaydedilmesi sırasında daha 
önce kaydedilmiş bir HDD başlığını veya DVD 
video diskini oynatabilirsiniz. Ayrıca müzik 
dinleyebilir, müzikli slayt gösterileri izleyebilir, 
DivX filmler izleyebilir, hatta diğer bağlı 
cihazlardan oynatma yapabilirsiniz.

2 TUNER

PLAY/PAUSE

HDD LIST

USB

HDD’den oynatma

A Uzaktan kumandanın HDD LIST tuşuna basın.

B Oynatılacak başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın.

C Oynatmayı başlatmak için PLAY/PAUSE u 
tuşuna basın.

DVD’den oynatma

A Uzaktan kumanda üzerindeki  
OPEN/CLOSE ç tuşuna basın.

B Oynatmayı başlatmak için bir disk takın.

 

TV Programlarını Kaydet (devamı)

USB üzerinden oynatma

A Kaydedicinin ön panelindeki USB soketine bir 
USB flash sürücüsü takın.

B İçerik menüsünü görüntülemek için USB 
tuşuna basın.

C Oynatılacak dosyayı seçmek için pqtu tuşlarını 
kullanın ve oynatmayı başlatmak için  PLAY/
PAUSE u tuşuna basın.

Diğer bağlı cihazlardan oynatma 

Bu fonksiyon yalnızca TV’nin kaydediciye EXT1 
TO TV soketi üzerinden bağlanmış olması 
durumunda kullanılabilir.

 DVD kaydedicinin EXT2 TO VCR/SAT 
soketine bağlı olan cihazdan görüntüleme 
yapmak için STANDBY-ON 2 düğmesine 
basın.

 Kaydedici moduna geri dönmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki STANDBY-ON 2 
düğmesine basın.

Başka bir TV programı izleme

 Kanalları değiştirmek için TV’nin uzaktan 
kumandasını kullanın.

Faydalı İpucu:
– Kaydedici üzerinden TV kanalı izlemek veya 
kaydedilmiş bir diski oynatmak isterseniz TV’yi 
video giriş kanalına geri getirin. 
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Kayıt saati işlevi hakkında

Programlanmış bir tarihte/saatte kaydı 
otomatik olarak başlatmak ve durdurmak için 
zamanlayıcı kaydını kullanın. Zamanlayıcı kaydı 
programlandığında kaydedici, belirlenen saatte 
uygun TV kanalına geçer ve kayda başlar.

Bu kaydedicide tek seferde 8 kayda kadar 
programlama yapabilirsiniz. Kayıt sırasında 
kaydedicinin kanalını değiştirmek mümkün 
değildir. 
 

TIMER

����

PLAY/PAUSE

OK

‘VPS/PDC’ Hakkında
[VPS/PDC bazı ülkelerde bulunmamaktadır. ‘PDC’ 
(Program Gönderim Kontrolü) İngiltere’deki 
kullanıcılar tarafından kullanılamaz].

‘VPS’ (Video Programming System - Video 
Programlama Sistemi) veya ‘PDC’ (Programme 
Delivery Control - Program Dağıtım 
Kontrolü), TV kanalı kayıtlarının başlangıcını ve 
süresini kontrol etmek için kullanılır. Bir TV 
programının normal başlangıç saatinden önce 
başlaması veya bitiş saatinden sonra bitmesi 
durumunda DVD kaydedici doğru zamanda 
açılacak ve kapanacaktır.

VPS/PDC programın tamamını kaydetme 
amacına yöneliktir. VPS/PDC yayın süresinden 
daha uzun/daha kısa bir süreye zamanlayıcı 
ayarlamak için, VPS/PDC özelliğini 
kapatmalısınız.

Zamanlayıcı Kaydı

Zamanlayıcı kaydı programlama

Başlamadan önce...
Kaydedici sistem saatinin doğru olduğundan 
emin olun.

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı kaydı listesi görüntülenir.

Zamanlayıcılı kayıt listesi

BACK TIMERGeri ÇıkDüzenleOK

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

Hedef   Tarih   Başlat    Son   Kaynak  Kalite  VPS/PDC  Tekrar  Durum

16/07/2007 12:40:00

C Menüde boş bir liste seçin ve giriş alanına 
ulaşmak için OK tuşuna basın.

 Sarı çubuğun boş bir listede olduğundan 
emin olun.

D Her bir sahadaki değerler arasında geçiş 
yapmak için  tuşlarını kullanın. Önceki/
sonraki giriş alanına geçmek için   tuşlarını 
kullanın. 

 Ayar değerini girmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki sayısal tuş takımını da 
kullanabilirsiniz.

{ Hedef } Kayıt hedefini seçin.
* Eğer { DVD } seçeneği 
seçilmiş ise, kaydediciye 
bir kaydedilebilir DVD 
takın.

{ Tarih } Kayıt tarihini girin (gün/
ay).

{ Başlatma } Kayıt başlama zamanını 
girin (saat: dakika).

{ Bitiş } Kayıt bitiş zamanını girin 
(saat: dakika).
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Zamanlayıcı Kaydı (devamı)

{ Kaynak } TV kanalını veya uygun giriş 
kaynağını (EXT2 ya da 
CAM) seçin.

{ Kalite } Kayıt modunu seçin 
Ayrıntılı bilgi almak için bkz. 
“Kayıttan önce – 
{ Kayıt } – { Kayıt Kalitesi }” 
bölümü.

{ VPS/
  PDC }

VPS/PDC modunu açar/
kapatır. 

{ Tekrar } İstediğiniz kayıt tekrarlama 
seçeneğini seçin: (Tek, 
Günlük, Haftalık, Ptesi-
Cuma veya Haftasonu).

{ Durum } Programlanmış kaydın 
durumunu görüntüler. 
Zamanlayıcı 
programlandıktan sonra 
{ Geçerli } mesajı 
görüntülenir. Bir başka 
mesajın görüntülenmesi 
durumunda bkz. “Sorun 
Giderme - Sorun (Kayıt)”.

E Tamamlandığında OK tuşuna basın.

F Menüden çıkmak için TIMER tuşuna basın.

G Kaydediciyi bekleme moduna almak için 
STANDBY-ON 2 tuşuna basın.

Faydalı İpucu:
– Zamanlayıcı kaydını, programın başlama 
saatinden bir dakika öncesine ayarlayın. Diskin 
kayda hazırlanması için yaklaşık olarak 30 saniye 
gerektiğinden bu, tüm programın kaydedilmesi 
sağlar.

Zamanlayıcı kaydını Değiştirme/
Silme

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı kaydı listesi görüntülenir.

Zamanlayıcılı kayıt listesi 16/07/2007 12:40:00

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

HDD  15/07  18:05    19:20    P 05        SP       Kapalı      Hiçbiri   Gçrli

Hedef Tarih  Başlat   Son   Kaynak   Kalite   VPS/PDC  Tekrar  Durum

C Değiştirmek/silmek istediğiniz zamanlayıcı 
programını seçmek için  tuşlarını kullanın, 
daha sonra OK tuşuna bakın.

 Düzenleme menüsü görüntülenir.

Düzenle
Sil

Kapat
İptal

 Zamanlayıcı programını değiştirmek için   
{ Düzenle } seçeneğini işaretleyin ve OK 
tuşuna basın. Giriş alanını seçin ve gerekli 
değişiklikleri yapın, daha sonra OK tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı programını silmek için { Sil } 
seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basın.
VEYA, zamanlayıcı kaydı listesinde silinecek 
zamanlayıcıyı işaretleyin ve CLEAR tuşuna 
basın.

 Zamanlayıcı programını durdurmak için   
{ Kapat } seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna 
basın.

 Düzenleme menüsünden çıkmak için, { İptal } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

D Menüden çıkmak için TIMER tuşuna basın.
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Harici cihazlardan kaydet

Harici cihazdan kaydetme (Uydu 
Alıcı/Video Kamera/VCR/DVD 
Oynatıcı)

Analog video kamera veya harici cihazdan (örn. 
Uydu Alıcı, DVD oynatıcı, VCR, vs.) içerik 
kaydedebilirsiniz.

RECORD
STOP PLAY/PAUSE

TUNER

OK

CAM

CH+
CH-

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

CAM soketine bağlı cihazdan kayıt 
yapmak için
 Video kamera veya harici cihazı ön paneldeki 

CAM soketlerine bağlayın.

 CAM moduna geçmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki CAM tuşuna basın.

EXT2 soketine bağlı cihazdan kayıt 
yapmak için
 Harici cihazı arka paneldeki EXT2 TO VCR/

SAT sokete bağlayın.

 Uzaktan kumanda üzerindeki TUNER tuşuna 
basın.

 CH +/- tuşuna arka arkaya basarak   
{ EXT2 } seçeneğini seçin.

B Harici cihazı açın ve kaydın başlamasını 
istediğiniz içeriği belirleyin. Eğer gerekirse 
harici cihazda oynatmayı durdurun.

C Kayda başlamak için RECORD z tuşuna 
basın.

D Harici cihazda oynatmayı başlatın.

 Kaydı duraklatmak için PLAY/PAUSE u 
tuşuna basın. Kayda devam etmek için tekrar 
u tuşuna basın.

E Kaydı durdurmak için STOP x tuşuna basın. 
 Yeni bir HDD başlığı kaydedilecektir.

F Çıkmak için TUNER tuşuna basın. 

Uydu Alıcıdan otomatik kayıt

Bu fonksiyon yalnızca Uydu Alıcının 
kaydedicideki EXT2 TO VCR/SAT soketine 
bağlı olması durumunda kullanılabilir. Bunun 
yanında, Uydu Alıcının da zamanlayıcı işlevinin 
bulunması gereklidir.

Başlamadan önce...
– { SAT Kaydı } seçeneğini { EXT2 } olarak 
ayarlayın. Bkz. “Kayıt Öncesi – { Kayıt } 
ayarları”.
– Uydu Alıcının kaydediciye bağlı olduğundan 
emin olun. Bkz. “Adım 2: İsteğe Bağlı 
Bağlantılar”.

A Kaydı programlamak için Uydu Alıcının 
zamanlayıcı programlama fonksiyonunu 
kullanın. (Uydu Alıcı kullanım kılavuzuna 
başvurun).

B Uydu Alıcıyı bekleme moduna alarak kapatın.
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Harici cihazlardan kaydet (devamı)

C Kaydediciyi bekleme moduna alarak kapatın.
 Kaydedici Uydu Alıcıdan bir sinyal 

algıladığında kayda başlayacaktır.

Faydalı İpucu:
– Otomatik uydu kaydı ile kaydedicinin 
zamanlayıcı programı çakıştığında kaydedicinin 
programlanmış zamanlayıcı kaydı gerçekleştirilir.

DV video kameradan kayıt

Kaydedicinin DV IN soketine bağlayarak DV 
video kameranızdaki içeriği kaydedebilirsiniz.

Başlamadan önce...
Zaman Kaydırma Tamponunda sabit diske 
kaydetmek istediğiniz içeriği işaretleyin. DV IN 
moduna geçtiğinizde tüm içerik silinecektir.

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B Dijital Video veya Dijital 8 video kamerayı ön 
paneldeki DV IN soketine bağlayın.

