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Bu ürün, görüntü kalitesi yüksek filmleri üreten birçok çekim
şirketi için gerekli telif hakkı teknolojiyle donatılmıştır.
Tüketiciler, yüksek görüntü kaliteli tüm televizyon setlerinin
uygulanan teknolojiyle tamamen uyumlu olmadığına ve
dolayısıyla görüntüde hataların olabileceğine dikkat etmelidir.
Geçişli Taramayla ilgili 625 sorunun 525’inde, kullanıcının
bağlantıyı “standart tanım” çıkışına geçirmesi önerilir.
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Bu uyarı etiketi setin içine yerleştirilmiştir.

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN 
OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING 
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL 
ÅPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLING
VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR 
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA 
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTBILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN 
OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN 
CAS D´OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
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Giriş
DVD kayıt sisteminizle kendi DVD’lerinizi kaydedin ve dijital
çevresel ses ile ev sineması teknolojisinin en iyi özelliklerinin
keyfini çıkarın.

Bu set,Avrupa Topluluğunun radyo frekansına
karışmayla ilgili gerekliliklerine uygundur.

UYARI
Burada açıklananlar dışında kontrollerin ve ayarların
kullanılması ya da işlemlerin uygulanması tehlikeli
radyasyon maruziyetine veya güvenli olmayan
çalışma şekillerine neden olabilir.

Sağlanan Aksesuarlar
DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim
edilir :
– 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör
– 1 subwoofer
– 6 hoparlör kablosu
– 1 Scart kablosu
– 1 Komponent Video kablosu (kırmızı, yeşil ve mavi fişler)
– 1 cinch ses kablosu (kırmızı ve beyaz fişler)
– 1 dijital ses kablosu (siyah fişler)
– 1 televizyon anteni kablosu
– 1 FM anteni kablosu
– 1 MW çerçeve anten
– 1 uzaktan kumanda ve 2 adet AA pil

Kurulum
Seti düz, sert ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Seti, ısınmasına neden olabilecek başka bir cihazın (örn.: alıcı
veya anfi) üzerine koymayın.

Aşırı ısınmasını önlemek için, setin arkasında ve üzerinde 
en az 10 cm ve sol ve sağ yanlarında en az 5 cm boşluk
kalmasını sağlayın.

Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın.

Seti su damlamasına veya su sıçramasına karşı koruyun.

Setin üzerine tehlike yaratabilecek eşyalar (örn.: yanan mum,
sıvı dolu nesneler) koymayın.

Setin yakınında bulunan açık cep telefonları arızalara yol
açabilir.

Bakım
Setinizi yumuşak, hafif nemlendirilmiş,
tiftiksiz bir bezle silin.Aşındırıcı etkiye
neden olabileceğinden hiçbir temizlik
maddesi kullanmayın.

Seti, pilleri veya diskleri nem, yağmur,
kum veya aşırı ısıya (ısıtma cihazının
veya doğrudan güneş ışığının neden
olduğu ısı) maruz bırakmayın.

Merceği tozdan korumak amacıyla DVD kayıt sisteminizin
tepsisini her zaman kapalı tutun. Setin optik birimine zarar
verebileceğinden, yaygın olarak kullanılan mercek temizleme
disklerini kullanmayın.

Set, soğuk bir ortamdan ılık bir ortama taşındığında mercek
buğulanabilir. Böyle bir durumda disk çalmak veya kayıt
yapmak mümkün değildir. Nemi buharlaşana kadar seti ılık
bir çevrede bırakın.

Disk kullanımı
DVD+R’ler ve DVD+RW’ler son
derece hassastır. Diskleri kullanırken
lütfen özel itina gösterin. Bir diski
kutusunda kolaylıkla çıkarmak için
ortadaki çıkıntıyı bastırarak diski
yukarı kaldırın. Kullandıktan sonra
diski DVD kayıt sisteminden çıkarın ve her zaman disk
kabında saklayın.

Diske asla etiket yapıştırmayın.

Diskin üzerine yazı yazmak isterseniz,
yumuşak, keçe uçlu bir kalem kullanın
ve yalnızca diskin baskılı yüzüne yazın.
Diski temizlerken, yumuşak tiftiksiz bir
bez kullanarak ortadan kenara doğru
düz bir hat boyunca silin.Temizlik
maddeleri diske zarar verebilir!

Çevreyle ilgili bilgiler
Gereksiz hiçbir ambalaj malzemesi kullanılmamıştır. Elimizden
gelen gayreti göstererek, ambalajı şu üç tek parçaya kolayca
ayrılabilir hale getirdik:B karton (kutu),A polistiren
köpük (tampon) ve A polietilen (torbalar, koruyucu köpük
tabakası).

Setiniz, uzmanlaşmış bir şirket tarafından parçalarına ayrılmak
koşuluyla, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenmiş pillerin ve eskiyen
donanımın atılmasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Genel bilgiler
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5 cm

5 cm



Ne tür diskler kullanılabilir?
Çok sayıda disk türü mevcuttur ve bunların bir çoğunu DVD
kayıt sisteminizde kullanabilirsiniz. Bazı diskler yalnızca
kayıtan çalma için kullanılabilirken, diğerleri hem kayıttan
çalma hem de kayıt amacıyla kullanılabilmektedir ; ancak, bu
DVD kayıt sisteminde kullanılamayacak bir takım disk türleri
de mevcuttur. Bu DVD kayıt sisteminde hangi diskleri
kullanabileceğinizi belirlemek için, aşağıda gösterilen logolara
başvurun ve bu logoların disklerinizin üzerinde bulunup
bulunmadığını kontrol edin.

Yalnızca kayıttan çalma amaçlı diskler

– DVD Video 

– DVD-R
Yalnızca DVD Video
içeriyorsa ve disk
sonlandırılmışsa çalar.

– DVD-RW 
Yalnızca DVD Video
içeriyorsa ve disk
sonlandırılmışsa çalar.

– Video CD’si,
Süper Video CD’si

– Ses CD’si 

– Ses CDR’si, Ses CDRW’si 
Yalnızca, disk
sonlandırılmışsa çalar.

– CDR, CDRW 
Yalnızca, sonlandırılmış
Ses CD’sindeki parçaları
ve MP3 dosyalarını çalar.

Kayıttan çalma ve kayıt amaçlı diskler

– DVD+R 
Bir kez kayıt yapılabilir ve diskin
sonlandırılmış olması koşuluyla, standart
DVD çalarlarda ve DVD kayıt
cihazlarında çalınabilir.

– DVD+RW 
Kayıt yapılabilir, silinebilir ve bir çok kez
yeniden kayıt yapılabilir ve diskin
sonlandırılmış olması koşuluyla,
DVD+RW uyumlu DVD çalarlarda ve
DVD kayıt cihazlarında çalınabilir.

Kayıttan çalmaya ve kayıt yapmaya uygun olmayan
diskler

– DVD-RAM 

– DVD Ses 

Bölge kodu
DVD’ler ve DVD çalarlar dünya çapında belirli bölgelerde
piyasaya sürülür. Bir DVD’nin bu DVD kayıt sisteminde
çalınabilmesi için, DVD aşağıdaki gibi etiketlenmiş olmalıdır :
– Tüm bölgeler için veya
– Bu setin altında gösterilen bölgeler için 

örn.: Region 2 (2. Bölge) veya Region 5 (5. Bölge),
vb.

Diğer bölgeler için etiketlenmiş DVD’leri
çalamazsınız.

Bölgesel kodlama işlemi kaydedilebilir DVD disklerine
uygulanamaz.

Ticari marka ve lisans bilgileri
ShowView, Gemstar
Development Corporation’ın
tescilli ticari markasıdır.
ShowView sistemi, Gemstar Development Corporation’ın
lisansı altında imal edilmektedir.

Dolby Laboratories’in lisansı altında
imal edilir. “Dolby”,“Pro Logic” ve “çift
D” simgesi Dolby Laboratories’in ticari
markalarıdır.

“DTS” ve “DTS Digital Surround” Digital
Theater Systems, Inc.’nin tescilli ticari
markalarıdır.

Setin altındaki tip plakası, ticari marka ve dikkat
uyarılarına bakın.

Genel bilgiler

6

T
ü

rk
çe



Pillerin takılması

1 Uzaktan kumandanın pil bölümünü açın ve 2 adet AA (R06,
UM-3) tipi alkalin pil takın.

2 Pil bölümünü kapatın.

Eski ve yeni ya da farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayın.

Piller boş ise veya uzaktan kumanda uzun bir süre
kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

Piller kimyasal madde içerdiğinden uygun şekilde
atılmalıdır.

Uzaktan kumandanın
kullanılması
DVD kayıt sistemini kumanda etmek için, uzaktan
kumandayı televizyona değil de, DVD kayıt sistemine doğru
tutun.

Çift işlevli düğmeler
Uzaktan kumandanın siyah ve mavi etiketli düğmeleri (0–9,
REC/PLAY MODE, DIM/DISPLAY,VOL+/–, CH+/–, SURR
ve MUTE) ikinci işleve sahiptir.

Bir düğmenin ikinci (= mavi) işlevini seçmek için:

1 Uzaktan kumandanın sol üst kısmındaki SHIFT düğmesini
basılı tutun.

2 İstediğiniz düğmeye basın.

3 SHIFT düğmesini bırakın.

Diğer Philips donanımının kumanda edilmesi
Bu uzaktan kumanda ile hem DVD kayıt sistemini, hem de
Philips televizyon,VCR veya CD çalar gibi diğer Philips
donanımını kumanda edebilirsiniz.

1 Philips donanımınızla ilgili kaynak düğmeye (TV, SAT, CAM
1/2, CD, CDR veya VCR) basın.

2 Artık, uzaktan kumanda düğmelerinin bir kısmıyla
donanımınızı kumanda edebilirsiniz. Örneğin; Philips CD
çalarda, PLAY 2 ile kayıttan çalmayı başlatın veya numaralı
düğmeleri kullanarak bir parça seçin.

3 DVD kayıt sistemini kumanda etmek için DVD/MON veya
TUNER düğmesine basın.

DVD kayıt sisteminde SOURCE düğmesi ile bir
kaynak seçimi yaptığınızda, uzaktan kumandada
buna karşılık gelen düğmeye de basın.Aksi takdirde,
uzaktan kumanda diğer kaynağı kumanda edebilir ve
düzgün çalışmayabilir.

Numaralı düğmeleri kullanarak metin yazma
Bazı metin alanlarına, numaralı düğmeler ile metin girişi
yapabilirsiniz.

Aşağıdaki karakterler için numaralı düğmelere tekrarlı olarak
basın:

1 … boşluk 1  @  _  #  =  (  )
2 … a  b  c  2  à  á  â  ã ä  å  æ  ç
3 … d  e  f  3  è  é  ê  ë
4 … g  h  i  4  ì  í  î  ï
5 … j  k  l  5
6 … m  n  o  6  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ø
7 … p  q  r  s  7  ß
8 … t  u  v  8  ù  ú  û  ü
9 … w  x  y  z  9
O … . 0  , /  : ; ” ’

Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.

Uzaktan kumanda
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Uzaktan kumandanın düğmeleri
1 REC/OTR

DVD kayıt sisteminde seçilen video kaynağını veya
televizyon kanalını kaydetmeye başlar.