C Uzaktan kumanda üzerindeki CAM tuşuna iki 
kez basın

 Kaydedici DV IN moduna geçer. Zaman 
Kaydırma Tamponu içeriği silinecektir.

D DV video kamerayı açın ve kaydın başlamasını 
istediğiniz içeriği belirleyin. Harici cihazda 
oynatmayı duraklatmayın.

E Kaydı başlatmak için RECORD z tuşuna 
basın.

F Tercih edilen kayıt ortamını seçin: { HDD } 
veya { DVD }.
Not: Eğer { DVD } seçeneği seçilmiş ise, 
kaydediciye bir kaydedilebilir DVD takın.

G DV video kamerada oynatmayı başlatın.

 Kaydı duraklatmak için PLAY/PAUSE u 
tuşuna basın. Kayda devam etmek için tekrar 
u tuşuna basın.

H Kaydı durdurmak için STOP x tuşuna basın. 
 Yeni bir başlık kaydedilecektir.

I Çıkmak için TUNER tuşuna basın. 

Faydalı İpuçları:
– Bazı video kameralar ekran üzeri DV kontrol 
düğmeleri ile kontrol edilemez.
– Aynı kaydedilebilir DVD üzerine hem PAL hem 
de NTSC video formatı kaydedilemez.
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HDD’den DVD’ye dosya kopyalama 

HDD başlığını kaydedilebilir 
DVD’ye kopyalama

Kaydedilmiş bir başlığı sabit disk sürücüden 
(HDD) kaydedilebilir DVD’ye 
kopyalayabilirsiniz. 

Not: 
– Başlığı HDD’den kaydedilebilir DVD’ye 
kaydetme süresi, HDD kayıt kalitesine bağlıdır.
– Kayıt kalitesi modu kopyalama işlemi 
sırasında değiştirilemez. Bu nedenle içeriği 
HDD’ye kaydederken uygun kayıt kalitesini 
seçmeniz son derece önemlidir.

Aşağıdaki bilgiler kaydedilebilir DVD disk 
üzerinde saklanacaktır:
– Kaydın başlığı/adı
– Kaydın tarihi/saati
– Kaydın kalitesi/uzunluğu
– Başlık küçük resmi

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B Kaydediciye bir kaydedilebilir DVD takın.

C  Uzaktan kumanda üzerindeki HDD LIST 
tuşuna basın.

D  Kopyalanacak başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Düzenleme menüsü görüntülenir.

HDD Menüsü

HDD BACKYürüt GeriONAYLAOK

PR 2
15/07   18:05

HDD
Yürüt

Sil

Kopyala

Koru

Düzenle

Tarzı Ayarla

E  tuşlarını kullanarak { Kopyala } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Ekranda bir onay mesajı görüntülenir. 
Devam etmek için OK tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:
– { Copy } (Kopyala) seçeneği kayıt sırasında 
kullanılamaz.
– Kopyalama sırasında Zaman Kaydırma 
Tamponu herhangi bir içerik saklamayacaktır.
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HDD’den oynatma

HDD kayıtlarını oynatma

Her bir HDD kaydı sabit diskte saklanır ve bir 
küçük resim ile gösterilir.

A TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B  Uzaktan kumanda üzerindeki HDD LIST 
tuşuna basın.

HDD Menüsü

OK BACKDüzenle ÇıkYürütPLAY

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
Kalan Süre:
SP   56:38:11

85%

Önce En Yeni

Tüm Tarzlar

Tarz Yok

Kullanılan başlık

SP   00:06:20

0.2GB

All

C   tuşlarını kullanarak istediğiniz başlığı 
seçin ve OK tuşuna basarak oynatmayı 
başlatın.

 Eğer çok fazla başlık varsa seçeceğiniz HDD 
başlığı sayfaları arasında geçiş yapmak için . 
(hızlı ileri) veya > (hızlı geri) tuşlarına basın.

D  Oynatma sırasında, ek oynatma işlevlerine 
ulaşmak için uzaktan kumandada üzerindeki 
aşağıdaki tuşları kullanın:

Oynatma özellikleri RC tuşu

Oynatmayı başlatmak veya 
duraklatmak için.

u

Oynatma menü 
seçeneklerine ulaşmak için. 
Bkz. “Ek Oynatma Özellikleri” 
bölümü.

DISPLAY

Oynatmayı durdurmak için STOPÇ

Oynatmayı hızlı geriye veya 
hızlı ileriye almak için. 
arama hızını artırmak için 
arka arkaya basın.

.>
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USB üzerinden oynatma

Bir USB flash sürücüden / USB 
bellek kartı okuyucusundan 
oynatma

Kaydedici aracılığıyla USB flash sürücü/USB 
bellek kartı okuyucu üzerindeki içeriği 
görüntüleyebilirsiniz. USB portu, JPEG/MP3/
WMA ve DivX dosyalarının oynatılmasını 
desteklemektedir. 

Not:
USB portu, USB hub cihazından oynatmayı 
desteklemez. Yalnızca USB Yığın Depolama 
Aygıtı standardını destekleyen dijital fotoğraf 
makinesi markaları ve modelleri desteklenir.

A Ön paneldeki USB portuna bir USB flash 
sürücü veya USB bellek kartı okuyucu bağlayın.

B Sürücü içindeki verilere erişebilmek için 
uzaktan kumanda üzerindeki USB tuşuna 
basın.

 İçerik menüsü görüntülenir.

C Menü içinde gezinmek ve oynatmak istediğiniz 
dosyayı seçmek için   tuşlarını 
kullanın, daha sonra OK tuşuna basın.

 Oynatma sırasında, kullanılabilir oynatma 
seçenekleri ekranın altında görüntülenir.

 Oynatma hakkında daha ayrıntılı bilgi almak 
için bkz. “Ses CD’si oynatın (MP3/WMA)”, 
“Resim diski oynatın” veya “DivX diski 
oynatın” bölümü.

D Oynatmayı durdurmak için, STOP x tuşuna 
basın veya USB flash sürücüyü / USB bellek 
kartı okuyucusunu USB portundan çıkarın.

Faydalı İpuçları:
– USB portu yalnızca JPEG/MP3/WMA/DivX® 
dosyalarının oynatılmasını desteklemektedir.
– USB portu, USB flash sürücü / USB bellek kartı 
okuyucu dışındaki başka USB aygıtları 
bağlanmasını desteklemez.
– USB cihazı, USB bağlantı noktasına uymuyorsa, 
bir USB uzatma kablosu gereklidir.
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Diskten Oynatma

Oynatılabilir diskler

Bu DVD Kaydediciyi kullanarak aşağıdaki disk 
tiplerini oynatma ve kayıt için kullanabilirsiniz:

Kayıt ve Oynatma

DVD±RW 
(Tekrar Kaydedilebilir 
DVD); üzerine birçok kez 
kayıt yapılabilir.

DVD±R 
(Kaydedilebilir DVD); 
sadece bir kez 
kaydedilebilir.

DVD+R DL 
(DVD+R Çift Katman); DVD+R ile 
aynı.

Sadece oynatma:

DVD Video 
(Dijital Çok Yönlü Disk)

CD-RW (Yeniden Yazılabilir CD) 
Ses/ MP3/ JPEG içerikleri

CD-R (Kaydedilebilir CD) Ses/ 
MP3/ JPEG içerikleri

Ses CD’si 
(Kompakt Disk Dijital Ses)

MP3 Disk

Video CD
(1.1, 2.0 formatları)

Super Video CD

DivX Disk 
(ec sinema profiline göre)

ÖNEMLİ!
– Bir düğmeye basıldığında TV 
ekranında yasak işareti (  ) 
görüntülenmesi, o fonksiyonun o diskte 
veya o anda kullanılamıyor olduğu 
anlamına gelir.
– DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel 
kısıtlamalarla tasarlanmıştır.
Diski oynatmadan önce, diskin 
oynatıcınızla aynı bölge için üretilmiş 
olduğundan emin olun.
– Disk tepsisini itmeyin ve üzerine 
diskten başka şey koymayın. Bu, disk 
oynatıcının işlevlerini bozabilir.

Disk oynatma

A Kaydediciyi açmak için STANDBY-ON 2 
tuşuna basın.

B OPEN/CLOSE ç tuşuna basın.
 Disk tepsisi açılır.

C Etiketi yukarıya dönük olacak şekilde diski 
tepsiye dikkatlice yerleştirin, daha sonra 
OPEN/CLOSE ç tuşuna basın.

 Disk etiketinin yukarıya baktığından emin 
olun. Çift taraflı diskler için, etikette gösterilen 
tarafı yerleştirin.

D TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

E Oynatma otomatik olarak başlayabilir.

 Eğer oynatılmazsa disk içeriğini görüntülemek 
için DISC MENU tuşuna basın. Oynatılacak 
bir parça/başlık seçin ve u tuşuna basın. 

 Diğer oynatma özellikleri için bkz. “Ek 
Oynatma Özellikleri” bölümü.

ReWritable

Recordable
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DVD video diski oynatma

Normal olarak DVD disk bir disk menüsü 
içerir. Disk menüsü içinde seçim (örneğin 
altyazı veya ses dili) yapabilirsiniz.

A DVD diski takın.

 Disk menüsü görüntülenirse,   
tuşlarını kullanarak oynatma seçeneğini seçin 
veya 0-9 sayısal tuş takımını kullanarak 
seçiminizi girin ve OK tuşuna basarak 
oynatmayı başlatın.

Önceki veya sonraki bölüm/başlık 
işaretini seçmek için
 Oynatma sırasında . / > tuşuna basın.

B Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

(Süper) Video CD oynatma

Bazı (Süper) Video CD’lerde ‘PBC’ (Play Back 
Control - Oynatma Kontrolü) özelliği bulunur. 
Bu, ekrandaki menüyü izleyerek CD’leri 
etkileşimli olarak oynatabilmenizi sağlar. 

A Bir (Super) Video CD takın. 

 Eğer disk dizin menüsü görüntülenirse, 
seçiminizi girmek için 0-9 sayısal tuş 
takımını kullanın ya da  tuşlarını 
kullanarak bir oynatma seçeneği girin ve OK 
tuşuna basarak onaylayın.

 Önceki menüye dönmek için uzaktan kumanda 
üzerindeki BACK tuşuna basın. 

 Oynatma Kontrolü (PBC) modunu açmak/
kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki 
DISPLAY tuşuna basın. Önce { PBC } 
seçeneğini seçin,   tuşlarını kullanarak  
{ Açık } ve { Kapalı } seçenekleri arasında 
geçiş yapın.

B Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Kaydedilebilir DVD disk oynatma

A Kaydedilebilir bir DVD disk yerleştirin.

B DISC MENU tuşuna basın.
 Disk menüsü görüntülenir.

C   tuşlarını kullanarak başlık seçin ve 
oynatmayı başlatmak için u tuşuna basın.

D Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Ses CD’si çalma (MP3/WMA)

Bu kaydedici, kaydedilebilir disk veya ticari CD 
üzerine kaydedilmiş MP3 ses ve JPEG görüntü 
dosyalarının çoğunu çalabilir/görüntüleyebilir.

A Bir MP3 CD’si takın.
 Disk içerik menüsü görüntülenir.
 Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, 

kaydedicinin disk içeriği menüsünü 
görüntülemesi daha uzun zaman alabilir.

B  tuşlarını kullanarak { Ses } seçeneğini 
seçin ve u tuşuna basarak oynatmayı 
başlatın.

Veri diski                              Öğe: 0003 / 0010 

OKYürüt Komut

+
+
+

Seç�Taşı���
� PLAY

/ Ses / MP3

Parça01.mp3
Parça02.mp3
Parça03.mp3
Parça04.mp3
Parça05.mp3
Parça06.mp3
Parça07.mp3
Parça08.mp3

Fotoğraf
Ses
Video

C Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın. 

 Eğer MP3 dosyasında ID3 etiketi bulunuyorsa, 
ID3 bilgilerini görüntülemek için MP3’ü seçin 
ve DISPLAY tuşuna basın. 

Diskten Oynatma (devamı)
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Faydalı İpuçları:
– Çok süreçli CD’lerde sadece ilk
süreç oynatılabilir.
– Bu kaydedici MP3PRO ses formatını 
desteklemez.
– Bu kaydedici, MP3 parça adı (ID3) veya albüm 
adında bulunan özel karakterlerin 
görüntülenmesini desteklemez. Söz konusu 
karakterler bozuk görüntülenebilir.

Diskten Oynatma (devamı)

DivX diski oynatma

Bu kaydedici, bilgisayarınızdan CD-R/RW veya 
DVD±R/±RW’ye kaydetmiş olduğunuz DivX 
filmlerinin oynatımını destekler.

A Bir DivX diski takın.

B  tuşlarını kullanarak { Video } seçeneğini 
seçin ve  tuşuna basın.

C  tuşlarını kullanarak oynatmak istediğiniz 
başlığa ulaşın, daha sonra u tuşuna basarak 
oynatmayı başlatın. 

Oynatma sırasında, 
 DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili 

olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı 
değiştirmek için SUBTITLE düğmesine 
basabilirsiniz.

Not: Altyazı dosyası için bir başka karakter 
seti seçilmesi ile ilgili olarak bkz. “Ayarlar 
Menü Seçenekleri – { Oynatma } ayarları – 
bölümü { DivX Altyazı Karakteri }.

D Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın.

Faydalı İpuçları:
Aşağıdaki dosya adı uzantılarına (.srt, .smi, .sub, .
sami) sahip altyazı dosyaları desteklenir.
– Dijital içeriklerin Internet’ten yüklenmesi 
sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı DivX® 
oynatımında ekranın bazen pikselleşmesi 
normaldir.

2_HDR3500_Tur_09731.indd   1082_HDR3500_Tur_09731.indd   108 2008-03-12   3:04:13 PM2008-03-12   3:04:13 PM



109

F
ra

n
ça

is
T

u
rk

is
h

Ek Oynatma Özellikleri

Resim diski gösterimi (slayt 
gösterisi)

JPEG resimlerini seçili bir sırada otomatik 
olarak art arda görüntüleyebilirsiniz.

A Bir JPEG resim diski takın (CD, CD-R/RW, 
DVD±R/±RW).

 Disk içerik menüsü görüntülenir.

B  tuşlarını kullanarak { Fotoğraf } 
seçeneğini seçin ve  tuşuna basın.

C Parça/dosya seçmek için  tuşlarını kullanın 
ve u tuşuna basarak slayt gösterisi 
oynatımını başlatın.

 Bir önceki seviyeye gitmek için  tuşuna basın.

Veri diski                          Öğe: 0001 / 0003 

OKYürüt Komut

+
+
+

Seç�Taşı�� �
� PLAY

/ Fotoğraf

Fotoğraf
Ses
Video

holiday.jpg
balloon.jpg
garden.jpg
sunrise.jpg

D Oynatma sırasında çeşitli ayarlara 
ulaşabilirsiniz.

BACKDizin GeriYardımTIMER ZOOM Büyüt

Slayt gösterisi 
özellikleri

RC tuşu

Yardım menüsüne girmek 
veya menüden çıkmak için.

TIMER

Bir ekranda küçük resim 
dizinini görüntülemek için.

STOP x

Önceki/sonraki küçük 
resim sayfasını 
görüntülemek için

.>

Büyütme menüsüne girmek 
veya menüden çıkmak için

ZOOM

Büyütme modunda 
büyütme faktörünü 
değiştirmek için

.>

Büyütme modunda  
büyütülmüş görüntüyü 
kaydırmak için 

 

Fotoğrafı döndürmek için  

Önceki/sonraki dosyayı 
görüntülemek için

.>

Slayt gösterisi sırasında 
yenileme modunu 
değiştirmek için

AUDIO

 Ana menüye dönmek için DISC MENU 
tuşuna basın.

E Oynatmayı durdurmak için STOP x tuşuna 
basın. 

Eğer disk MP3 müzik ve JPEG resim 
dosyaların içeriyorsa müzikli bir slayt 
gösterisi oynatımı seçebilirsiniz,
 Bir MP3 dosyası seçin ve OK tuşuna basarak 

oynatmayı başlatın. 

 Menüde bir resim dosyası seçin ve OK tuşuna 
basarak slayt gösterisi oynatımını başlatın.

Desteklenen JPEG resim formatları 
Dosya formatı:
– Dosya uzantıları ‘.JPG,’ ‘.JPE,’ veya ‘.JPEG’ 
şeklinde olmalıdır.
– Bu kaydedici yalnızca JPEG-EXIF formatına 
göre dijital fotoğraf makinesi resimlerini 
görüntüler (birçok dijital fotoğraf makinesi 
tarafından kullanılan standart format). Hareketli 
JPEG veya JPEG haricindeki formattaki resimler 
ve bu resimler ile ilişkili sesli klipler 
desteklenmez.

Faydalı İpuçları:
– Bilgisayarda oluşturulan diskler, kayıt 
formatındaki farklılık nedeniyle bu kaydedicide 
oynatılamayabilir. Kaydedilebilir format ile 
uyumluluk garanti edilmemektedir.
– Bir diskte çok sayıda şarkı/resim varsa, DVD 
kaydedicinin disk içeriğini TV’de görüntülenmesi 
daha uzun sürebilir.
– Eğer JPEG resmi ‘exif’ tip dosya olarak 
kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler 
görüntülenmeyecektir.
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Ek Oynatma Özellikleri (devamı)

Kendi oynatma listenizi 
oluşturma

Ses ve görüntü oynatımı için kendi oynatma 
listenizi oluşturabilirsiniz. 

 Bir veri veya ses CD’si takın.
 Disk içerik menüsü görüntülenir.

Seçilen albümü/klasörü oynatma  

A { Fotoğraf }, { Ses } veya { Video } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir. 

Aç
Liste
İptal

B { Aç } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. 
 Klasör listesi görüntülenir.

C Tercih ettiğiniz klasörü seçin ve OK tuşuna 
basın.

 { Oynatma Listesi } seçeneğini seçin ve 
OK tuşuna basarak seçilen klasörü oynatma 
listesine ekleyin.

D   tuşlarını kullanarak { Oynatma 
Listesi } seçeneğini seçin ve u tuşuna 
basarak oynatmayı başlatın.

 Bir önceki seviyeye gitmek için  tuşuna basın.

Seçilen dosyaları oynatma

A Disk menüsünde   tuşlarını kullanarak 
tercih edilen dosyayı seçin. Dosyayı 
işaretlemek için  tuşuna basın. 

B Seçim tamamlandığında OK tuşuna basın.
 Seçenekler menüsü görüntülenir. 

C { Oynatma Listesi } seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basın.

 Seçilen dosyalar oynatma listesine eklenir.

D   tuşlarını kullanarak { Oynatma 
Listesi } seçeneğini seçin ve u tuşuna 
basarak oynatmayı başlatın.

. >

2 TUNER

DISPLAY

DISC
MENU

AUDIO SUBTITLE
REPEAT 1/ALL

Başka bir başlık/bölüm/parça 
seçme

Disk içinde birden fazla bölüm veya parça 
bulunuyorsa, aşağıdaki şekilde farklı bir parça, 
başlık veya bölüme geçebilirsiniz.

Oynatma sırasında,

 Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için > 
tuşuna basın. 

 Önceki bölüm/parçanın başlangıcına dönmek 
için . tuşuna basın.
VEYA

 Bölüm/ parça numarasını girmek için 0-9 
sayısal tuş takımını kullanın.

 Oynatma seçenekleri menüsünü görüntülemek 
için DISPLAY tuşuna basın.

Menüdeki başlık simgesini seçmek için  
tuşlarını kullanın ve  tuşuna basarak başlık 
numarasını değiştirin.

1/3
 

Menüdeki bölüm simgesini seçmek için  
tuşlarını kullanın ve  tuşuna basarak bölüm 
numarasını değiştirin.

 3/8
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Oynatmayı duraklatma / ağır 
çekimde oynatma

(VCD/SVCD veya DivX diskleri için geçerli değildir).

A Oynatma sırasında, oynatmayı duraklatmak ve 
hareketsiz bir fotoğraf görüntülemek için u 
tuşuna basın. 

Hareketsiz resmi kare kare ilerletmek 
için, 
 Geriye veya ileriye gitmek için  veya  

tuşlarına arka arkaya basın.

Ağır çekim oynatma başlatmak için,
 Farklı ağır çekim hızları arasında geçiş yapmak 

için . (hızlı geriye) veya > (hızlı ileri) 
tuşlarını basılı tutun.

B Normal oynatıma geri dönmek için u tuşuna 
basın. 

İleri/geri arama

Oynatma sırasında bir diski hızlı ileriye yada 
geriye alabilir ve arama hızını tercih ettiğiniz 
şekilde seçebilirsiniz.

A Oynatma sırasında, arama hızı durum çubuğu 
(2X) TV’de görüntülenene kadar . (hızlı 
geriye) veya > (hızlı ileri) tuşunu basılı 
tutun.

  Ses kapatılacaktır.

B Arama hızları arasında geçiş yapmak için . 
(hızlı geriye) veya > (hızlı ileri) tuşlarına 
arka arkaya basın.

C Normal oynatma hızına geri dönmek için u 
tuşuna basın. 

Oynatma tekrarlama 
seçenekleri

Oynatma tekrarlama seçenekleri disk tipine 
göre değişir.

Bölüm/başlık/tüm başlıkları tekrarlama

A Oynatma sırasında, tekrarlama seçeneklerinden 
birini seçmek için REPEAT1/ALL tuşuna 
basın.

 Bölümü tekrarla (DVD/DVD±R/±RW)
 Parça/başlık tekrarla (CD/VCD/DVD)
 Tümünü tekrarla (CD/VCD/DVD)

B Tekrar oynatmayı iptal etmek için REPEAT1/
ALL tuşuna arka arkaya kasarak { Kapalı } 
seçeneğini seçin veya STOP x tuşuna basın.

Belirli bir kısmı tekrarlama (A-B)

Başlık/bölüm/parça içindeki özel bir kısmı 
tekrar oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için, 
tekrarlamak istediğiniz kısmın başlangıcını ve 
sonunu işaretlemelisiniz.

A Oynatma sırasında oynatma düzenleme 
menüsünü görüntülemek için DISPLAY 
tuşuna basın.