2 STANDBY2
DVD kayıt sistemini bekleme durumuna alır.

3 DVD/MON
DVD kayıt sisteminde seçilen televizyon kanalı ile tepsideki
disk arasında geçiş yapar.

TV
DVD kayıt sisteminde televizyonun sesini çalar.

TUNER
Radyo kanal arayıcıyı seçer, dalga boyunu seçer ve FM stereo
ile FM mono arasında geçiş yapar.

SAT
Bağlı bir uydu alıcısını seçer.

CAM 1/2
Ön taraftaki kaydedici kamera girişleri arasında geçiş yapar.

CD
Bağlı bir CD çaları seçer.

CDR/TAPE 
Bağlı bir CD kayıt cihazı ile teyp veya benzer bir aygıt
arasında geçiş yapar.

VCR/GAME 
Bağlı bir VCR ile oyun konsolu arasında geçiş yapar.

4 SHIFT
Uzaktan kumandanın mavi etiketli düğmelerinin ikinci işlevini
seçmek için bu düğmeyi basılı tutun.

5 T/C
Disklerde başlık/bölüm seçimine geçmeyi sağlar.

6 REC / PLAY MODE
REPEAT veya SHUFFLE gibi farklı kayıttan çalma biçimlerini
seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Kayıt şeklini seçer.

7 DIM / DISPLAY
Değişik ekran bilgilerini seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Ekranı karartır.

8 SELECT 
Menü seçeneklerini seçer ; büyük-küçük harf arasında geçiş
yapar.

Uzaktan kumanda
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9 FSS (Favorite Scene Selection)
Başlıkların düzenlenebileceği “Favorite Scene Selection”
menüsüne girer.

0 TIMER 
Program kayıtlarının yapılabileceği zamanlayıcı menüsüne
girer.

! CLEAR 
Örneğin, zamanlayıcı menüsündeki bir girişi siler.

@ RETURN 
(Süper) Video CD’sinde bir önceki ekrana döndürür.

# DISC MENU
Disk Menüsüne girin.

$ SYSTEM MENU
DVD: DVD kayıt sisteminin sistem menüsüne girer.
TV: Philips televizyonun sistem menüsüne girer.

% 3, 4, 1, 2

Bir menü içinde yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket etmeye
yarar.

OK 
Menü seçimlerini onaylamaya yarar.

^ VOL / TV VOL +, –
DVD kayıt sisteminin sesini ayarlar.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonun sesini
ayarlar.

& CH / TV CH +, –
DVD/MON: DVD kayıt sisteminde televizyon kanalı
seçmeye yarar.
TUNER: Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonda bir
televizyon kanalı seçer.

( SEARCH 4
Geçerli veya bir önceki bölümün/başlığın/parçanın başına
atlar ; geriye doğru arama yapar ;
Daha düşük frekanslı bir radyo istasyonunu arar.

) STOP 9

Kayıttan çalmayı veya kaydı durdurur;
Disk tepsisini açmak/kapamak için basılı tutun.

¡ PAUSE ;
Kayıttan çalmayı veya kaydı duraklatır ;
Bir sonraki hareketsiz görüntüye geçer.

™ SEARCH ¢
Bir sonraki bölümün/başlığın/parçanın başına atlar ; ileriye
doğru arama yapar ;
Daha büyük frekanslı bir radyo istasyonunu arar.

£ 0–9 0–9 arası rakamları ve karakterleri tuşlamaya yarar (bkz.
sayfa 7).
SHIFT düğmesini basılı tutarken:Arka hoparlörler ile
“subwoofer”ın bas, tiz tınılarını ve sesini ayarlar. Ses yüksekliği
ve Night mode’nu açar/kapatır.

≤ SURR. / VOICE
Farklı çevresel ses biçimlerini seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: ClearVoice seçeneğini açar
veya kapatır.

∞ MUTE / TV MUTE
DVD kayıt sistemini sessize alır.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonu sessize
alır.

Uzaktan kumanda
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Ön taraftaki kumandalar
1 2 STANDBY·ON 

Seti açar veya bekleme konumuna alır.

2 DVD kayıt gözü

3 OPEN/CLOSE / 

DVD kayıt gözünü açar/kapatır.

4 ekran

5 SOURCE 
Kaynak seçimi yapmaya yarar.

6 IR algılayıcı

7 Bekleme LED’i

8 2

Kayıttan çalmayı başlatır.

¢
DVD: Takılan diskte, bir sonraki bölümün/başlığın/parçanın
başına atlar ; ileriye doğru arama yapar.
TUNER: Bir sonraki ayarlı radyo istasyonuna atlar.

9

Kayıttan çalmayı veya kaydı durdurur.

4
DVD: Takılan diskte, geçerli veya bir önceki
bölümün/başlığın/parçanın başına atlar ; geriye doğru arama
yapar.
TUNER: Bir önceki ayarlı radyo istasyonuna atlar.

9 RECORD 
Televizyon kanalından veya dış video kaynağından kaydı
başlatır (kayıt sırasında düğmenin ışığı yanar).

0 VOLUME 
Sesi ayarlar.

Ön taraftaki bağlantılar
! CAM 1 / S-VIDEO

Hi-8 veya S-VHS kaydedici kameranızın S-video çıkışına
bağlayın.

@ CAM 1 / VIDEO
Kaydedici kameranızın video (CVBS) çıkışına bağlayın.

# CAM 1 / AUDIO L/R
Kaydedici kameranızın ses çıkışına bağlayın.

$ PHONES
3.5 mm kulaklık yuvası

% CAM 2 / DV IN
Dijital Videonuzun (DV) veya Dijital 8 kaydedici kameranizin
i.LINK çikisina baglayin.

Kumandalar ve bağlantılar
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Arka taraftaki bağlantılar
1 MAINS ~

Diğer tüm bağlantılar yapıldıktan sonra şebeke ucunu
prize bağlayın.

2 FRONT-R, FRONT-L,
REAR-R, REAR-L, SUB, CENTER
Birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

3 TV ANTENNA / IN
Televizyon antenini bağlayın.

4 TV ANTENNA / OUT
Televizyonunuzun anten girişine bağlayın.

5 EXT-2 AUX I/O
Harici video donanımınızın Scart yuvasına bağlayın.

6 EXT-1TO TV-I/O
Televizyonun Scart yuvasına bağlayın.

7 FOR PLAYBACK / VIDEO OUT 
COMPONENT Y PB PR
Televizyonunuzun Komponent Video veya Geçişli Tarama
girişine bağlayın.

8 AUDIO / LIN1 L/R
Harici donanımın (örn.: teyp, CD değiştirici, …) analog ses
çıkışına bağlayın.

9 AUDIO / LIN2 L/R
Harici donanımın (örn.: teyp, CD değiştirici, …) analog ses
çıkışına bağlayın.

0 AUDIO / OUT L/R
Harici donanımın (örn.: teyp, …) analog ses girişine bağlayın.

! OUT / DIGITAL
Dijital donanımın dijital eşeksenli girişine bağlayın.

@ IN / DIGITAL
Dijital donanımın dijital eşeksenli çıkışına bağlayın.

# IN / OPTICAL
Sayisal cihazin sayisal optik çikisina baglayin.

$ ANTENNA / MW
MW antenini bağlayın.

% ANTENNA / FM 
FM antenini bağlayın.

Bağlantıları yapmaya başlamadan önce, bağlamak
istediğiniz donanımın yanı sıra DVD kayıt sisteminizin
şebeke elektriğine bağlı olmadığından emin olun.

Kumandalar ve bağlantılar
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Hoparlör düzeni ve bağlantı
Hoparlör fişleri ve hoparlör yuvaları renklerle kodlanmıştır.
Her zaman fişlerin rengiyle yuvaların rengini eşleştirin.

1 İlk olarak, hoparlörleri verilen kılavuzda açıklandığı şekilde
monte edin.

2 Ön sol ve sağ hoparlörleri televizyonunuza eşit mesafeye
yerleştirin. Dinleyicinin konumu ile ön hoparlörler arasındaki
mesafe, iki ön hoparlör arasındaki mesafeyle yaklaşık aynı
olmalıdır.

3 Merkez hoparlörü televizyonun yukarısına veya altına
yerleştirin.

4 Arka hoparlörleri, tercih ettiğiniz dinleme konumunun
soluna ve sağına yerleştirin.

5 “Subwoofer”ı yere koyun.

6 Hoparlör fişlerini hoparlör yuvalarına takın. Fişlerin rengiyle
yuvaların rengini eşleştirin.

Not:Tüm hoparlörlerin bağlanmasını öneririz. En azından ön
hoparlörler ve “subwoofer”lar bağlanmalıdır.

Merkez hoparlörü veya arka hoparlörleri
bağlamadığınız takdirde, DVD kayıt sistemini açtıktan
sonra lütfen sayfa 55,“Hoparlör düzeni” bölümünde
anlatılanlara göre hoparlör ayarlarını değiştirin.

Kanal arama antenlerinin
bağlanması

1 Dışarıdaki FM anteninin veya kablolu televizyon sisteminizin
FM anteni yuvasını, verilen FM anteni kablosuyla DVD kayıt
sistemindeki ANTENNA FM girişine bağlayın.

2 Verilen MW çerçeve anteni aşağıda gösterildiği şekilde
monte edin ve ANTENNA MW girişine takın.

Notlar :
Bağlantılar ve ilk kurulum tamamlandıktan sonra, en iyi ses

ve görüntüyü almak için MW antenini değişik yönlere oynatın.
Anteni, televizyon VCR veya diğer elektronik donanımdan

mümkün olunca uzak tutun.
Daha iyi görüntü ve ses almak için dışarıdaki bir antene veya

kablolu televizyon sistemine bağlayın.
Verilen anten yalnızca ev içinde kullanım amaçlıdır.

Televizyon anteninin bağlanması

1 Anten kablosunu televizyonun anten girişinden çıkarın ve
DVD kayıt sistemindeki TV ANTENNA IN girişine takın.

2 DVD kayıt sistemindeki TV ANTENNA OUT çıkışını, verilen
anten kablosu ile televizyonun anten girişine bağlayın.

Bozukluklara engel olmak için, hoparlör kablolarını
televizyon anten kablolarından mümkün olduğunca
uzakta tutun. Hoparlör kabloları ile anten kablolarını
birlikte burmayın.

Hoparlörlerin ve antenlerin bağlanması
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Televizyonla ilgili bağlantılar

Televizyon bağlantısı için, DVD kayıt sisteminde Geçişli
Taramayı destekleyen bir Komponent Video çıkışı ve bir
Scart yuvası bulunur.

Scart, ilave özelliklere (örn.: Follow TV, Direct Record)
olanak sağlayan kullanımı kolay bir bağlantıdır.
Progressive Scan (Geçişli Tarama), görüntünün netliğini
artırır ve bu DVD kayıt sisteminde DVD oynatırken en iyi
resim kalitesini sağlar.

İlk olarak, televizyonunuzda hangi bağlantıların
kullanılabildiğini öğrenmek için televizyonunuzun kullanım
kılavuzuna başvurun:
– Televizyonunuz Geçişli Tarama özelliğini desteklemiyorsa,

televizyon ve DVD kayıt sistemini yalnızca Scart ile
bağlayın. Bkz.: “Durum 1: Scart bağlantısı”.

– Televizyonunuz Geçişli Tarama özelliğini destekliyorsa,
hem Scart hem de Komponent Video çıkışını
televizyonunuza bağlayın.
Bkz.: “Durum 2: Komponent Video / Geçişli Tarama
bağlantısı”.