B  tuşlarını kullanarak d simgesini seçin 
ve ilgili noktada OK tuşuna basarak kısmın 
başlangıcını işaretleyin.

C Tekrar oynatılacak kısmın sonunu işaretlemek 
için OK tuşuna tekrar basın.

 Oynatma işaretlenen kısmın başlangıcına 
atlar. Tekrarlama modu iptal edilene kadar aynı 
kısım tekrar edilir.

D Tekrar oynatmayı iptal etmek için d 
simgesini seçin ve  tuşuna basarak { Kapalı } 
seçeneğini seçin.

Ek Oynatma Özellikleri (devamı)
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Ses ve altyazı dili seçeneklerini 
değiştirme

Altyazı dilinin değiştirilmesi

Bu işlem ancak birden fazla altyazı dilinin 
bulunduğu DVD’lerde gerçekleştirilebilir. Disk 
oynatımı sırasında dili değiştirebilirsiniz.

Off

 Disk oynatma sırasında disk üzerindeki dil 
seçenekleri arasında geçiş yapmak için 
SUBTITLE tuşuna tekrar tekrar basın. 

 Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine 
diskin varsayılan dil ayarı kullanılacaktır.

Ses dosyası dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla ses dosyası dili 
içeren DVD’ler ve birden fazla ses kanalı 
içeren VCD’lerde geçerlidir.

3.2.1CH  English (1/3)

 Disk oynatma sırasında disk üzerindeki ses 
kanalları ve ses dilleri arasında geçiş yapmak 
için AUDIO tuşuna arka arkaya basın.

 Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine 
diskin varsayılan dil ayarı kullanılacaktır.

Faydalı İpucu:
– Bazı DVD’lerde dil değişimi yalnızca DVD disk 
menüsü aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Disk 
menüsüne erişmek için DISC MENU tuşuna basın.

Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek, yalnızca farklı kamera açılarıyla 
kaydedilmiş sahneler içeren DVD’lerde 
kullanılabilir. Görüntüyü farklı açılardan 
görebilirsiniz.

A Oynatma sırasında oynatma düzenleme 
menüsünü görüntülemek için DISPLAY 
tuşuna basın.

 Eğer birden fazla açı destekleniyorsa 
simge görüntülenecektir.

B Menüde açı simgesini işaretleyin ve OK 
tuşuna basarak açı seçeneklerine ulaşın.

Zamana göre arama

Bu özelliği geçerli disk üzerinde belirli bir 
noktayı belirlemek için kullanabilirsiniz.

A Oynatma sırasında oynatma düzenleme 
menüsünü görüntülemek için DISPLAY 
tuşuna basın.

B Menüde zaman arama simgesini işaretleyin ve 
OK tuşuna basın.

 Geçen oynatma zamanı, zaman giriş alanı 
olarak değişecektir.

 _ _ : _ _ : _ _

C Geçerli bir zaman (saat:dakika:saniye) girmek 
için 0-9 ayısal tuş takımını kullanın. 

D Onaylamak için OK tuşuna basın.
 Oynatma, seçilen zamana gider.

Ek Oynatma Özellikleri (devamı)
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Son durdurulan noktadan 
oynatmaya devam etme

Bu seçenek yalnızca DVD/VCD’lerde 
kullanılabilir. Kaydedici, oynatmaya son 
durdurulan noktadan devam edebilir.

Başlamadan önce..
Tekrar başlatma modunun { Açık } şeklinde 
ayarlandığından emin olun, bkz. “Ayarlar Menü 
Seçenekleri – { Oynatma } ayarları - { Tekrar 
Başlatma }” bölümü.

 Bir disk takın ve u tuşuna basarak oynatmayı 
son durdurulan noktadan tekrar başlatın.

Tekrar başlatma modunu iptal etmek ve 
baştan oynatmak için
 Oynatma durdurulmuş iken STOP x tuşuna 

tekrar basın.

Ek Oynatma Özellikleri (devamı)
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İçerik menüsü hakkında

İçerik menü ekranında sabit disk sürücü veya 
kaydedilebilir DVD diskindeki kayıtların listesi 
görüntülenir. Ekran, uzaktan kumanda 
üzerindeki HDD LIST veya DISC MENU 
tuşuna bir kez bastığınızda görüntülenir.

HDD içerik menüsü ekranı

HDD Menüsü

OK BACKDüzenle ÇıkYürütPLAY

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
Kalan Süre:
SP   56:38:11

85%

Önce En Yeni

Tüm Tarzlar

Tarz Yok

Kullanılan başlık

SP   00:06:20

0.2GB

All

A

B

C

D

HDD menü ekranında aşağıdaki bilgiler 
görüntülenir:

A Kalan sabit disk alanı ve geçerli kayıt modu.

B Başlık bilgileri, kullanılan sabit disk alanı ve kayıt 
uzunluğu (süre).

C Başlık küçük resmi, başlık adı ve kayıt tarihi.

D Kullanılabilecek kontrol tuşları ve işlevleri.

Disk içeriği menü ekranı

Disk menü dizini ekranı, kaydedilebilir 
DVD’deki kayıtlarınızı gösterir. Bir DVD 
yüklediğinizde ya da uzaktan kumanda 
üzerindeki DISC MENU tuşuna bastığınızda 
görüntülenmelidir.

OK BACKDüzenle ÇıkYürütPLAY

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

Disk menüsü

DVD+RDVD+RDVD+RDVD+R

No label

Kalan Süre:
SP   01:11:40

2.5GB

Kullanılan başlık:

SP   00:06:20

0.2GB

A

B

C
D

Disk menü dizini ekranında aşağıdaki bilgiler 
görüntülenir:

A Başlık küçük resmi, başlık adı ve kayıt tarihi.

B Farklı bir kayıt modunda kalan kayıt süresi.

C Kullanılan disk alanı ve kayıt uzunluğu (süre).

D Kullanılabilecek kontrol tuşları ve işlevleri.

Kayıt Düzenleme
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Seçenekler menüsüne erişim

Kayıt yapıldıktan sonra başlığı düzenleyebilir, 
kaydı silebilir veya koruyabilir, kaydı yeniden 
adlandırabilir ya da DVD diske 
kopyalayabilirsiniz.

HDD seçenekleri menüsüne erişim 
sağlama

A HDD başlık menüsünü görüntülemek için 
HDD LIST tuşuna basın.

B    tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz 
başlığı seçin ve OK tuşuna basarak seçenekler 
menüsüne ulaşın.

HDD Menüsü

HDD BACKYürüt GeriONAYLAOK

PR 2
15/07   18:05

HDD
Yürüt

Sil

Kopyala

Koru

Düzenle

Tarzı Ayarla

Seçenek Ayrıntılar

{ Yürüt } Seçilen başlığı oynatın.

{ Devam Et } 
(Yalnızca başlığın, 
oynatma sırasında 
duraklatılmış olması 
durumunda 
kullanılabilir).

Oynatmayı başlığı 
izlerken kaldığınız son 
noktadan başlatın.

{ Sil } Seçilen başlığı veya 
tüm başlıkları silin.

{ Kopyala } Başlığı kaydedilebilir 
DVD diske 
kopyalayın. Bkz. 
“HDD’ten DVD’ye 
dosya kopyalama” 
bölümü.

{ Koru } / 
{ Korumayı 
Kaldır } 

Düzenlemeye ya da 
kayıtların yanlışlıkla 
kaybedilmesine karşı 
başlığı koruyun ya da 
korumasını kaldırın.

{ Düzenle } Başlığı yeniden 
adlandırın veya başlık 
içinde sahneleri silin.

{ Tarzı Ayarla } Başlığa tür atayın.

{ Sıra Biçimi } Başlıkları tercih 
ettiğiniz formata göre 
sıralayın veya yeni tür 
grupları oluşturun.

Disk seçenekleri menüsüne erişim 
sağlama

Not: DVD±R sonlandırılmışsa üzerinde 
düzenleme yapılamaz. Kaydedilebilir DVD’nin 
silinmesi, kilitlenmesi veya sonlandırılması ile 
ilgili olarak bkz. “Ayarlar Menü Seçenekleri -  
{ Disk } ayarları”.

A Disk menüsünü görüntülemek için DISC 
MENU tuşuna basın.

B    tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz 
başlığı seçin ve OK tuşuna basarak seçenekler 
menüsüne ulaşın.

Disk menüsü

DISC BACKÇık GeriONAYLAOK

DVD+RWDVD+RWDVD+RWDVD+RW

PR 2
15/07   18:05Yürüt

Sil

Koru

Düzenle

Seçenek Ayrıntılar

{ Yürüt } Seçilen başlığı oynatın.

{ Sil } Seçilen başlığı veya 
tüm başlıkları silin.

{ Koru } / 
{ Korumayı 
Kaldır } 

Düzenlemeye ya da 
kayıtların yanlışlıkla 
kaybedilmesine karşı 
başlığı koruyun ya da 
korumasını kaldırın.

{ Düzenle } Başlığı yeniden 
adlandırın veya başlık 
içinde sahneleri silin.

Kayıt Düzenleme (devamı)

2_HDR3500_Tur_09731.indd   1152_HDR3500_Tur_09731.indd   115 2008-03-12   3:04:16 PM2008-03-12   3:04:16 PM



116

F
ra

n
ça

is
T

u
rk

ish

Kayıt Düzenleme (devamı)

Başlık sil

Diskten belirli bir başlığı (kaydı) ya da tüm 
başlıkları silebilirsiniz. 

A HDD LIST veya DISC MENU tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Sil } seçeneğini seçin 
ve OK tuşuna basın.

Seçilen geçerli başlığı silmek için
  tuşlarını kullanarak { Başlığı Sil } 

seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
 Ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

Tüm başlıkları silmek için
 pq tuşlarını kullanarak { Tümünü Sil } 

seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
 Ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

D Menüde devam etmek için { Tamam }, iptal 
etmek için ise { İptal } seçeneğini seçin. 
Onaylamak için OK tuşuna basın. 

Başlığın korunması/korumanın 
kaldırılması

Kaydedilen başlığı, yanlışlıkla kaybedilmesini 
engellemek amacıyla koruyabilirsiniz.

A HDD LIST veya DISC MENU tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Koru } seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

 Ekranda bir onay mesajı görüntülenir.

D Menüde devam etmek için { Tamam }, iptal 
etmek için ise { İptal } seçeneğini seçin. 
Onaylamak için OK tuşuna basın. 

 Eğer başlık korunuyorsa menü seçeneği   
{ Korumayı Kaldır } şeklinde değişecektir.

Faydalı İpucu: 
– Diski düzenlemek veya silmek için başlığın 
korumasını kaldırın.

Başlığın adının değiştirilmesi

Orijinal disk adı, kaydedici tarafından otomatik 
olarak oluşturulur. Aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirerek başlığı yeniden 
adlandırabilirsiniz.

A HDD LIST veya DISC MENU tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.
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C  tuşlarını kullanarak { Düzenle } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

HDD Menüsü

HDD BACKÇık GeriONAYLAOK

PR 2
15/07   18:05

HDD

Adını değiştir

Böl

A-B Sil

D { Yeniden Adlandır } seçeneğini seçin ve OK 
tuşuna basın.

 Klavye ekranı görüntülenir.