Durum 1: Scart bağlantısı
Televizyonunuzda birden fazla Scart yuvası bulunuyorsa, en
iyi resim kalitesini elde etmek için RGB girişine uygun olanı
seçin.

Televizyonu, arada VCR veya başka herhangi bir donanım
olmaksızın, doğrudan DVD kayıt sistemine bağlayın.Aksi
takdirde, DVD kayıt sisteminin tüm işlevleri kullanılamayabilir.

● Televizyonun Scart yuvasını (EUROCONNECTOR,
EURO-AV veya benzeri), verilen Scart kablosu ile DVD
kayıt sisteminin EXT-1TOTV-I/O çıkışına bağlayın.

Televizyonun bağlanması
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Durum 2: Komponent Video /
Geçişli Tarama bağlantısı
Bu DVD kayıt sistemi Progressive Scan (“PAL Progressive”
veya benzeri) özelliğini destekler.

Scart bağlantısının esnekliğinin ve Geçişli Tarama özelliğinin
sağladığı yüksek görüntü kalitesinin farkına varmak için, DVD
kayıt sisteminin hem Scart (EXT-1TO TV-I/O) hem de
Komponent Video / Geçişli Tarama çıkışını televizyonunuza
bağlamanız önerilir.

DVD kayıt sisteminde disk çalarken Geçişli Tarama bağlantısını
(FOR PLAYBACK / VIDEO OUT COMPONENT Y PB PR)
kullanın. Bağlı donanımı (SAT,VCR, GAME, CAM1/2)
çalarken Scart bağlantısını kullanın.Televizyonun Scart girişi
ile Geçişli Tarama girişi arasında nasıl geçiş yapılacağını
öğrenmek için lütfen televizyonunuzun kullanıcı kılavuzuna
başvurun.

1 Televizyonunuzun kullanım kılavuzundan, Geçişli Tarama için
hangi AV girişinin uygun olduğunu kontrol edin. Genellikle
yeşil, mavi ve kırmızı renkte olan bu yuvalar Y PB PR veya Y
CB CR ile etiketlenir.
Televizyonunuz Geçişli Tarama için uygun değilse, yalnızca
Scart’ı bağlayın (Bkz.: “Durum 1: Scart bağlantısı”).

2 DVD kayıt sisteminin FOR PLAYBACK / VIDEO OUT
COMPONENT Y PB PR çıkışını, Komponent Video kablosu
(kırmızı, yeşil ve mavi fişler) ile televizyonun Geçişli Tarama
girişine bağlayın. Kabloların fiş rengiyle yuvaların rengini
eşleştirin.

3 Televizyonun Scart yuvasını, verilen Scart kablosu ile DVD
kayıt sisteminin EXT-1TOTV-I/O çıkışına bağlayın. Bkz.: Sayfa
13,“Durum 1: Scart bağlantısı”.

00 Scart’ı bağlamamaya karar verirseniz, televizyonunuzun
sesini DVD kayıt sisteminin hoparlörlerinden almak için
televizyonunun ses çıkışını AUDIO LIN1 L/R veya LIN2 L/R
girişine bağlayın. Scart bağlantısı yapıldığında buna gerek
kalmaz.

Bazı televizyonların, Scart girişine sinyal gelir gelmez Geçişli
Tarama girişinden Scart girişine otomatik geçiş yapabildiğini
unutmayın. Bu durumda, televizyonunuzda Geçişli Tarama
girişini yeniden seçmeniz gerekir.Televizyonunuz sürekli
olarak Geçişli Tarama girişinden Scart girişine geçiyorsa,
Komponent Video kablosunu çıkarıp, yalnızca Scart
bağlantısını kullanın.

DVD kayıt sisteminin Geçişli Taramaya Geçirilmesi
DVD kayıt sistemine Geçişli Tarama yapabilen bir televizyon
bağladıysanız, DVD kayıt sisteminizi Geçişli Taramaya
ayarlamanız gerekir.

1 DVD kayıt sisteminin şebeke elektriği bağlantısını kesin.

2 20 saniye bekleyin.

3 DVD kayıt sistemini şebeke elektriğine tekrar bağlarken,
DVD kayıt sisteminin 4 düğmesini basılı tutun. 4
düğmesini, DVD kayıt sisteminde DVD yazısı görüntülenene
kadar basılı tutun.

4 DVD kayıt sistemini açmak için setin üzerindeki 2
düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminin ekranında PRO yazısı görünür. DVD

kayıt sisteminin Komponent Video çıkışı (Y PB PR) Geçişli
Tarama özelliğine geçer.

00 DVD kayıt sisteminin Geçişli Tarama özelliğini kapatmak için
1–4 arası adımları tekrar edin.
➜ PRO yazısı ekrandan silinir.

Not: DVD kayıt sisteminizi Interlaced özelliğinden 
Progressive Scan özelliğine geçirmek için sistem menüsünü de
kullanabilirsiniz. Bkz.: Sayfa 47, t Picture ➜ Component
video output.

Televizyon Geçişli Taramaya otomatik olarak
geçmezse ya da Geçişli Tarama için uygun değilse,
DVD kayıt sisteminde Geçişli Tarama özelliğine
geçtikten sonra görüntü alınamayabilir.

Televizyonun bağlanması

14

T
ü

rk
çe

VIDEO OUT COMPONENT 

FOR PLAYBACK

EXT1  IN EXT2  INANTENNA IN

TV



İlave video donanımının
bağlanması
“Scart zinciri” sayesinde, EXT-2 AUX I/O çıkışına Scart
yuvası ile birden fazla video donanımı bağlayabilirsiniz.
Örneğin: uydu alıcısı, set üstü kutu,VCR, DVD çalar, … 
Aşağıdaki resimde, uydu alıcısı VCR’a ve VCR da DVD kayıt
sistemine bağlanmıştır.

Zincirdeki setlerden birkaçı açıksa, giriş sinyalini DVD kayıt
sistemine en yakın donanımın vereceğini lütfen unutmayın.
Bu nedenle; EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı bir video
donanımını seçerken, EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı tüm
diğer ekipmanın kapalı veya beklemede olduğundan emin
olun.

Hangi Scart yuvalarının kullanılabildiği ve diğer video
donanımına nasıl bağlanılacağı konularında bilgi almak için
bağlamak istediğiniz video donanımının kullanım kılavuzuna
başvurun.

1 Video donanımının Scart yuvasını, Scart kablosu ile DVD
kayıt sisteminin EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlayın.
Donanımda birden fazla Scart yuvası bulunuyorsa,TO TV
veya benzer bir ifade ile etiketlenmiş olanı kullanın.

Not:Yalnızca RGB özellikli Scart kablolarını kullanın. Diğer bazı
Scart kablolarında tel bağlantılarının tamamı yoktur; bu da
görüntü kalitesinin düşmesine ve Scart bağlantısının
işlevselliğinin azalmasına neden olur.

2 DVD kayıt sistemine bağlı durumda olan video donanımının
boş Scart yuvasına başka bir video donanımı bağlayın.

3 Dijital video donanımı (örn.: uydu alıcısı veya oyun konsolu)
dijital çevresel ses özelliğini destekliyorsa, dijital çıkışını DVD
kayıt sistemine bağlayın. Bkz.: “Kayıttan ses çalma için dijital
bağlantı”.

İlave ses donanımının bağlanması
Hangi bağlantıların yapılabileceğini öğrenmek için ses
donanımınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Kayıttan ses çalma için analog bağlantı
● Teyp, CD çalar veya benzeri donanımınızın sol ve sağ analog

çıkış yuvalarını, cinch ses kablosu ile DVD kayıt sisteminin
AUDIO LIN1 L/R veya LIN2 L/R girişine bağlayın.

Not:AUDIO LIN1 veya LIN2 girişine pikap bağlamak için fono
ön anfi gerekir. Lütfen satıcınıza danışın.

Diğer donanımlar ile ses kaydı için analog bağlantı
● Teyp veya benzeri kayıt cihazının sol ve sağ analog giriş

yuvalarını, cinch ses kablosu ile DVD kayıt sisteminin 
AUDIO / OUT L/R çıkışına bağlayın.

Kayıttan ses çalma için dijital bağlantı
● Aşağıdaki bağlantılardan birini yapın:

– CD kayıt cihazı, CD çalar veya benzeri donanımınızın
dijital eşeksenli çıkış yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD
kayıt sisteminin IN DIGITAL girişine bağlayın; veya

– CD kayıt cihazı, CD çalar veya CD değiştiricinizin dijital
optik çıkış yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD kayıt
sisteminin IN OPTICAL girişine bağlayın.

Diğer donanımlar ile ses kaydı için dijital bağlantı
● CD kayıt cihazı veya benzeri kayıt cihazınızın dijital eşeksenli

giriş yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD kayıt sisteminin
OUT DIGITAL çıkışına bağlayın.

Diğer donanımın bağlanması
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CAM 1 veya CAM 2’ye kaydedici 
kamera bağlanması
Setin önünde bulunan CAM 1 veya CAM 2 bağlantılarına
kaydedici kamera bağlayabilirsiniz. Görüntü kalitesi kaydedici
kamera ile DVD kayıt sistemi arasındaki bağlantının türüne
bağlıdır :
– iyi kalite: Kompozit Video (Video CVBS)
– daha iyi kalite: S-Video
– en iyi kalite: i.LINK (IEEE 1394, FireWire)

Mevcut en iyi bağlantıyı seçin. DVD kayıt sistemi ile
kaydedici kamera arasında yalnızca bir video bağlantısına
ihtiyaç vardır.

1 DVD kayıt sisteminin ön tarafındaki kapakçığı açın.

2 Kaydedici kameranızın kullanım kılavuzundaki talimatları
izleyerek, kamerayı CAM 1 veya CAM 2 bağlantısına
bağlayın.

Not: CAM 1’e bağlı kaydedici kamera yalnızca mono 
ses veriyorsa, kameranın ses çıkışını DVD kayıt sisteminin 
CAM 1 / AUDIO R girişine bağlayın.

Kulaklığın bağlanması
1 DVD kayıt sisteminin ön tarafındaki kapakçığı açın.

2 3.5 mm’lik fişe sahip kulaklığı DVD kayıt sisteminin PHONES
girişine bağlayın.
➜ Hoparlörler otomatik olarak kapanır.Yalnızca kulaklığa ses

verilecektir.

Not: Kulaklık takılı olduğunda çevresel ses kullanılamaz.
SURR. düğmesine basarsanız, DVD kayıt sisteminin ekranından
DISCONNECT HEADPHONES mesajı geçer.

Şebeke elektriği
Tip plakası setin altındadır.

1 Tip plakasının üzerinde görülen şebeke voltajının yerel
şebeke voltajınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Uygun
değilse, satıcınıza veya servisinize danışın.

2 DVD kayıt sistemini şebeke elektriğine bağlamadan
önce tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

3 Şebeke kablosunu prize takın.

Set beklemeye alındığında bile bir miktar elektrik kullanmaya
devam eder. Setin şebeke elektriğini tamamen kesmek
için, ana fişi prizden çıkarın.

Setin aşırı ısınmasını önlemek için bir güvenlik devresi
takılmıştır. Set aşırı ısınırsa ses kısılır veya tamamen
kapatılır. Böyle bir durumda set soğuyana kadar
bekleyin.

DVD kayıt sistemini şebeke elektriğine ilk kez bağlarken bazı
temel ayarları yapmanız gerekir. Bkz.: “İlk kurulum”.