E   tuşlarını kullanarak bir karakter/
rakam/simge işaretleyin ve OK tuşuna basarak 
seçin.

 Maksimum görüntüleme 8 karakterdir.

 Girişi düzenlemek için klavye ekranında 
aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Seçmek için 
ilgili çubuğu işaretleyin ve OK tuşuna basın.

ABC büyük harfleri görüntüler.

abc küçük harfleri görüntüler.

Simge simgeleri görüntüler.

Boşluk 
tuşu

karakterler arasında bir 
boşluk oluşturur. 

Geri sil imlecin solunda yer alan bir 
karakteri siler.

İptal tüm değişiklikler iptal edilir 
ve klavye giriş menüsünden 
çıkılır.

Son değişiklikler onaylanır. 

F Tamamladıktan sonra menüde { Son } 
seçeneğine gelin ve OK tuşuna basın.

 Böylece bilgi paneli güncellenir. 

Kayıt Düzenleme (devamı)

Başlığı bölme (yalnızca HDD ve 
DVD±RW) 

Bir başlığı, iki başlığa bölebilirsiniz. Başlıkların 
her birinin uzunluğu en az 6 (altı) saniye 
olmalıdır.

Uyarı! Başlık bölündüğünde, bu işlem geri 
alınamaz.

A HDD LIST veya DISC MENU tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C pq tuşlarını kullanarak { Düzenle } seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

D { Böl } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
 Başlık ekranı varsayılan olarak duraklatma 

modunda olacaktır. 

HDD Menüsü

PLAY BACKYürüt GeriONAYLAOK

Başlık NO.1 Başlık NO.2

HDD

Böl
Başlık: 1

Böl
TAMAM

İptal

00:00:00

E Oynatmayı başlatmak için u tuşuna basın.

 Hızlı arama yapmak için . > tuşlarını 
basılı tutun.

 Oynatma sırasında belirli bir karenin yerini 
belirlemek için u tuşuna basarak oynatmayı 
duraklatın ve  veya  tuşuna arka arkaya 
basın.

F { Böl } seçeneği işaretlenmiş iken OK tuşuna 
basarak bölme noktasını ayarlayın.

G { OK } seçeneği işaretlenmiş iken OK tuşuna 
basarak bölme işlemini başlatın.

 Tamamlandığında disk menü dizini 
ekranında yeni bir başlık görüntülenecektir.
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Başlığın bir kısmını silme 
(yalnızca HDD ve DVD±RW)

Bu seçenek kayıttan istemediğiniz sahneleri 
silebilmenizi sağlar (örn. reklam sahneleri). 
Silinecek sahne için başlangıç (A noktası) ve 
bitişi (B noktası) ayarlamanız gerekir.

A HDD LIST veya DISC MENU tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Düzenle } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Düzenleme menüsü görüntülenir.

D { A-B Sil } seçeneğini seçin ve OK tuşuna 
basın.

 Başlık ekranı duraklatma modunda 
görüntülenir. 

HDD Menüsü

PLAY BACKYürüt GeriONAYLAOK

A Noktası B Noktası

HDD

A-B Sil
Başlık: 1

A noktası ayarla
B noktası ayarla

TAMAM
İptal

00:00:00

E Oynatmayı başlatmak için u tuşuna basın.

Hızlı ileri/geri arama yapmak için, 
 . > tuşlarını basılı tutun.

Belirli bir karenin yerini belirlemek için
 Oynatmayı duraklatmak için u tuşuna basın, 

daha sonra  veya  tuşuna arka arkaya basın.

F { A Noktasını Ayarla } seçeneğini seçin ve 
OK tuşuna basarak başlangıç noktasını 
ayarlayın. 

G { B Noktasını Ayarla } seçeneğini seçin ve 
OK tuşuna basarak bitiş noktasını ayarlayın. 

H A - B noktalarının arasını silmek için { Tamam } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Silinmiş sahneleri geri yüklemek için,
(yalnızca DVD±RW diskleri için)
 Düzenleme menüsünde { Silmeyi Geri Al } 

seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

HDD balıklarının yönetimi

Bu kaydedicide HDD başlıklarının yönetimini 
ve aranmasını kolaylaştıran seçenekler 
bulunmaktadır. HDD başlıklarını tür gruplarına 
atayabilir ve daha sonra başlığı türüne göre 
bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, tercihlerinize 
uyacak şekilde yeni tür grupları oluşturulabilir.

Tür grubu atama

Her bir HDD başlığına bir tür grubu 
atayabilirsiniz. Böylece HDD başlıkları daha 
kolay aranabilir. 

A HDD LIST tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Tarzı Ayarla } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

 Tür seçenekleri menüsü görüntülenir.

D Tercih edilen türü seçmek için  tuşlarını 
kullanın ve OK tuşuna basın.

Kayıt Düzenleme (devamı)
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Kayıt Düzenleme (devamı)

Başlıkların sıralanması ve aranması

HDD başlığını daha önce atamış olduğunuz tür 
grubuna göre arayabilirsiniz.

A HDD LIST tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Sıra Biçimi } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Tüm HDD başlıklarını tercih edilen 
görüntüleme sırasına göre görüntüleme,
 { Sırala } seçeneğini seçin ve  tuşlarını 

kullanarak tercih ettiğiniz seçeneği seçin. 

 Onaylamak için OK tuşuna basın.

HDD başlıklarını türüne göre 
görüntüleme,
 { Tarzı Ayarla } seçeneğini seçin ve  

tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz seçeneği 
seçin. 

 Onaylamak için OK tuşuna basın.
 Yalnızca seçilen tür grubundaki HDD 

başlıkları görüntülenecektir.

Tür grubu oluşturma

Kendi tür gruplarınızı oluşturabilirsiniz.

A HDD LIST tuşuna basın.

B Tercih edilen başlığı seçmek için   
tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

 Seçenekler menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Sıra Biçimi } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

D  tuşlarını kullanarak { Tarz Oluştur } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

E İsimsiz bir tür seçin ve OK tuşuna basın.
 Klavye ekranı görüntülenir.

F   tuşlarını kullanarak bir karakter/
rakam/simge işaretleyin ve OK tuşuna basarak 
işaretleyin.

 Maksimum görüntüleme 8 karakterdir.

 Girişi düzenlemek için klavye ekranında 
aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Seçmek için 
tercih edilen seçeneği işaretleyin ve OK tuşuna 
basın.

ABC büyük harfleri görüntüler.

abc küçük harfleri görüntüler.

Simge simgeleri görüntüler.

Boşluk 
tuşu

karakterler arasında bir 
boşluk oluşturur. 

Geri sil imlecin solunda yer alan bir 
karakteri siler.

İptal tüm değişiklikler iptal edilir 
ve klavye giriş menüsünden 
çıkılır.

Son değişiklikler onaylanır. 

G Tamamladıktan sonra menüde { Son } 
seçeneğine gelin ve OK tuşuna basın.

 Böylece bilgi paneli güncellenir
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Ayarlar Menü Seçenekleri

Ayarlar Menüsüne Erişim

Ayarlar menüsü, kaydedicinizi tercihlerinize 
uygun olarak ayarlayabilmeniz için çeşitli 
seçenekler sunar.

����

SETUP

OK

A Uzaktan kumandanın SETUP tuşuna basın.
 TV’de sistem ayarları menüsü görüntülenir.

B Bir menü öğesini vurgulamak için  tuşlarını 
kullanın ve seçeneklerine erişmek için  
tuşuna basın.

C Değiştirmek istediğiniz ayarı vurgulamak için 
 tuşlarına basın ve onaylamak ve önceki 

menü öğesine geri dönmek için OK tuşuna 
basın.

 Seçenekler hakkında talimatlar ve 
açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.

D Çıkmak için SETUP tuşuna basın.

DVD Recorder

Ön ayarları yönet
Ülke Ayarları
Oto. Tarama

Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Almanya

Bkz. “{ Radyo } ayarları” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Format
Sonlandır
Kilitle
Uyumlu hale getir
Etiket
Disk bilgisi

 
Bkz. “{ Disk } ayarları” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Ses dili
Altyazı dili
TV şekli
Devam
DivX(R) VOD DRM
DivX Ayz Fontu

İngilizce

Kapalı

16:9

Açık

 

Orta Avrupa

Bkz. “{ Oynatma } ayarları” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Kayıt Kalitesi
SAT Kayıt
Kayıt Dili
Oto. Bölüm İşaretle

SP

Kapalı

Dil 1

5 dk

“{ Kayıt } ayarları” ile ilgili ayrıntılı bilgi almak 
için bkz. “Kayıt” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Düşük uyarlama
Dijital çıkış
Gece modu

Stereo

Otomatik

Kapalı

Bkz. “{ Ses } ayarları” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

SCART RGBRadyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Video çıkışı

Bkz. “{ Video } ayarları” bölümü.

DVD Recorder Ayarlar

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Menü dili
Saat ayarı
Ekran koruyucu
HDD biçimle
Varsayılanı yükle

Türkçe

00:10:59

Açık

Bkz. “{ Sistem } ayarları” bölümü.
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Radyo } ayarları 

Ön Ayarları Yönet  Kaydedilmiş TV kanallarını tercihlerinize göre ayarlayın.
 Program listesi menüsüne girmek için bu seçeneği seçin ve OK tuşuna basın.

1)  tuşlarını kullanarak değiştirilecek kanalı işaretleyin.
2) Sol taraftaki işlem çubuğunu taşımak için  tuşuna basın.
3) Değiştirme seçeneklerinden birini seçmek için   tuşlarını kullanın:

{ Yukarı } – İşaretlenmiş kanalı program listesinde önceki ön 
ayar numarasına taşımak için OK tuşuna basın.

{ Aşağı }  – İşaretlenmiş kanalı program listesinde sonraki ön 
ayar numarasına taşımak için OK tuşuna basın.

{ NICAM } –  NICAM bir dijital ses aktarım sistemidir. Bir 
stereo kanal ya da iki ayrı mono kanal aktarabilir. 
Ses aktarımını güçlendirmek için { Açık } veya 
alım gücü zayıfsa { Kapalı } seçenekleri seçilir.

{ Dekoder } – Eğer geçerli TV kanalı EXT2 TO VCR/SAT 
soketine bağlı dekoder aracılığıyla kodlanmış TV 
sinyalleri şeklinde aktarılıyorsa. Bağlı dekoderi bu 
kanala tahsis etmek için dekoderi açmanız 
gereklidir. OK tuşuna basarak dekoderi { Açık } 
veya { Kapalı } şeklinde ayarlayabilirsiniz. 

{ Adını değiştir } – Yeniden adlandırma alanına girmek için OK 
tuşuna basın. Klavye menüsünde bir karakter/
rakam/simge işaretlemek için   tuşlarını 
kullanın ve OK tuşuna basarak seçin. 
Tamamladıktan sonra menüde { Son } seçeneğine 
gelin ve OK tuşuna basın.

    Not:  Maksimum giriş beş karakterdir.

  Girişi düzenlemek için klavye ekranında aşağıdaki 
tuşları kullanabilirsiniz. Seçmek için ilgili çubuğu 
işaretleyin ve OK tuşuna basın.

ABC büyük harfleri görüntüler.

abc küçük harfleri görüntüler.