Diğer donanımın bağlanması / Şebeke elektriği
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S-Video Video, CVBS,
Composite Video

i.LINK
(IEEE 1394, FireWire,…)



İlk kurulum

İlk kurulumda, DVD kayıt sisteminizde bazı temel ayarları
yapmanız gerekir. İlk kurulumda yapılan ayarların tümünü
daha sonra değiştirebilirsiniz. Bkz.: Sayfa 46 – 55,“Sistem
ayarları”.

Lütfen televizyonunuzun ekranını ve DVD kayıt sisteminin
ekranını inceleyin.

1 Henüz yapmadıysanız, televizyonunuzu açın ve DVD kayıt
sistemini “Şebeke elektriği” bölümünde anlatıldığı gibi şebeke
elektriğine bağlayın.

2 DVD kayıt sistemini açmak için uzaktan kumandada
DVD/MON düğmesine veya setin üzerinde bulunan 2
düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde IS TV ON? mesajı görüntülenir.

3 Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video
kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY
IN,AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya
EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar
çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

4 ➜ Televizyonda ekranında Menu language menüsü belirir.

Ekran mesajlarının televizyonda görüntülenmesini istediğiniz
dili seçmek için 3 veya 4 düğmesine basın.Ardından, OK
düğmesine basın.

5 ➜ Audio language menüsü ekrana gelir.

Söz konusu dilin diskte bulunması koşuluyla, DVD’nin
çalınmasını istediğiniz dili seçmek için 3 veya 4 düğmesine
basın.

Ardından, OK düğmesine basın.

6 ➜ Subtitle Language menüsü ekrana gelir.

Söz konusu dildeki altyazının diskte bulunması koşuluyla,
altyazının görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek için 3
veya 4 düğmesine basın.Ardından, OK düğmesine basın.

Not: Bazı DVD’ler ses ve altyazı dil seçiminizi dikkate
almayabilir. Bu durumda, ses ve altyazı dilini DVD’nin Disk
Menüsünden seçmeniz gerekir.

7 ➜ TV Shape menüsü ekrana gelir.

Ekran biçimini seçmek için 3 veya 4 düğmesine basın. Bu
ayar yalnızca farklı ekran biçimlerini destekleyen DVD’leri
etkileyecektir.
➜ 4:3 letterbox: Ekranın altında ve üstünde siyah

kenarlıklar bulunan, geleneksel 4:3 televizyon setinde
geniş ekran görüntü (sinema biçimi) içindir.

➜ 4:3 panscan: Kenarları kırpılmış tam yükseklikte görüntü
içindir.

➜ 16:9: Geniş ekran televizyon seti içindir.
Ardından, OK düğmesine basın.

8 ➜ Country menüsü ekrana gelir.

DVD kayıt sisteminin kullanıldığı ülkeyi seçmek için 3 veya
4 düğmesine basın. Bulunduğunuz ülkeyi göremiyorsanız,
Other seçeneğini seçin.Ardından, OK düğmesine basın.

9 ➜ If you have connected the aerial - press OK
mesajı ekrana gelir.

DVD kayıt sistemini televizyon antenine veya kablolu
televizyon sistemine bağladıysanız, OK düğmesine basın.
Bağlamadıysanız,“Televizyon anteninin bağlanması”
bölümünde anlatıldığı şekilde anteni bağlayın ve ardından
OK düğmesine basın.
➜ Searching for TV channels mesajı ekrana gelir ve

televizyon kanallarını otomatik aramaya başlar. Bu işlem
birkaç dakika sürebilir. Arama tamamlandıktan hemen
sonra Autom. search complete mesajı ekrana gelir.

(Devamı sonraki sayfadadır)

İlk kurulum
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Menu language

English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue



10 ➜ Time, Year, Month ve Date ayarları ekrana gelir.

Ayarlar doğruysa 13. adıma geçin; aksi takdirde Time, Year,
Month veya Date ayarını seçmek için 4 düğmesine arka
arkaya basın.

11 Doğru değeri ayarlamak için 1 veya 2 düğmesine ya da 0–9
arası düğmelere arka arkaya basın.

12 Gerekirse, tüm saat ve tarih ayarlarını doğru yapana kadar
10. ve 11. adımları tekrar edin.

13 OK düğmesine basın.
➜ Ekran yaklaşık yarım dakika süreyle boş kalır. Ardından

DVD ekranı görünür. Kurulum tamamlanmıştır ve DVD
kayıt sistemi kullanıma hazırdır.

14 DVD kayıt sistemine radyo istasyonlarının yüklenmesi:
DVD kayıt sistemine FM anteni takıldığından emin olun.
Ardından,TUNER düğmesine basın.
➜ AUTO INST yazısı görüntülenir. DVD kayıt sistemi

mevcut radyo istasyonlarını arar ve belleğine kaydeder.
➜ Arama sonrasında INSTALLATION COMPLETE mesajı

geçer ve radyo istasyonu çalınır.

15 DVD kayıt sistemine başka donanımlar bağladıysanız,
aşağıdaki standart ayarlar kullanılacaktır :

donanım bağlı olduğu giriş/çıkış
TV EXT-1TO TV-I/O 
uydu alıcısı EXT-2 AUX I/O
VCR EXT-2 AUX I/O
oyun konsolu EXT-2 AUX I/O
CD çalar IN DIGITAL
CD kayıt cihazı LIN1
teyp LIN2

Donanımı diğer giriş yuvalarına bağladıysanız, ayarları
değiştirmek ve işlevlerin düzgün yerini getirilmesini sağlamak
için sayfa 54,“Giriş ayarları” bölümüyle devam edin.

16 DVD kayıt sistemi, hoparlörlerin konumu ile tercih ettiğiniz
dinleme konumu arasındaki mesafe için aşağıdaki standart
ayarları kullanır. En iyi çevresel ses deneyimi için bu ayarları
değiştirebilirsiniz. Bkz.: Sayfa 55,“Hoparlör düzeni”.

İlk kurulum
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Kaynak seçme

Uzaktan kumandadaki kaynak düğmeleri veya setin
üzerindeki SOURCE düğmesi ile:
– DVD kayıt sisteminde çalmak istediğiniz sesi seçebilir ;
– DVD kayıt sistemi ile kaydetmek istediğiniz şeyi

seçebilirsiniz. (televizyon programı, uydu programı,VCR
veya kaydedici kameranızda oynattığınız video bandı, vb.)

Kayıt işlemi için aşağıdaki kaynaklar mevcuttur : MON, SAT,
CAM1/2,VCR ve GAME.

1 Kaynak seçmek için uzaktan kumandadaki kaynak düğmesini
1 saniye basılı tutun:

DVD: Disk (DVD, Ses CD’si, MP3, …) çalmak içindir.

MON (“monitör”): DVD kayıt sisteminde kayıtlı
televizyon kanallarını gösterir. Kaydetmek istediğiniz
televizyon kanalını seçin.

DVD ve MON arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar
basın.

Not:Televizyon programları televizyonunuzda ve DVD kayıt
sisteminde kayıtlıdır. Bu sayede, başka bir program izlerken belli
bir televizyon programını kayda alabilirsiniz.

Televizyonun setinin sesini DVD kayıt sisteminde çalmak
içindir.

DVD kayıt sisteminin radyo kanal arayıcısını seçmek içindir.

Bağlı bir uydu alıcısının sesini çalmak veya buradan kayıt
yapmak içindir.

Ön taraftaki kaydedici kamera girişlerini seçmek içindir.
CAM1 ve CAM2 arasında geçiş yapmak için düğmeye
tekrar basın.

Bağlı bir CD çaların sesini çalmak içindir.

Bağlı bir CD kayıt cihazının veya teybin sesini çalmak içindir.
CDR ve TAPE arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar
basın.

Bağlı bir VCR veya oyun konsolunun sesini çalmak veya
bunlardan kayıt yapmak içindir.VCR ve GAME arasında geçiş
yapmak için düğmeye tekrar basın.

2 Seçilen video kaynağı televizyon ekranınızda görülmüyorsa:
– EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı tüm diğer video donanımını

kapatın; ve
– Televizyonunuzu doğru ses/video kanalına ayarlayın.

Bu gibi kanallara AUX,AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO
veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar
verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın
bir yerdedir.

Not: Kaynak, DVD kayıt sistemine yüklenmemişse (bkz.: Sayfa
54, “Giriş ayarları” bölümü), DVD kayıt sisteminde SOURCE
düğmesine basarak bu kaynağı seçmeniz mümkün değildir.
Uzaktan kumandada ilgili düğmeye bastığınızda, DVD kayıt
sisteminin ekranından SOURCE NOT AVAILABLEmesajı
geçer.

Kayıt sırasında başka bir kaynak seçme
Bir kaynaktan kayıt yaptığınız sırada, DVD kayıt sisteminde
başka bir kaynak seçebilirsiniz.Ancak tüm kaynakların
kullanılamayacağını unutmayın.

Komponent Video / Geçişli Tarama çıkışında, kayıt sırasında
yalnızca kaydedilen görüntüyü görebilirsiniz.

EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı S-Video kayıt
cihazını seçme
DVD kayıt sisteminin EXT-2 AUX I/O Scart yuvasına 
bağlı bir S-Video kayıt cihazını seçerken, DVD kaydediciyi 
S-Video’ya ayarlayın. Bkz.: Sayfa 47,“t Picture”, Video
output.

Başka bir kaynak seçtiğinizde, DVD kayıt sistemini yeniden
RGB + CVBS olarak ayarlamayı unutmayın.

Kaynaklar
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Tüm hoparlörlerin ses düzeyinin
ayarlanması

● Ses düzeyini ayarlamak için DVD kayıt sisteminde VOLUME
düğmesini çevirin ya da VOL+ veya VOL– düğmelerine
basın.
➜ VOLUME veya gerçek ses düzeyi görüntülenir.

00 DVD kayıt sisteminde sesi kapatmak için MUTE düğmesine
basın.
➜ MUTE görüntülenir.

00 Sesi tekrar açmak için MUTE düğmesine yeniden basın.

00 Philips televizyonda sesi kapatmak için SHIFT düğmesini
basılı tutarken MUTE düğmesine basın.

Arka hoparlörlerin ve 
“subwoofer” ın ses düzeyinin 
ayarlanması

● SHIFT düğmesini basılı tutarken: 2 / SUB+ ve 5 / SUB–
düğmeleriyle subwoofer ses düzeyini ayarlayın. 8 / REAR+
ve 0 / REAR– düğmeleriyle arka hoparlörün ses düzeyini
ayarlayın.

Bas ve tiz tınılarının ayarlanması
● SHIFT düğmesini basılı tutarken:

1/ BASS+ ve 4 / BASS– düğmeleriyle bas tınısını ayarlayın.
3 / TREBLE+ ve 6 /TREBLE– düğmeleriyle tiz tınısını
ayarlayın.

Ses yüksekliği
Ses yüksekliği, düşük ses düzeyinde bas ve tiz tınılarını artırır.

● SHIFT düğmesini basılı tutarken: Ses yüksekliğini açmak veya
kapatmak için 7 / LOUDNESS düğmesine arka arkaya basın.
➜ DVD kayıt sisteminde LOUDNESS ON veya OFF

görüntülenir.

Hoparlörler arasındaki ses dengesi
Bir hoparlörün diğerlerine kıyasla daha fazla veya daha az
ses çıkardığı görülürse, hoparlörler arası ses düzeyi dengesini
ayarlayabilirsiniz.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENUseçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Audio setup seçeneğini seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

6 Speaker balance seçeneğini seçmek için 4 düğmesine
basın.Ardından, doğrulamak için 2 düğmesine basın.
➜ Test tone seçeneği ışıklandırılır.

7 Yes şıkkını seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.
➜ Test tonu, hoparlörlerin her birinde kısa süreyle çalar.

Not: Subwoofer ses düzeyini ayarlamak için test tonu
kullanılamaz.

8 Sesi çok az veya fazla çıkan hoparlörü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın: Front left (Ön sol),
Front right (Ön sağ), Center (Merkez), Rear left (Arka
sol) veya Rear right (Arka sağ).

9 Seçilen hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için 1 veya 2
düğmesine arka arkaya basın (değerler -6 ile +6
arasındadır).

10 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

00 Başka bir hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için 8–10 arası
adımları tekrar edin.

11 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Not: Merkez hoparlörü veya arka hoparlörleri bağlamadıysanız,
lütfen sayfa 55, “Hoparlör düzeni” bölümünde hoparlör
ayarlarını buna göre değiştirin.

Ses düzeyi ve ses
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Test tone < On >
Front left <  +1 >
Front right <  +1 >
Center < 0 >
Rear left < 0 >
Rear right < 0 >
Subwoofer < 0 >

To exit press
SYSTEM MENU

Audio setup
Speaker balance



Çevresel efekt seçme
DVD kayıt sistemi çevresel sesin kullanılabilir ya da
kullanılamaz olduğunu otomatik olarak algılar.

Kullanılabilen çevresel efektler, sinyale (stereo veya
çevresel sinyal) ve bağlı hoparlörlerin sayısına
bağlıdır.

● Aşağıdakilerden birini seçmek için SURR. düğmesine arka
arkaya basın:
➜ STEREO: Standart stereo ses vermek içindir.Tüm

çevresel efektler kapalıdır. Ses, ön sol ve sağ hoparlörler
ile subwoofer’dan çıkar.

➜ SURROUND: Dolby Dijital, DTS Dijital Çevresel, Dolby
Pro Logic sinyalleri içindir.

➜ PLII MOVIE: Dolby Pro Logic II çevresel ses; tercihen
filmler için kullanılır.

➜ PLII MUSIC: Dolby Pro Logic II çevresel ses; tercihen
stereo müzik için kullanılır.

➜ EXTENDED MUSIC MODE: Çevresel efektlerin daha
büyük bir heyecan yaratmasını sağlamak için arka
hoparlörlerdeki çevresel sesi artırır.

00 Mevcut sesle ilgili bilgileri görüntülemek için DIM / DISPLAY
düğmesine basın.
➜ Bilgiler DVD kayıt sisteminin ekranından geçer. Örneğin:
DOLBY D 3/2/1: 3 ön, 2 çevresel (arka) ve 1
subwoofer kanalıyla Dolby Dijital sinyal.

DVD disklerin hepsinin çok kanallı çevresel ses sağlamadığını
lütfen unutmayın. Bazı DVD’ler yalnızca stereo ses içerir.

Bağladığınız donanım dijital çevresel ses (Dolby Dijital veya
DTS) sağlıyorsa, dijital çevresel sesin keyfini çıkarmak için
donanımın dijital çıkışını DVD kayıt sisteminin IN DIGITAL
veya IN OPTICAL girişine bağlamanız gerekir (bkz.: “İlave
ses donanımının bağlanması”).

Telif hakları nedeniyle dijital bir girişten (IN DIGITAL ve
IN OPTICAL) kayıt yapılamadığını lütfen unutmayın. Bu
nedenle, dijital çevresel sesin kaydedilmesi mümkün değildir.
Yalnızca, EXT-1TO TV-I/O, EXT-2 AUX I/O, CAM 1 ve
CAM 2 girişlerinden ve stereo olarak kayıt yapılabilir.

Mono sinyallerde, arka (çevresel) hoparlörlerden çevresel
ses gelmez.

En iyi çevresel ses deneyimini yaşamak için hoparlörlerin
bulunduğu yer ile tercih ettiğiniz dinleme konumu arasındaki
mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Bkz.: Sayfa 55,“Hoparlör düzeni”.

ClearVoice
ClearVoice, diyalogların daha kolay takip edilebilmesi için
çevresel ses sinyallerinde konuşma seslerini artırır.
ClearVoice yalnızca çevresel seslerde kullanılabilir.

● ClearVoice özelliğini açmak/kapamak için SHIFT düğmesini
basılı tutarken SURR. / VOICE düğmesine arka arkaya basın.
➜ DVD kayıt sisteminde CLR VOICE ON veya OFF

görüntülenir.

Night mode
Night mode, yüksek ve düşük ses geçişleri arasındaki ses
düzeyi farklılıklarını azaltır. Geceleri çocuklarınızı ve
komşularınızı rahatsız etmeden, düşük ses düzeyinde
çevresel efektlerin tadını çıkarabilirsiniz. Night mode, yalnızca
Dolby Dijital sinyalleri için kullanılabilir ve kaynak materyal
(örn.: film) tarafından desteklenmesi gerekir.

● Night mode özelliğini açmak/kapamak için SHIFT düğmesini
basılı tutarken 9 / NIGHT düğmesine arka arkaya basın.
➜ DVD kayıt sisteminde NIGHT ON veya OFF görüntülenir.

Ses düzeyi ve ses

21

T
ü

rk
çe



Disk yükleme

1 Gözü açmak için sette bulunan OPEN/CLOSE /

düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP 9

düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2 Tepsiye bir disk yerleştirin (baskılı yüzeyi yukarı gelecek).

Not: İki yüzüne kayıt yapılan DVD Video disklerin etiketleri
diskin ortasında bulunur. Çalmak istediğiniz yüzün etiketinin
yukarı baktığından emin olun.

3 Gözü kapamak için sette bulunan OPEN/CLOSE /

düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP 9

düğmesini basılı tutun.
➜ READING yazısı görüntülenir.
➜ Taktığınız diskin türüne bağlı olarak, otomatik olarak

kayıttan çalmaya başlar ya da öncelikle farklı düğmelere
basmanız gerekir (ayrıntılı bilgi için kayıttan çalmayla ilgili
aşağıdaki bölümlere bakın).

Dikkat: Hareketsiz bir görüntüyü televizyonunuzda
çok uzun süre bekletirseniz, televizyon ekranınızın
kalıcı hasar görme riski söz konusudur. Plazma
görüntü panelleri ve projeksiyon televizyonları bu tip
hasarlara karşı özellikle dayanıksızdır.

DVD, DVD+R veya DVD+RW disk
çalma

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt
sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi
kanallara AUX veya AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya
A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş
olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 Tepsiye bir disk yerleştirin.

Notlar :
Takılan disk için çocuk kilidi etkinleştirilmişse, PIN

görüntülenir (bkz.: “Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi ve devre dışı
bırakılması”).

Bir menü ekrana gelirse, menü seçimi yapabilmek için 4, 3,
1 veya 2 düğmelerini kullanın ya da uygun numaralı düğmeye
basın. Doğrulamak için OK düğmesine basın.

3 Kayıttan çalma otomatik olarak başlamazsa, PLAY 2

düğmesine basarak kayıttan çalmayı başlatın.
➜ Kayıttan çalma başlar. Bölüm numarası ve geçen çalma

süresi görüntülenir.

00 Kayıttan çalmayı duraklatmak için PAUSE ; düğmesine basın.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.

4 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.

Not: Bazı DVD disklerinin kendi disk menüleri vardır ve kayıttan
çalmayı başlatmak veya bazı DVD işlevlerini sınırlandırmak için
belirli kullanıcı işlemlerinin yapılması gerekir.Televizyon
ekranında X simgesi görüntülendiğinde, seçili işlev kullanılamaz.

Bölge kodu, DVD kayıt sisteminin bölge kodundan
farklı olan DVD diskleri çalmayacaktır (bkz.: Sayfa 6,
“Bölge kodu”).

Disk menüsü
Disk menüsü DVD diskinde yer alan ilave bilgileri sunar.

1 Kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
➜ DVD: Menü ekrana gelir (bazı DVD disklerinde menü kısa

süreli bir tanıtım sonrasında ekrana gelir).
➜ DVD+R, DVD+RW: Dizin resimlerinin bulunduğu bir ekran

belirir.

2 İstenen bilgiyi seçmek için 4, 3, 1 veya 2 düğmelerini
kullanın ya da uygun numaralı düğmeye basın.

3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
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(Süper) Video CD’si çalma
1 Tepsiye bir (Süper) Video CD’si yükleyin.

2 PLAY 2 düğmesine basın.
➜ Kayıttan çalma başlar.

PBC (Kayıttan Çalma Denetimi)
Bazı (Süper) Video CD’leri Kayıttan Çalma Denetimi (PBC)
ile donatılmıştır. Bu tür diskler ilave özellikler sunar.Ayrıntılar
için disk kabını kontrol edin.

1 Tepsiye PBC özelliği bulunan bir (Süper) Video CD’si
yükleyin.

2 Bazı (Süper) Video CD’lerinde kayıttan çalma otomatik
olarak başlar. Diğerlerinde bir menü ekrana gelir. Bazen,
menüye girmek veya kayıttan çalmayı başlatmak için PLAY 2

düğmesine basmanız gerekebilir.

(Süper) Video CD’sinin çalmaması durumunda, PBC
özelliğini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı deneyin (bkz.:
altta).

3 (Süper) Video CD’si televizyon ekranına bir takım talimatlar
ve seçenekler getirecektir. İstenen menü seçimini yapmak
için, televizyon ekranında belirtilen ilgili uzaktan kumanda
düğmelerini kullanın; örn.: PREV (önceki) için 4 düğmesini
ve NEXT (sonraki) için ¢ düğmesini kullanın.

00 Önceki menü seçeneğine geri dönmek için RETURN
düğmesine basın.

PBC özelliğinin etkinleştirilmesi / devre dışı
bırakılması
(Süper) Video CD’sinde PBC bulunduğu halde, devre dışı
bırakılmış olması ve PBC OFF şeklinde gösterilmesi olasıdır.
Bu durumda, PBC özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Tepsiye PBC özelliği bulunan bir (Süper) Video CD’si
yüklendiğinden emin olun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 s Disc features menüsünü seçmek için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 PBC satırını seçmek için 4 düğmesine gerektiği kadar basın.
Ardından, doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 On şıkkını seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği kadar
basın.

7 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ PBC etkinleşir.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

Ses CD’si çalma
1 Tepsiye bir Ses CD’si yükleyin.

➜ Kayıttan çalma otomatik olarak başlar.
➜ Televizyon seti açıksa, ses CD’si ekranı belirir.
➜ Geçerli parça numarası ve buna ilişkin geçen çalma süresi

görüntülenir.

2 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.

MP3 CD’si çalma
DVD kayıt sistemi MP3 CD’lerini çalabilir. Aşağıdaki biçimler
desteklenmektedir :
– Disk biçimi: ISO 9660 veya Joliet
– Dosya biçimi: MPEG 1 Audio Layer-3
– Dosya adı: Ekran Görüntüsünde en fazla 12 ASCII

karakter (Joliet) gösterilir ; dosya adının .mp3 uzantısı ile
bittiğinden emin olun.