Simge simgeleri görüntüler.

Boşluk 
tuşu

karakterler arasında bir 
boşluk oluşturur. 

Geri sil imlecin solunda yer alan bir 
karakteri siler.

İptal tüm değişiklikler iptal edilir 
ve klavye giriş menüsünden 
çıkılır.

Son değişiklikler onaylanır. 

Ön ayarları yönet

OK BACKONAYLA Çık

1    BBC       0      Açık     Kapalı    C02

2    ARD       0      Açık     Kapalı    C03

3    BBC       0      Açık     Kapalı    S08

4    TTV        0      Açık     Kapalı    S22

5    ONE      0       Açık     Kapalı    S18

6    RTL4     0       Açık     Kapalı    C11

PR İstasyon İnce NICAM DekoderK NL.

Önceki/Sonraki

Yukarı

Aşağı

NICAM

Dekoder

Adını değiştir

Manuel ayar
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Radyo } ayarları  (devamı)

{ Manuel ayar } – Manuel ayar menüsüne girmek için OK tuşuna 
basın. Ayarı değiştirmek için  tuşlarını 
kullanın, önceki/sonraki giriş alanına gelmek için 
ise   tuşlarını kullanın.

 { PR }
 – Seçmiş olduğunuz kanalın program numarası.

 { Ara (MHz) }
 – Geçerli bir frekans aktarımı aramak için  

tuşlarını kullanın.

 { CH }
 – Bir TV programı seçmek için  tuşlarını 

kullanın.

 { İnce }
 – Kanala manuel olarak ince ayar yapın. Frekansı 

0,06~0,07 MHz artırmak veya azaltmak için  
tuşlarını kullanın.

 { Standart }
 – Görüntü ve ses açısından en az bozulmaya neden 

olan TV sistem standardını seçmek için  
tuşlarını kullanın.

Ülke Ayarları  Otomatik kanal ayarı için ülkenizi seçin.

Oto. Tarama  Kaydedicideki tüm TV programlarını yeniden kurun. Otomatik kanal arama 
işlemini başlatmak için bu seçeneği seçin ve OK tuşuna basın. Bu işlem 
birkaç dakika sürebilir.

Manuel ayar

OK BACKONAYLA Geri

PR Ara (MHZ)

1 C355.162

KNL. İnce Standart

-1 PAL B/G
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Disk } ayarları

Format  DVD±RW disklerinin bu kaydedicide kayıt amacıyla kullanılmadan önce 
formatlanması gerekebilir.

1) Seçmek için OK tuşuna basın.
2) Bir onay mesajı görüntülenir. Devam etmek için { Tamam } veya 

iptal etmek için { İptal } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Not:  Disk formatlandığında tüm disk içeriği kaybedilecektir.

Sonlandır  Bir başka DVD oynatıcıda oynatılabilmesi için kaydedilen DVD±R’yi 
sonlandırın. 

1) Seçmek için OK tuşuna basın.
2) Bir onay mesajı görüntülenir. Devam etmek için { Tamam } veya 

iptal etmek için { İptal } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Not:  DVD±R sonlandırıldıktan sonra bu disk üzerinde başka bir kayıt 
veya düzenleme işlemi gerçekleştirilemez. Sonlandırılmış bir DVD±R eski 
haline döndürülemez.

Kilitle  Kaydın yanlışlıkla silinmesini ya da düzenlenmesini engellemek amacıyla 
kaydedilebilir DVD’yi kilitleyebilirsiniz. 

1) Seçmek için OK tuşuna basın.
2) Bir onay mesajı görüntülenir. Devam etmek için { Tamam } veya 

iptal etmek için { İptal } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Not:  Disk kilitlendiğinde menü seçeneği { Kilidi Çöz } şeklinde 
değişecektir. Bu seçeneği bir başka DVD kaydedicide kaydedilmiş 
DVD±R/ DVD±RW’nin kilidini çözmek için kullanabilirsiniz.

Uyumlu hale getir  Düzenlenen DVD±RW, bir başka DVD oynatıcıda oynatılırken orijinal 
başlıkları veya gizli sahneleri görüntüleyebilir. Bu fonksiyon, düzenlenmiş 
bir DVD±RW’yi diğer oynatıcılar ile uyumlu hale getirmenizi sağlar. 

1) Seçmek için OK tuşuna basın.
2) Bir onay mesajı görüntülenir. Devam etmek için { Tamam } veya 

iptal etmek için { İptal } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basarak 
onaylayın.

 Not:  Eğer seçenek kullanılamıyor ise disk uyumlu hale getirilmiştir.
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Disk } ayarları (devamı)

Etiket  Kaydedilebilir DVD diski yeniden adlandırma

1) Disk etiketi menüsüne gitmek için OK tuşuna basın.
2) Klavye menüsünde bir karakter/rakam/simge işaretlemek için  

 tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak seçin.
3) Tamamlandığında { Son } seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın

 Not:  Maksimum görüntüleme 11 karakterdir.

Disk bilgisi  Geçerli disk bilgilerini görüntüleyin. Menüden çıkmak için SETUP tuşuna 
basın. 

{ Etiket } – Disk adı.

{ Başlık no. } – Diskteki toplam dosya sayısı. Standart olarak 
başlık sayısı 99’dur.

{ Medya } – Disk tipi.

{ Durum }  – Diskin durumu (kaydedilebilir, boş, 
sonlandırılmış veya dolu).

{ Boşluk tuşu } – Kullanılan alan ve toplam alan.

{ Kalan } – Çubuk grafik ile gösterilen şekilde kalan alan. 

Etiket

Başlık no.

Medya

Durum

Boşluk tuşu

Hatırlatıcı

No label

2

DVD+R

Kaydedilebilir (PAL)

1150/4422MB

SP: 88 dakika
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{ Oynatma } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Ses Dili  DVD oynatma için tercih edilen audio dilini seçer.

Altyazı Dili  DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin. 

 Notlar:
 – Eğer seçilen konuşma/altyazı dili diskte bulunmuyorsa, diskin varsayılan 

dil ayarları kullanılacaktır. 
 – Bazı DVD’lerde altyazı/ses dili sadece DVD disk menüsü kullanılarak 

değiştirilebilir. 

TV Biçimi  Kaydedicinin en boy oranını bağlı TV’nin tipine göre ayarlayın.

{ 4:3 PS }  – Kenarların uygun şekilde düzenlendiği tam 
yükseklikte görüntü için bu seçeneği seçin.

{ 4:3 LB }  – TV ekranınızın üst ve alt kısımlarında siyah 
şeritlerle ‘geniş ekran’ görünümü elde etmek 
için bu seçeneği seçin.

{ 16:9 } – Geniş ekran TV için bu seçeneği seçin (en-boy 
oranı 16:9).

Devam  Disk oynatımını son durdurulan noktadan devam ettirin. Bu işlem, yalnızca 
kaydedici bekleme moduna alındıktan sonra veya diskin disk tepsisinden 
çıkarılmış olması durumunda kullanılabilir. (Bu seçenek yalnızca DVD/
VCD’lerde kullanılabilir).

{ Kapalı }  – Devam etme modunu kapatın. Disk oynatmaya 
ilk başlıktan başlayacaktır. 

{ Açık }  – Devam etme modunu açın. Kaydedici oynatmayı 
otomatik olarak son durdurulan konumdan 
başlatacaktır.

 Not:  Oynatmaya devam etme başladığında, PREV/FRV düğmesine 
basarak devam etme modunu iptal edebilir ve diski baştan oynatabilirsiniz.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Oynatma } ayarları (devamı)

DivX(R) VOD DRM  DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi 
sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu 
görüntülemenizi sağlar. Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod Internet 
adresini ziyaret edin.

1) Kayıt kodunu görüntülemek için OK tuşuna basın.
2) Önceki menüye gitmek için BACK tuşuna basın.
3) Kayıt kodunu kullanarak www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD 

hizmetinden video kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Talimatları 
uygulayın ve kaydedicide oynatmak için videoyu bilgisayarınızdan bir 
CD-R/RW veya kaydedilebilir DVD’ye kaydedin.

 Not:  DivX® VOD adresinden indirilen videolar yalnızca bu kaydedicide 
oynatılabilir. 

DivX Altyazı 
Karakteri

 Kayıtlı DivX altyazısını destekleyen yazı tipini seçin.

{ Standart } – Kaydedicide bulunan Latin yazı tiplerinin 
standart bir listesi görüntülenir.

{ Orta Avr. } – Orta Avrupa yazı tipleri görüntülenir.

{ Kiril } – Kiril yazı tipleri görüntülenir.

{ Greek }  – Yunanca yazı tipiyle görüntüleme.
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Ses } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Düşük uyarlama  Dolby Digital formatında kaydedilmiş bir DVD oynatırken iki kanala ses 
düşük uyarlama yapmak için bu seçeneği seçin.

{ LT/RT } – Kaydedici Dolby Pro Logic dekodere bağlı ise bu 
seçeneği seçin.

{ Stereo } – Çok kanallı ses sinyallerini yalnızca öndeki iki 
hoparlörden ses dağıtacak şekilde iki kanala 
düşük uyarlamak için bu seçeneği seçin.

Dijital Çıkış  Bu ayar yalnızca ses/video cihazının kaydedicideki COAXIAL DIGITAL 
OUT soketine bağlı olması durumunda gereklidir.

{ PCM } – Bağlı cihazın çok kanallı sesi çözememesi 
durumunda bu seçeneği seçin. Dolby Digital ve 
MPEG-2 çok kanallı sinyalleri PCM’ye (Darbeli 
Kod Modülasyonu) çevrilir.

{ Otomatik }  – Ses sinyalleri, diskteki ses akışına göre 
çalınacaktır.

Gece Ayarı  Bu mod, düşük ses seviyesinde çalmayı iyi düzeye getirir. Yüksek sesli 
çıkışlar yumuşatılacak, düşük sesli çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye 
yükseltilecektir.

{ Açık } – Gece modunu açar.

{ Kapalı } – Gece modu özelliğini kapatır. Surround sesin 
tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için 
bu seçeneği seçin.
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Video } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Video Çıkışı  Kaydedci ile TV arasındaki video bağlantısıyla eşleşen video çıkış tipini 
seçer.

{ SCART RGB }  – SCART bağlantısı için.

{ YUV Geçmeli } – Komponent video bağlantısı için. 

{ YUV Aşamalı } – Aşamalı taramalı TV’ye komponent video 
bağlantısı için. (Uygun görüntüleme kanalına 
geçmek için TV uzaktan kumandasını kullanın. 
TV’nizde uygun video girişini nasıl seçeceğinizi 
öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna 
bakın).

 Not:  S-Video veya Kompozit (CVBS) video bağlantısı için video çıkışı 
ayarı gerekli değildir. 
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Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

{ Sistem } ayarları (altı çizili seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Menü Dili  Kaydedici ekranı için menü dilini seçer.

Saat ayarı  Sistem tarih ve saat ayarını yapın. Rakamı değiştirmek için  tuşlarını 
kullanın ve   tuşlarını kullanarak farklı bir giriş alanı seçin. 

 Onaylamak için OK tuşuna basın.

{ Manuel } – Tarih ve saati manuel ayarlamak için 
seçebilirsiniz.