– Örnekleme frekansları: 44.1 kHz, 48 kHz. Diğer
frekanslardaki dosyalar atlanacaktır.

– Bit hızı: 56–320 kbps
– ID3-tag: sürüm 1.0, 1.1. Daha sonraki bir sürümse, dizin

adı albüm adı olarak, dosya adı ise parça adı
olarak kullanılır.

– En çok 99 albüm, 999 parça

1 Tepsiye bir MP3 CD’si yükleyin.
➜ Kayıttan çalma otomatik olarak başlar.
➜ Televizyon seti açıksa, MP3 CD’si ekranı belirir.
➜ Geçerli parça numarası ve buna ilişkin geçen çalma süresi

görüntülenir.

MP3 parçasında ID3-tag (1.0 veya 1.1) bulunuyorsa,
aşağıdaki bilgiler ekrana gelir :
➜ Albüm başlığı
➜ Parça başlığı
➜ Sanatçı adı

2 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.

Bu DVD kayıt sisteminde MP3 CD’si “yakmak”
mümkün değildir.
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Başlık/bölüm seçme
Doğrudan başlık seçme

1 T/C düğmesine basın.
➜ Sistem menü çubuğu belirir ve B seçilir.

2 İstenen başlık numarasını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
ya da numaralı düğmelere gerektiği kadar basın.
➜ Seçilen başlık ile kayıttan çalma devam eder.

Doğrudan bölüm seçme
1 C’yi seçmek için T/C düğmesine arka arkaya basın.

2 İstenen bölüm numarasını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
ya da numaralı düğmelere gerektiği kadar basın.

Not: MP3 CD’lerinde T ile albüm ve C ile parça seçimi yapın.

4 veya ¢ düğmesiyle başlık/bölüm seçme
Disk birden fazla başlık veya bölüm içeriyorsa, bunları
kayıttan çalma sırasında seçebilirsiniz.

● Bir sonraki başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan
çalma sırasında ¢ düğmesine bir kez basın.
➜ Bir sonraki başlık/bölüm ile kayıttan çalmaya devam eder.

● Geçerli başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan çalma
sırasında 4 düğmesine bir kez basın.
➜ Geçerli başlığın/bölümün başından itibaren kayıttan

çalmaya devam eder.

● Önceki başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan çalma
sırasında 4 düğmesine iki kez basın.
➜ Bir önceki başlık/bölüm ile kayıttan çalmaya devam eder.

Arama (MP3 CD’leri için geçerli
değildir)
Farklı hızlarda ileriye veya geriye doğru arama yapabilirsiniz.

1 Geriye veya ileriye doğru belirli bir pasajı bulmak için,
kayıttan çalma sırasında 4 veya ¢ düğmesini 1 saniye
basılı tutun.
➜ Sessiz konumda kayıttan çalma başlar.

00 Başka bir hıza geçmek için 4 veya ¢ düğmesine tekrar
basın.

2 İstenen pasaj geldiğinde PLAY 2 düğmesine basın.
➜ Normal kayıttan çalma devam eder.

Menü çubuğu aracılığıyla arama
1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında

SYSTEM MENU seçeneğine basın.

2 K simgesini seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

3 Seçimi doğrulamak için 4 düğmesine basın.
➜ Geriye veya ileriye doğru farklı arama hızlarının

bulunduğu bir çubuk belirir.

4 İstenen arama hızını seçmek için 1 veya 2 düğmesine
gerektiği kadar basın.
➜ Sessiz konumda kayıttan çalma başlar.

5 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.
➜ Normal kayıttan çalma devam eder.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.
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L Süreyi tuşlayarak arama (MP3 
CD’leri için geçerli değildir)
Bir başlık/parça arasında kayıttan çalmanın başlayacağı geçen
çalma süresini seçebilirsiniz. Bu özellik tüm disklerde
bulunmayabilir.

1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında
SYSTEM MENU seçeneğine basın.

2 L simgesini seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

3 Seçimi doğrulamak için 4 düğmesine basın.
➜ Kayıttan çalma duraklatılır.
➜ Geçerli diskin geçen çalma süresinin görüldüğü bir zaman

girişi kutusu ekrana gelir.

4 Kayıttan çalmanın başlaması gereken çalma zamanı için
istenen saat, dakika ve saniyeyi tuşlamak için numaralı
düğmeleri kullanın.

Not: Seçilen başlık tuşlanan zaman konumundan daha kısa
süreliyse haneler yanıp sönmeye başlar.Yeni bir zaman konumu
tuşlayın.

5 Seçiminizi doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Zaman girişi kutusu kaybolur ve seçilen zaman

konumundan itibaren kayıttan çalma başlar.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

Tarama
Bu işlev, diskte bulunan her bir bölümün (DVD Video
diskleri) veya parçanın (CD) ilk 10 saniyesini çalmanıza
imkan verir.

● 6 simgesini seçmek için kayıttan çalma
sırasında REC / PLAY MODE düğmesine
arka arkaya basın.
➜ Her bir bölümün/parçanın ilk 10 saniyesi

çalar.

00 Tarama işlemini sonlandırıp, normal kayıttan çalmayı
sürdürmek için önce STOP 9 düğmesine ve ardından
PLAY 2 düğmesine basın.

Tekrarlı çalma ve rasgele 
düzende kayıttan çalma
Disk türüne bağlı olarak, farklı kayıttan çalma tiplerini
seçebilirsiniz.

1 İstenen bölüm, başlık veya diski seçin ve kayıttan çalmayı
başlatın.

2 Aşağıdakilerden birini seçmek için (kullanılabiliyorsa), kayıttan
çalma sırasında REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya
basın:
➜ 2: Geçerli bölüm tekrarlı olarak çalınır (yalnızca

DVD Video disklerinde).
➜ 3: Geçerli başlık tekrarlı olarak çalınır (yalnızca DVD

Video disklerinde).
➜ 5: Diskin tamamı tekrarlı olarak çalınır (yalnızca

(Süper) Video CD’lerinde, ses CD’lerinde ve MP3
CD’lerinde).

➜ /: Rasgele düzende çalınır (yalnızca, ses CD’lerinde
ve MP3 CD’lerinde)

00 Normal kayıttan çalmaya dönmek için = simgesi
görünene kadar PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.

Belirli bir çalma listesinin tekrar 
edilmesi (MP3 CD’lerinde geçerli 
değildir)
Bir başlık/bölüm içinde tekrar edilmek üzere belirli bir çalma
listesini işaretleyebilirsiniz.

1 Çalma listesinin nereden başlayacağını işaretlemek için
kayıttan çalma sırasında PAUSE ; düğmesine basın.
➜ Gösterilen hareketsiz resim seçilen başlama noktasıdır.

2 0 simgesi görülene kadar REC / PLAY MODE
düğmesine arka arkaya basın.
➜ Seçilen başlama noktası doğrulanır.

3 PLAY 2 düğmesine basın.
➜ Kayıttan çalmaya devam eder.

4 Çalma listesinin istediğiniz bitim noktası geldiğinde, OK
düğmesine basın.
➜ 1 simgesi görülür ve sonlanım noktası doğrulanır.
➜ Seçilen çalma listesinin tümü tekrarlı olarak çalınır.

00 Normal kayıttan çalmaya dönmek için = simgesi
görünene kadar PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.
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Hareketsiz görüntü
● Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE ;

düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.

I Kare-kare kayıttan çalma
1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE ;

düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

2 Bir sonraki görüntüyü seçmek için PAUSE ; düğmesine
basın.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.

Sistem menü çubuğunda kare-kare kayıttan çalma
1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE ;

düğmesine basın.

2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine
basın.

3 I simgesini seçmek için 1 veya 2 düğmesine gerektiği
kadar basın.

4 Seçimi doğrulamak için 4 düğmesine basın.
➜ : simgesi gösterilir.

5 Bir önceki veya bir sonraki görüntüyü seçmek için 1 veya 2
düğmesini kullanın.

00 Menüden çıkmak için 3 düğmesine basın.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.

Ağır çekim
1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE ;

düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

2 Geriye veya ileriye doğru ağır çekime almak için, kayıttan
çalma duraklatılmış durumdayken 4 veya ¢ düğmesini
basılı tutun.
➜ Ağır çekim olarak kayıttan çalmaya başlar.

00 Başka bir hıza geçmek için 4 veya ¢ düğmesine tekrar
basın.

00 Normal kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine
basın.
➜ Normal kayıttan çalma devam eder.

Menü çubuğu aracılığıyla ağır çekim
1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE ;

düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine
basın.

3 J simgesini seçmek için 1 veya 2 düğmesine gerektiği kadar
basın.

4 Seçimi doğrulamak için 4 düğmesine basın.
➜ Geriye veya ileriye doğru farklı ağır çekim hızlarının

bulunduğu bir çubuk belirir.

5 İstenen ağır çekim hızını seçmek için 1 veya 2 düğmesini
kullanın.
➜ Ağır çekim olarak kayıttan çalmaya başlar.

00 Ağır çekim menüsünden çıkmak için 3 düğmesine basın.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2 düğmesine basın.
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D Ses dilinin değiştirilmesi
DVD Video diskleri genellikle farklı dillerde kaydedilmektedir.
Bu, aynı filmi örneğin, Fransızca, İspanyolca, vb. dillerde
izleyebileceğiniz anlamına gelir.

1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında
SYSTEM MENU seçeneğine basın.

2 D simgesini seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

3 İstenen dili seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği kadar
basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak doğrudan
istediğiniz dilin numarasını tuşlayın.
➜ Birkaç saniye sonra, kayıttan çalma seçilen dilde devam

eder.

Notlar :
Diller kısaltma olarak verilir (örn.: Fransızca için “fr”). Diskte

bulunan dillere ilişkin ayrıntılar için disk kabına bakın.
Bazı DVD’lerde dili yalnızca DVD’nin Disk Menüsünden

değiştirebilirsiniz.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

E Altyazı
DVD Video diskleri genellikle farklı dillerde altyazıyla birlikte
sunulur. Bu, aynı filmi örneğin, Fransızca, İspanyolca, vb.
dillerde altyazıyla izleyebileceğiniz anlamına gelir.

1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında
SYSTEM MENU seçeneğine basın.

2 E simgesini seçmek için 1 veya 2 düğmesine gerektiği
kadar basın.

3 İstenen altyazı dilini seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak
doğrudan istediğiniz altyazı numarasını tuşlayın.
➜ Birkaç saniye sonra, altyazı seçilen dilde görünür.

00 Altyazıyı kapatmak için, sistem menü çubuğunda off
görülene kadar 4 veya 3 düğmesine arka arkaya basın.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

Not: Bazı DVD’lerde altyazı dilini yalnızca DVD’nin Disk
Menüsünden değiştirebilirsiniz.

FKamera açısı
Bazı DVD’lerde farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler
bulunur. Bu durumda, farklı kamera açıları arasında bir seçim
yapabilirsiniz.

1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında
SYSTEM MENU seçeneğine basın.

2 F simgesini seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

Not: F simgesi seçilebilir durumda değilse, geçerli sahne
yalnızca tek bir kamera açısıyla kaydedilmiş demektir.

3 İstenen kamera açısını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak doğrudan
istediğiniz açının numarasını tuşlayın.
➜ Birkaç saniye sonra, kayıttan çalma seçilen açıyla devam

eder.Tek kamera açısıyla kaydedilmiş bir sahne başlayana
kadar F simgesi ekranda kalır.

00 Farklı kamera açıları arasında geçiş yapmak için 4 veya 3
düğmesine basın.

GYakınlaştırma
Bu işlev video görüntüsünü büyütmenizi ve büyük
görüntüyü sağa sola kaydırmanızı sağlar.

1 Kayıttan çalma sırasında PAUSE ; düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine
basın.

3 G simgesini seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 Yakınlaştırmayı etkinleştirmek ve istenen yakınlaştırma
faktörünü seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği kadar
basın.
➜ Yakınlaştırma başlar.
➜ Yakınlaştırma işlemi biter bitmez, press OK to pan

mesajı görüntülenir.

5 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ 4,3,1 ve 2 düğmeleri ekrana gelir.

6 Büyütülmüş görüntüyü yukarı, aşağı, sola veya sağa oynatmak
için 4,3,1 veya 2 düğmelerini kullanın.

00 Yakınlaştırılmış görüntüyü sistem menü çubuğu olmadan
görmek için OK düğmesine basın.

00 Yakınlaştırma modundan çıkıp, kayıttan çalmayı sürdürmek
için PLAY 2 düğmesine basın.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.
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Kayıt amaçlı diskler
Bu DVD kayıt sistemiyle kayıt yapabilmek için 2 farklı tipte
DVD disk kullanabilirsiniz. Söz konusu diskler aşağıda
gösterilen logolar ile işaretlenmiştir.

– DVD+RW 
DVD+RW uyumlu DVD çalarlarda ve DVD kayıt
cihazlarında kayıt yapılabilir, silinebilir ve bir çok kez
yeniden kayıt yapılabilir ve yine bu cihazlarda çalınabilir.

– DVD+R 
Yalnızca bir kez kayıt yapılabilir. Kayıtlar eklenebilir ve
silinebilir.Ancak, silinen bir kaydın yeri daha sonradan
yapılan kayıtlar için yeniden kullanılamaz. DVD+R yalnızca
bu DVD kayıt sisteminde çalınacaksa, sonlandırılmasına
gerek yoktur. DVD+R’nin diğer standart DVD çalarlarda ve
DVD kayıt cihazlarında çalınabilmesi için sonlandırılması
gerekir. DVD+R sonlandırıldıktan sonra başka bir kayıt
yapılamaz.

DVD kayıt sistemi DVD+R’lere ve DVD+RW’lere video
kaydedilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu seti kullanarak (Süper)
Video CD’si, ses CD’si veya MP3 CD’si kaydedemezsiniz.

Telif hakkı koruması
Harici bir aygıttan kopyaya karşı korumalı bir materyali
kaydetmek istediğinizde, COPY PROT mesajı görüntülenir.
Bu durumda kayıt yapmak mümkün değildir.

Bu ürün,ABD patentleri ve diğer fikir hakları tarafından
korunan telif hakkı koruma teknolojisini kapsamaktadır. Bu
telif hakkı teknolojisinin kullanım yetkisi Macrovision
tarafından onaylanmış olmalıdır ve Macrovision tarafından
aksi bir izin verilmediği takdirde yalnızca ev ve diğer sınırlı
seyir amaçlarıyla kullanılabilir.Ters mühendislik veya
parçalarına ayırma yasaklanmıştır.

Üçüncü şahısların telif veya diğer hakları
çiğnenmediği sürece kayıt yapmaya izin verilebilir.

Bazı ülkelerde DVD kayıt sisteminin kullanımı, bu
kullanım kılavuzunda gösterildiği veya belirtildiği gibi,
telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirebilir.

Kayda başlamadan önce
DVD+RW veya DVD+R diske her kayıt yaptığınızda,
aşağıdaki bilgiler otomatik olarak saklanır :
– Kayıt adı:Televizyon istasyonu program adını iletirse

(örn.: Superman), bu ad otomatik olarak hafızaya alınır.
Program adı iletilmediği takdirde, kayıt adı olarak kanal
numarası veya kanal adı ile birlikte kayda başlama saati
saklanır.

– Toplam kayıt süresi
– Kayıt tipi (Kalite)
– Kayıt tarihi
– Kayda ilişkin dizin görüntüsü

DVD diskteki kayıtlara “başlık” (titles) adı verilir. Her
bir başlık bir veya daha fazla “bölüm”den (chapters)
oluşur.

DVD+RW diske kaydetme, diskin geçerli konumundan
bir başka deyişle, en son kaydı veya kayıttan çalmayı
durdurduğunuz yerden başlar. Herhangi bir uyarı
verilmeksizin daha önce kaydettiğiniz başlıkların üzerine
yazdırılabilir. Bir disk taktığınızda, diskin başından itibaren
kaydetmeye başlanır! Bu yönüyle, DVD kayıt sisteminiz tıpkı
bir Video Kaset Kaydedici gibi davranır. Daha önceki
kayıtların üzerine yazdırma riski olmadan kayıt yapmak
isterseniz, güvenli kayıt işlevini kullanın (bkz.: “Güvenli kayıt”
bölümü).

Notlar :
Maksimum başlık sayısı olan 48 başlık içeren (boş başlıklar

dahil) bir disk takılması durumunda: Too many titles mesajı
görüntülenir. Bu diske kayıt yapabilmek için bir veya daha fazla
başlığı silmeniz gerekir.

DVD video uyumlu olmayan içeriğe sahip bir DVD+RW (örn.:
veri diski) takılması durumunda: Diski silme veya çıkarma
seçeneği sunan bir iletişim kutusu belirir.

Bu diske yalnızca, REC/OTR düğmesini kullanarak diski
sildikten sonra kayıt yapabilirsiniz. PAL kayıtlarının bulunduğu bir
diske NTSC kayıtları ve NTSC kayıtlarının bulunduğu bir diske
de PAL kayıtları yapılamaz. Boş bir diske, iki biçimden herhangi
biriyle kayıt yapılabilir.

Sözde “Pseudo-PAL” veya PAL-60 kaynaklarından kayıt
yapılamaz.

Görüntüyü kaydetmeden yalnızca sesi kaydetmek mümkün
değildir.
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Televizyon programı 
kaydetme veya harici bir video 
donanımından kayıt

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt
sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi
kanallara AUX veya AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya
A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş
olabilir.

Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 Kayıt yapmak istediğiniz diski tepsiye yerleştirin.

➜ Dizin görüntüsü ekranı görüntülenir. Boş bir disk
taktıysanız, DVD kayıt sisteminde EMPTY DISC mesajı
görüntülenir.

3 DVD+RW diskte yeterli kayıt süresine sahip boş bir
başlığı seçmek için 3 veya 4 düğmesine arka arkaya basın.
Önceki kayıtların üzerine yazmayı önlemek için, son kayıttan
sonraki boş başlığı seçin.
DVD+R diskte önceki kaydın üzerine yazdırılamadığından
böyle bir işleme gerek yoktur.

4 Televizyon programı kaydetmek isterseniz
DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını
görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın.
DVD kayıt sisteminde kayıt yapmak istediğiniz
televizyon kanalını (program numarası) seçmek için CH+
veya CH– düğmesine gerektiği kadar basın.

Not:Televizyon kanalı kanal adını iletirse, bu ad görüntülenir.

DVD kayıt sistemine bağladığınız video donanımından
kayıt yapmak isterseniz:
Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçmek için SAT, CAM1/2,
VCR/GAME düğmesini 1 saniye basılı tutun (ayrıca, bkz.:
Sayfa 19,“Kaynak seçme”).

00 Kayıt kalitesi ve kayıt için kullanılabilen süre kayıt şekline
bağlıdır : Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini basılı
tutarken REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.
Ayrıca, bkz.: “Kayıt şeklini seçme”.

5 Kaydı başlatmak için uzaktan kumandadan REC/OTR
düğmesine veya setin üzerinde bulunan kayıt düğmesine
basın.
➜ Kayıt başlar ve setin üzerinde bulunan kayıt göstergesinin

ışığı yanar.

00 Bölüm işaretleyicilerini girmek için FSS düğmesine basın.

00 Kaydı duraklatmak için PAUSE ; düğmesine basın.

00 Kaydı sürdürmek için PAUSE ; düğmesine tekrar basın.

6 Kaydı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.
➜ Kayıt işlemi durdurulur ; MENU UPDT görüntülenir ve

dizin görüntüsü ekranı güncellenir.

Not: Disk hatası nedeniyle kayıt düzgün olarak
tamamlanamadıysa, DISC ERR mesajı görüntülenir.
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Güvenli kayıt
DVD kayıt sisteminde RECORD düğmesine veya uzaktan
kumandadan REC/OTR düğmesine bir kez basarak
DVD+RW diske kaydetmeye başladığınızda, geçerli
konumdan kayıt yapılır. Bunu önlemek için güvenli kayıt
yapabilirsiniz; yani, tüm mevcut kayıtların bittiği yerden kayda
başlayabilirsiniz.

● SAFE RECO görüntülenene kadar REC/OTR düğmesini
basılı tutun.
➜ Tüm mevcut kayıtların bittiği yerden kaydetmeye başlar.

Not: DVD+R diskinde mevcut kayıtların üzerine
yazdırılamayacağından, yeni kayıt her zaman önceki kayıtların
bittiği yerden itibaren eklenir.

Kaydı otomatik durdurma (OTR -
Tek Dokunuşta Kayıt)
Kayda başlarken belirli bir kayıt süresi seçebilirsiniz. Bu süre
geçtiğinde kayıt işleminiz otomatik olarak durdurulacaktır.

1 Geçerli konumdan kaydetmeye başlamak için REC/OTR
düğmesine basın.
➜ Kayıt işlemi başlar. Kalan gerçek kayıt süresi görüntülenir.

2 30 dakikalık bir kayıt süresi belirlemek için REC/OTR
düğmesine tekrar basın.

00 Kayıt süresini uzatmak için REC/OTR düğmesine tekrar
basın. REC/OTR düğmesine her bastığınızda 30 dakika daha
eklenir.
➜ Kalan gerçek kayıt süresi görüntülenir.

00 Ayarlanan kayıt süresini iptal etmek için, kayıt süresi
görüntülendiği sırada CLEAR düğmesine basın.

3 Belirlenen süre geçtikten sonra kayıt otomatik olarak durur.

Bir başlık altındaki kayıtların 
sıraya konması – montaj ve kesme 
(yalnızca DVD+RW diskler için)
Kaydedilmiş bir DVD+RW’de, hali hazırda diskte yer alan bir
başlığa fazladan kayıt ekleyebilirsiniz. Bu kayıt, başlığa
bölüm(ler) olarak eklenir. Seçilen konumdan itibaren tüm
mevcut kayıtların üzerine yazdırılır. Eklenen kaydın
uzunluğuna bağlı olarak geçerli başlığı izleyen
başlıkların da üzerine yazdırılabilir. Kayıt şekli otomatik
olarak geçerli başlığın kayıt şekli olacaktır.

1 Uygun DVD+RW diskini yükleyin.

2 DISC MENU seçeneğine basın.
➜ Dizin görüntüsü ekranı görüntülenir.

3 Fazladan kayıt eklemek istediğiniz başlığı seçmek için 4 veya
3 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 Kayıttan çalmayı başlatmak için PLAY 2 düğmesine basın.

5 Yeni kaydın nereden başlayacağını işaretlemek için PAUSE ;

düğmesine basın.
➜ Gösterilen hareketsiz resim seçilen başlama noktasıdır.