{ Otomatik } – Tarih ve saat otomatik ayarını açın veya kapatın. 
Eğer devreye alınırsa tarih ve saat, tarih ve kanal 
bilgilerini yayınlayan ayarlanmış ilk kanala göre 
ayarlanacaktır.

Ekran Koruyucu  Ekran koruyucu, TV ekranın uzun süre statik bir görüntüye maruz 
kalmasını engelleyerek hasar görmesini önler.

{ Açık } – Oynatma 15 dakikadan uzun süre durur veya 
duraklatılırsa, TV ekran koruyucu moduna 
geçer.

{ Kapalı } – Ekran koruyucu işlevini kapatır.

HDD biçimle  HDD’de bulunan tüm işaretlenmiş/işaretlenmemiş kayıtlar silinir. Bu 
seçenek yalnızca HDD’ye kayıt sırasında kullanılabilir.

Varsayılanları Yükle  Kaydedicinin zamanlayıcı programları hariç tüm ayarlarını varsayılanlara 
geri yükler.
1) Varsayılan ayarın geri yüklenmesini onaylamak için OK tuşuna basın.
2) Ekranda bir uyarı mesajı görünür. Devam etmek için { Tamam } 

seçeneğini seçin veya { İptal } seçeneğini seçerek iptal edin, daha 
sonra OK tuşuna basarak onaylayın.

 Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra ilk ayarları 
yapmanız istenecektir. 
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Diğer Bilgiler

Aşamalı Tarama özelliğinin 
kurulması

(Yalnızca Tek Seferde Tarama özellikli TV’ler için)
Tek seferde tarama, geçmeli taramanın (normal 
TV sistemi) iki katı resim karesi gösterir. 
Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip 
olan aşamalı tarama, daha yüksek görüntü 
çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...
– Kaydediciyi Y Pb Pr bağlantısını kullanarak 
bir aşamalı taramalı TV’ye bağlayın.
– Temel kurulum ve ayarları 
tamamladığınızdan emin olun.

A  TV’yi kaydedici görüntüleme kanalına alın.

B Kaydediciyi açın ve uzaktan kumanda 
üzerindeki SETUP tuşuna basın.

 Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

C  tuşlarını kullanarak { Video } seçeneğini 
seçin ve u tuşuna basın.

D  tuşlarını kullanarak { YUV P-Tarama } 
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

OK ONAYLA BACK Geri SETUP Çık

DVD Recorder Video

Radyo

Disk

Oynatma

Kayıt

Ses

Video

Sistem

Video çıkışı SCART RGB

YUV interlace

YUV P-Tarama

E Televizyondaki talimatlara bakın ve OK tuşuna 
basarak işlemi onaylayın.

 Ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü 
kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

 Alternatif olarak { İptal } seçeneğini seçin 
ve önceki menüye geri dönmek için OK tuşuna 
basın.

F Menüden çıkmak için SETUP tuşuna basın.

Faydalı İpucu:
– Bu kaydedici ile tam uyumlu olmayan bazı 
aşamalı taramalı TV’ler, DVD oynatma sırasında 
doğal olmayan görüntüler verebilir
VIDEO diski. Bu durumda, kaydedici e TV^de 
aşamalı tarama özelliğini kapatın.
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Kayıt için ne tip disk kullanmalıyım?
DVD±R, DVD+R DL DVD±RW diskler 
üzerine kayıt yapabilirsiniz. Bunlar, 
bilgisayarlarda bulunan birçok DVD-Video 
oynatıcılar ve DVD-ROM sürücülerle 
uyumludur.

DVD±R/±RW diskin kapasitesi nedir?
4,7 GB veya altı CD’ye eşit. Tek bir disk 
üzerine en yüksek kalitede (DVD standardı) en 
fazla bir saat ve en düşük kalitede (VHS 
standardı) yaklaşık olarak 6 saat kayıt 
yapabilirsiniz. 

DVD±R ve DVD±RW arasındaki fark 
nedir?
DVD±R is “kaydedilebilir”, DVD±RW ise 
“tekrar kaydedilebilir” disktir. DVD±R diskine 
birden çok oturumda kayıt yapabilirsiniz, ancak 
disk dolduğunda bu diske artık kayıt 
yapamazsınız. DVD±RW, aynı disk üzerine 
defalarca kayıt yapmanızı sağlar.

DV nedir?
i.LINK olarak da bilinen DV’yi kullanarak, DV 
uyumlu bir kamerayı ses, görüntü, veri ve 
kontrol sinyallerinin giriş çıkışı için tek bir DV 
kablo üzerinden bu kaydediciye 
bağlayabilirsiniz.
– Bu kaydedici yalnızca DV formatındaki 
(DVC-SD) video kameralarla uyumludur. 
Dijital uydu aygıtları ve Dijital VHS video 
kaydedicilerle uyumlu değildir.
– Bu kaydediciye aynı anda birden fazla DV 
kamera bağlayamazsınız.
– Bu kaydediciyi, DV IN girişi üzerinden 
bağlanmış harici aygıtlar ile kumanda 
edemezsiniz.

Harici bir oynatıcıdan bir VHS kaset 
veya bir DVD kopyalayabilir miyim?
Evet, fakat sadece VHS kaset veya DVD kopya 
korumalı değilse.

Başlıklar ve Bölümler nelerdir?
Bir DVD disk içinde  bir kitaptakine benzer 
şekilde Başlıklar ve Bölümler yer almaktadır. 
Başlık, genelde filmin tamamıdır ve Bölümlere 
veya farklı filmlerden ayrı sahnelere ayrılmıştır.

Başlık

Bölüm

Başlık

Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm

Bölüm işaretlerini

Programlar tek bir başlık olarak kaydedilir, 
kayıt ayarlarına bağlı olarak bir veya birden 
fazla bölümden oluşabilirler.

Başlıkları nasıl ayarlayabilirim?
Kaydedici, yeni bir kayda başladığınız her seferde 
otomatik olarak yeni bir başlık oluşturur. 

Bir diski “sonlandırmanın” işlevi nedir?
Bir diskin sonlandırılması daha sonradan kayıt 
yapılamayacak şekilde diskin kilitlenmesini sağlar. 
Bu yalnızca DVD±R veya DVD+R DL diskler 
için gereklidir. Böylelikle tüm DVD oynatıcılarla 
uyumlu olacaktır. Sonlandırmadan bir diski 
çıkarmak için kayıt işlemini durdurup diski 
çıkarmanız yeterlidir. Yeterince saklama alanı 
olduğu sürece disk üzerine yazma olanağınız 
olacaktır.

Kayıt kalitesi ne kadar iyi?
Seçebileceğiniz birkaç kayıt kalitesi bulunmaktadır 
“HQ” - Yüksek Kalite (1 saatlik mod) - “SLP” - 
Süper Uzun Çalma (6 saatlik mod). 

Kayıt Kalitesi

DVD+R Çift 
Katmanlı

Sabit diske ya da boş bir kaydedilebilir DVD diske 
saatlerce kayıt yapılabilir.

HQ Yüksek Kalite)

SP (Standard Play)

 
 

LP (Long Play)

EP (Extended Play)

SLP (Super Long Play)

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)

Sıkça Sorulan Sorular
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Sorun Giderme

 Sorun (Genel) Çözüm

UYARI
Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın. 
Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. 
Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınıza başvurun.

Güç yok.

Uzaktan kumanda 
çalışmıyor.

Görüntü yok.

Ses yok.

– Sistemi açmak için kaydedicinin ön tarafındaki STANDBY-ON 
düğmesine basın.

– AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.

– Uzaktan kumandayı doğrudan DVD kaydedici önündeki sensöre 
yöneltin (TV’ye doğru değil). 

– DVD kaydedici ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. 
– Piller zayıf olabilir, değiştirin.
– Giriş kaynağı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki TUNER 

tuşuna basın.

– TV’yi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. DVD ekranını 
görene kadar TV kanalını değiştirin. Daha ayrıntılı bilgi için TV 
kullanım kılavuzuna bakın.

– Kaydedici ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin. 
– TV’niz Aşamalı Taramayı desteklemediği halde DVD kaydediciniz 

Aşamalı Tarama moduna ayarlanmış olabilir. Aşağıdaki adımları 
uygulayın:

 1) Cihaz ile birlikte verilen AV kablosunu (kırmızı/beyaz/sarı) DVD 
kaydedicinin arka panelindeki CVBS OUT soketleri ile TV’nin Video 
In ve Audio In soketleri arasına bağlayın.

 2) TV’yi açın ve TV üzerindeki uygun video girişi kanalını seçmek 
için TV’nin uzaktan kumandasını kullanın. (örn. AV, EXT1, EXT2).

 3) DVD kaydediciyi açın ve TV’da kaydedici ekranının 
görüntülenmesini bekleyin. Ayarlar menüsünü kullanarak Aşamalı 
Taramayı kapatın. Bkz. “Ayarlar Menü Seçenekleri – { Video } 
Ayarları – { Video Çıkışı }” bölümü.

–  Ses bağlantılarını, kırmızı ve beyaz soketleri kontrol edin. Daha 
ayrıntılı bilgi almak için bkz. “Adım 1: Temel Kaydedici Bağlantıları - 
Ses kablolarının bağlanması” bölümü.

– Dijital çıkışını, DVD kaydediciye bağlamış olduğunuz cihazlara uygun 
şekilde ayarlayın. Bkz. “Ayarlar Menü Seçenekleri – { Ses } Ayarları 
– { Dijital Çıkışı }” bölümü.
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  Sorun (Genel/Oynatma) Çözüm

Sorun Giderme (devamı)

Kaydediciden TV sinyali 
alınamıyor.

DVD kaydedicinin otomatik 
arama işlemi sırasında kayde-
dilen bir kanalın görüntüsü 
bulanık ya da bozuk.

Tepsi çıkarılamıyor.

Disk oynatılmıyor.

Bağlı bulunan bir hi-fi 
sisteminden ya da ampli-
fikatörden gelen bozuk ses.

DivX filmler oynatılamıyor.

Oynatma sırasında resim 
bozuk veya siyah beyaz 
görüntüleniyor.

–  Anten ya da kablo TV sinyalinizi kontrol ettirin. 
–  TV kanalını yükleyin. Ayrıntılı bilgi almak için bkz. “Ayarlar Menü 

Seçenekleri – { Radyo } Ayarları” bölümü.

– DVD kaydedici ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
– TV kanal sinyalinin ince ayarını daha sonra yapabilirsiniz. Bkz. 

“Ayarlar Menü Seçenekleri – { Radyo } Ayarları” bölümü.
– Aynı TV kanalını daha net bir görüntüyle aramak için CH +/- 

tuşlarına basın.

– Tüm ekran menülerinden çıkın.
– Herhangi bir oynatma veya kayıt işlemini durdurmak için STOP 

tuşuna ve sonra set üzerindeki OPEN/CLOSE tuşuna basın.

– Etiketi yukarı dönük olacak şekilde diski takın.
– Yanlış bölge kodu. Bu DVD kaydedicide oynatılabilmesi için DVD, 

TÜM bölgeler için veya Bölge 2 olarak kodlanmış olmalıdır.
– Disk üzerinde kayıt yok veya disk tipi yanlış. Bkz. “Diskten 

Oynatma - Oynatılabilir diskler”.
– Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş 

olduğundan emin olun. Diski temizleyin veya başka bir disk 
deneyin.

– Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol 
edin.

–  Kaydediciden, amplifikatör üzerindeki ‘Phono’ girişine hiçbir kablo 
bağlamayın. 

– DTS CD oynatıyorsanız, bu kaydedicinin COAXIAL soketini bir 
Hi-Fi sistemi veya amplifikatöre bağlamanız gerekmektedir.

– DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile ‘Home Theatre Profile’ 
moduna uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.

– Karşıdan yüklenen DivX filminin bütün bir dosya olup olmadığını 
kontrol edin.

–  Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuz. 
–  Disk, kirli, diski temizleyin.
– Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir.
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  Sorun (Genel/Oynatma) Çözüm

Sorun Giderme (devamı)

Bu DVD kaydedicide kayd-
edilen DVD±R/±RW disk DVD 
oynatıcıda çalışmıyor.

TV alımında görüntü ya da 
ses paraziti var.

‘UNKNOWN DISC’ mesajı 
görüntüleniyor.

DVD Video diskleri veya 
önceden kaydedilmiş video 
kasetler kopyalandığında 
görüntü bulanık ve parlaklık 
değişiyor.

Kayıtlar planlandığı gibi 
gerçekleşmiyor.
Yeni kayıt yapılamıyor.

–  Kayıt çok kısaysa DVD oynatıcı bunu algılamıyor olabilir. Kayıt 
modları için minimum kayıt sürelerine dikkat edin : {HQ} – 5 dak, 
{SP} – 10 dak, {LP} - 15 dak, {EP} – 20 dak, {SLP} – 30 dak. 

– DVD±R diskini sonlandırmanız gerekmektedir. Bkz. “Ayarlar 
Menü Seçenekleri - { Disk } ayarları - { Sonlandırma }”.

–  Anten ya da kablo TV sinyalinizi kontrol ettirin. 
–  TV kanalınızın ince ayarını yapın. Bkz. “Ayarlar Menü  

Seçenekleri – { Radyo } Ayarları” bölümü.

– Bu mesaj, aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşmış bir diski 
takmanız nedeniyle görüntülenir:

–  Kayıt sırasında hata: Başlık eksik olabilir.
–  Başlık/dizin resmini değiştirirken hata: Orijinal başlık/dizin resmi 

görüntülenebilir.
– Sonlandırma sırasında hata veya disk sonlandırılamadı.

– Bu durum, kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya video 
kasetleri kopyalamayı denediğinizde söz konusu olur. TV’deki 
görüntü iyi olduğu halde, kaydedilebilir DVD diskteki kayıt hatalı. 
Bu durum kopyalamaya karşı korumalı DVD’ler veya video 
kasetlerde kaçınılmazdır.

– Kaydedilebilir DVD diskin sınırlı bir kayıt ömrü vardır, lütfen kayıt 
için yeni disk takın.

–  Kayıt etmek istediğiniz TV kanalı kayıtlı değil veya yanlış program 
numarasını seçtiniz. Kaydedilmiş TV kanallarını kontrol edin.

–  Saat ayarlarını tamamladıktan sonra zamanlayıcı kaydını 
sıfırlamanız gerekmektedir.

– Zamanlayıcı kaydı listesinde aşağıdaki mesajlardan biri { Durum } 
sütununda görüntülenmelidir:

{ Örtşme } Zamanlayıcı kaydı, bir başka zamanlayıcı 
kaydıyla üst üste geliyor.

{ Yplmd } Programlanmış kayıt saatinde güç kesintisi söz 
konusu olabilir.

{ Gecikmiş } Saat ayarlarını tamamladıktan sonra 
zamanlayıcı kaydını sıfırlamanız gerekmektedir.

{ HDD’ye } Programlanmış kayıt sabit diske kaydedildi. 
Kaydedilebilir DVD disk zarar görmüş olabilir 
veya kayıt için yeterli alana sahip olmayabilir.
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Görüntü/Ekran
• En/boy oranı: 4:3, 16:9
• D/A dönüştürücü: 10 bit, 54 MHz
• A/D Dönüştürücü: 10 bit, 27 MHz
• Görüntü geliştirme: Aşamalı tarama

Ses
• D/A Dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
• A/D dönüştürücü: 24 bit, 96 kHz
• Sinyal/parazit oranı: 102
• Yanses (1kHz): 105 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB

Video Kaydı
• Kayıt sistemi  : PAL
• Sıkıştırma formatları : MPEG2
  High Quality    : HQ 
  Standard Play   : SP  
  Long Play    : LP  
  Extended Play    : EP  
  Super Long Play  : SLP
• Ses sıkıştırma: Dolby Digital, PCM

Video Oynatma
• Disk oynatma ortamı: CD, CD-R/-RW, DVD, 

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

• Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, DivX
• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Ses Çalma
• Disk oynatma ortamı: CD, CD-R/-RW, MP3-

CD, MP3-DVD
• Sıkıştırma formatları: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• MP3 bit oranları: 32~256 kbps ve VBR

Sabit Görüntü Oynatma
• Disk formatları: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, Fotoğraf CD’si
• Resim sıkıştırma formatları: JPEG
• Görüntü geliştirme: Döndürme, Zoom

Depolama Ortamı
• Kayıt Ortamı: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW, DVD+R DL

 

Tuner/Alma/Verme
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Anten Girişi: 75 Ohm koaksiyal  (IEC75)

Bağlanabilirlik
 Arka Bağlantılar:
• SCART (2x)
• S- Video Çıkışı
• Video (CVBS) Çıkışı
• Komponent video (Y Pb Pr) Çıkışı
• Sol/sağ ses çıkışı 
• Dijital ses çıkışı (koaksiyel)
• RF anten girişi
• RF TV çıkışı
• Şebeke elektriği

 Ön Bağlantılar:
• i.LINK DV girişi (IEEE 1394 4 pimli)
• Video Girişi (CAM)
• Sol/sağ ses girişi 
• USB Girişi

Kolaylık
• Programlama/Zamanlayıcı Geliştirmeleri: 

Günlük/Haftalık, Program Tekrarlama, Manuel 
Zamanlayıcı, Tek Dokunuşta Kayıt

• Programlanabilir olay sayısı: 8

Güç
• Güç kaynağı:  220 – 240V, ~50 Hz
• Tüketim:  28 W (standart)
• Beklemede güç tüketimi: < 3W

Kasa
• Boyutlar (G x Y x D) : 435 x 43,5 x 330 mm
• Net Ağırlık :  3,5  kg

Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden 
haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Özellikler
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Ekran paneli simgeleri/mesajları

Kaydedicinizin ekranında aşağıdaki simgeler/
mesajlar görüntülenebilir: 

 00:00:00
Çoklu fonksiyon göstergesi/metin satırı
– Başlık/parça numarası
– Toplam/geçmiş/kalan başlık/parça zamanı
– Diskle ilgili ek bilgi
– TV kanalı numarası ya da görüntü kaynağı
– Saat (Bekleme modunda gösterilir).
– TV program ismi

 TIMER
Bir zamanlayıcı kaydı programlanmış ya da aktif.

 FULL
Disk dolu. Yeni kayıtlar için saklama alanı yok.

 READING
Disk, kaydedici tarafından algılanıyor.

 NO DISC
Disk takılmamış. Eğer disk takılmışsa, disk 
okunamıyor olabilir.

 OPEN
Disk tepsisi açılıyor veya açık.

 HELLO
Kaydedici açıldı.

 REG ERR
Yerleştirilen DVD’nin bölge kodu, kaydedicinin 
kodundan farklı.

 STOP
Oynatma / kaydetme işlemi durduruldu.

 BUSY
Kaydedici, disk üzerine yazıyor.

 UNKNOWN
Kaydedici, yerleştirilen diske ilişkin bir sorunla 
karşılaştı.
 error in handling the disc inserted.
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Analog: Sayılara dönüşmeyen ses. Dijital sesin 
belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişiklik 
gösterir. Bu soketler, sesi sol ve sağ olmak üzere 
iki kanaldan gönderir.

En-boy oranı:  Görüntülenen resmin dikey ve 
yatay boyut oranı. Standart TV yatay - dikey oranı 
4:3 değerindeyken, geniş ekran oranı 16:9 
değerindedir.

AUDIO OUT soketleri: Sesi başka bir sisteme 
(TV, Stereo, vb.) gönderen, sisteminin arkasındaki 
kırmızı ve beyaz soketler.

Bölüm: DVD’deki bir görüntünün veya müzik 
parçasının başlıklardan daha küçük olan 
bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. 
Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan 
bir bölüm numarası verilir. 

Dijital ses: Sayısal değerlere dönüştürülmüş ses. 
Dijital ses COAXIAL DIGITAL OUT soketi 
kullanılarak elde edilebilir. Bu yuvalar sesi, analogta 
olduğu gibi iki kanal yerine, birden fazla kanal 
üzerinden gönderir.

Disk menüsü: DVD üzerine kaydedilmiş 
görüntülerin, seslerin, altyazıların, açıların vs. 
seçilebilmesi için hazırlanmış ekran görüntüsü.

DivX: DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek 
görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden 
gönderilebilmesini sağlayacak şekilde küçülten ve 
DivX Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent 
başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video 
sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından 
geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, 
surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip 
surround ses sistemi.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü 
formatıdır. Joint Photographic Expert Group 
tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma 
oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş 
gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya 
formatıdır. “MP3” Motion Picture Experts Group 1 
(veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. 
Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak 
normal bir CD’ye oranla 10 kat daha fazla veri 
içerebilir.

MPEG:  Motion Picture Experts Group. Dijital ses 
ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

Çok kanallı: DVD’ler, her bir ses parçası bir ses 
alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilmiştir. Çok 
Kanallı terimi, bir veya daha fazla kanal içeren ses 
parçalarını tanımlar.

PBC: Oynatım Kontrolü. Video CD veya 
SVCD’de oynatmayı kontrol etmek için kayıtlı 
sinyaldir. PBC’yi destekleyen Video CD veya 
SVCD’de kayıtlı menü ekranlarını kullanarak 
etkileşimli oynatma ve aramanın keyfine 
varabilirsiniz.

PCM: Darbe Kodu Modülasyonu. Bir dijital ses 
kodlama sistemi. 

Region code: Disklerin yalnızca belirlenen 
bölgelerde oynatılmasını sağlayan sistemdir. Bu 
ünite, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri 
oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine 
bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok 
bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

S-Video: Parlaklık ve renk için ayrı sinyaller 
göndererek net görüntü sağlar. S-Video’yu yalnızca 
TV’nizin S-Video Girişi varsa kullanabilirsiniz.

Surround: Dinleyenin çevresine birden çok 
hoparlör yerleştirerek tam bir gerçeklik duygusu 
vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan 
sistemdir.

Başlık: DVD’deki film veya müzik bölümlerinden 
en uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı 
bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir. 

VIDEO OUT yuvası: DVD görüntülerini TV’ye 
gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.

Sözlük
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TV System Guide

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA SECAM D SECAM K  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4
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TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G( was SECAM D )  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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