6 Kayıt almak istediğiniz kaynağı seçin.

7 Yeni kaydı araya girmek için REC/OTR düğmesine basın.

8 Kaydı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.
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Kayıt şeklini seçme
Kayıt şeklini seçerek, yapılan kayıtların görüntü kalitesini ve
diske kaydetmek için kullanılabilen süreyi belirlersiniz.

Farklı kayıt şekillerinin görüntü kalitesini değerlendirmek için,
her bir kayıt şekliyle kısa birer deneme yapın.

REC / PLAY MODE düğmesi ile kayıt şeklini
seçme

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt
sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi
kanallara AUX veya AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya
A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş
olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

3 Gerekirse, kaydı ya da kayıttan çalmayı durdurmak için
STOP 9 düğmesine basın.

4 Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini basılı tutarken
REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın:
➜ Record mode: M1 En iyi görüntü kalitesini sağlar ve en

fazla 1 saatlik kayıt süresine imkan verir.
➜ Record mode: M2 Mükemmel görüntü kalitesi sağlar

(önceden kaydedilmiş DVD kalitesi) ve en fazla 2 saatlik
kayıt süresine imkan verir.

➜ Record mode: M2x S-VHS’ye kıyasla daha iyi bir
görüntü kalitesi sağlar ve en fazla 2 1/2 saatlik kayıt
süresine imkan verir.

➜ Record mode: M3 S-VHS kalitesinde görüntü sağlar ve
en fazla 3 saatlik kayıt süresine imkan verir.

➜ Record mode: M4 VHS’ye kıyasla daha iyi bir görüntü
kalitesi sağlar ve en fazla 4 saatlik kayıt süresine imkan
verir.

➜ Record mode: M6 VHS kalitesinde görüntü sağlar ve
en fazla 6 saatlik kayıt süresine imkan verir.

➜ Record mode: M8 En fazla 8 saatlik kayıt süresine
imkan verir.

Menü aracılığıyla kayıt şeklini seçme
İstediğiniz kayıt şeklini sistem menüsünü kullanarak da
seçebilirsiniz.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 z Record settings menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın. Seçimi doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 Record mode satırında istediğiniz kayıt şeklini seçmek için
1 veya 2 düğmesine gerektiği kadar basın.

00 M3, M4, M6 veya M8 kayıt şeklini seçtiyseniz ilave bir ayar
yapabilirsiniz: Filter mode satırına gitmek için 4 düğmesini
kullanın. Stndrd (standart içeriğin görüntü kalitesini artırır)
ya da Sport (seri hareketlerin görüntü kalitesini artırır)
seçimini yapmak için 1 veya 2 düğmesini kullanın.

6 Yeni ayarları doğrulamak için OK düğmesine basın.

7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

00 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine tekrar basın.
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Doğrudan Kayıt
Bir televizyon programı seyrettiğinizi, DVD kayıt sisteminin
kapalı olduğunu ve tam o sırada kayda almak istediğiniz bir
filmin başladığını düşünün.

“Doğrudan Kayıt” etkin durumdayken REC/OTR düğmesine
basmanız yeterli olacaktır. DVD kayıt sistemi, hafızasındaki
televizyon kanalları arasında seyretmekte olduğunuz
televizyon kanalını otomatik olarak arar ve kayda geçer.
DVD kayıt sisteminde ilgili televizyon kanalını seçmenize
gerek kalmaz.

Doğrudan Kaydın düzgün olarak çalışması için, DVD kayıt
sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve
televizyonun, verilen Scart kablosu ile doğrudan EXT-1TO
TV-I/O çıkışına bağlanmış olması gerekir.

Direct Record (Doğrudan Kayıt) özelliğini açma ve
kapama

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENUseçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 z Record settings menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın. Seçimi doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 Direct Record satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

6 On seçimini yapmak için 1 veya 2 düğmesini kullanın.

00 Doğrudan kayıt özelliğini kapamak için 1 veya 2 düğmesini
kullanarak Off seçimini yapın.

7 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.

8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Direct Record özelliğini başlatma
1 Direct Record işlevinin açık olduğundan emin olun.

2 Tepsiye kaydedilebilir bir disk yüklendiğinden emin olun.

3 DVD kayıt sistemini bekleme konumuna almak için 2
düğmesine basın.

4 Televizyonda, kayıt almak istediğiniz televizyon kanalını seçin.

5 İzlemekte olduğunuz televizyon kanalından kaydı başlatmak
için REC/OTR düğmesine basın.
➜ READING EXT1 mesajı görüntülenir ve DVD kayıt

sistemi, seçilen televizyon kanalını hafızasındaki televizyon
kanalları arasında aramaya başlar. Bu arama biraz zaman
alacaktır. REC/OTR düğmesine bastıktan sonra kayıt
hemen başlamaz.

Bu arama süresince lütfen televizyonunuzun kanalını
değiştirmeyin; DVD kayıt sisteminin kanal aramasını
etkileyebilir.

➜ Televizyon kanalı bulunur bulunmaz, kayıt otomatik olarak
başlar.

Not: DVD kayıt sistemi televizyonda seçilen kanalı hafızasındaki
televizyon kanalları arasında bulamazsa, NOTV mesajı
görüntülenir.Televizyonda kayıtlı tüm televizyon kanallarının
DVD kayıt sisteminde bulunduğundan emin olun. Gerekirse,
eksik kanalları hafızaya alın. Scart kablosunun her iki ucundaki
bağlantı parçalarının doğru olarak ve sıkı bir şekilde takılıp
takılmadığını kontrol edin.Video sinyalleri için hangi scart
yuvasının kullanıldığını öğrenmek amacıyla televizyonunuzun
kullanım kılavuzunu kontrol edin. Sorun halen devam ediyorsa
bu özellik kullanılamıyor demektir.

6 Kaydı durdurmak için STOP 9 düğmesine basın.
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Zamanlayıcı kaydı, kaydı ileriki bir tarihte başlatmanıza ve
durdurmanıza olanak sağlar. DVD kayıt sistemi, belirtilen
saatte uygun program numarasına geçer ve kaydı başlatır.
Bir aylık dönem içerisinde en çok 6 kaydı önceden
programlayabilirsiniz. Bir yıllık dönem içerisinde en çok 6
kaydı önceden programlayabilirsiniz.
Zamanlayıcıyı kullanarak kayıt yapmak için aşağıdaki bilgiler
tuşlanmalıdır :
– kayıt tarihi
– televizyon kanalının program numarası
– kaydın başlama ve bitiş saati
– VPS/PDC açık veya kapalı
– kayıt şekli

Bu bilgiler zamanlayıcı girişine kaydedilir.

Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt
sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve
TUNER, CD, CDR veya TAPE seçilmiş olması gerekir.

DVD, MON,TV, SAT,VCR, GAME, CAM1 veya CAM2’yi
seçtiyseniz: Zamanlayıcı kaydının başlamasından kısa
bir süre önce, DVD kayıt sisteminde seti bekleme
konumuna almanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj
görüntülenir.

VPS ve PDC
Video Programming System ve Programme Delivery
Control özellikleri sayesinde televizyon istasyonu kayıtların
başlama saatini ve süresini denetler.Televizyon programı
planlanan saatten daha önce başlasa ya da daha geç bitse
bile, DVD kayıt sistemi doğru zamanda kendi kendine açılır
ve kapanır.

Başlama saati genellikle VPS/PDC ile aynıdır. Ancak,
televizyon derginizde programın başlama saatinden farklı bir
saat belirtiliyorsa (örn.: programın başlama saati: 20.15 ve
VPS/PDC: 20.14), başlama saatini 20.14 olarak tuşlamalısınız.

VPS/PDC saatinden farklı bir saat girmek isterseniz,
VPS/PDC özelliğini kapamanız gerekir.

VPS/PDC özelliği kullanılarak, bir televizyon kanalında aynı
anda yalnızca tek bir televizyon programı kontrol edilebilir.
VPS/PDC özelliğini kullanarak bir televizyon kanalında iki
veya daha fazla televizyon programını kayda almak
isterseniz, bunları ayrı ayrı programlamanız gerekir.

Zamanlayıcı kaydı
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ShowView® sistemi ile kayıt 
programlama
Tarihi, program numarasını, başlama ve bitiş saatini girmek
gibi sıkıcı işlemleri yapmanıza gerek kalmaz. ShowView®

programlama numarası programlama için gerekli tüm
bilgileri içerir.Televizyon programının başlama saatinin
hemen yanında belirtilen bu numarayı televizyon dergilerinin
bir çoğunda bulabilirsiniz.

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru
ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2
veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar
çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

3 TIMER düğmesine basın.

4 ShowView system satırını seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.

5 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 ShowView® programlama numarasını girmek için numaralı
düğmeleri kullanın. Bu numara en çok 9 haneli olabilir (örn.:
5-312-4 veya 5 312 4 için 53124 girin).

0 Hata yapmanız durumunda silmek için CLEAR düğmesine
basın.

0 Kaydınızın tekrarlanmasını isterseniz, arzu edilen seçimi
yapmak için RETURN düğmesine gerektiği kadar basın:
➜ Mo-Fr: Kayıt işleminin Pazartesiden Cumaya kadar

günlük olarak tekrarlanması içindir.
➜ Weekly: Kayıt işleminin haftalık olarak tekrarlanması

içindir (her hafta aynı günde).

7 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Zamanlayıcı programı ekrana gelir.

Notlar :
ShowView number wrong mesajı görüntülenirse,

tuşlanan ShowView® programming numarası yanlıştır. DVD
kayıt sisteminde saati ve tarihi kontrol edin. Girişinizi doğru
olarak yeniden yapın ya da SYSTEM MENU seçeneğine
basarak programlamayı sonlandırın.

Please enter programme number mesajı
görüntülenirse, televizyon kanalının program numarası henüz
ShowView® programlama numarası için tahsis edilmemiştir. 1,
2 düğmelerini ya da uzaktan kumandadaki numaralı
düğmeleri kullanarak televizyon kanalının uygun program
numarasını seçin ve OK düğmesine basarak doğrulayın.

Günlük kayıt yanlış bir gün için girilmişse, Weekend
programming not possible mesajı görüntülenir. Pazartesi
ile Cuma arası bir gün girip girmediğinizi kontrol edin.

00 Zamanlayıcı programını değiştirmek için istediğiniz bir anda
geriye dönebilirsiniz. Uygun giriş alanını seçmek için 1 veya
2 düğmesini kullanın. Bilgileri değiştirmek için 4 veya 3
düğmelerini ya da numaralı düğmeleri kullanın.

00 VPS/PDC özelliğini açmak için 2 düğmesine basarak Start
komutunu seçin. 8 yanana kadar RETURN düğmesine basın.
➜ VPS/PDC özelliği açılır.

Not: ShowView® sistemi televizyon programının geç başlamasını
dikkate almaz. Başlama saatindeki olası gecikmeyi telafi etmek
için VPS/PDC özelliğini açın.

00 Kayıt şeklini değiştirmek için 2 düğmesine basarak End
komutunu seçin. İstenen kayıt şeklini seçmek için RETURN
düğmesine gerektiği kadar basın.

8 Tüm programlama bilgisini saklamak için OK düğmesine
tekrar basın.
➜ Tüm programlama bilgisi hafızaya alınır.

00 Hafızaya almadan zamanlayıcıdan çıkmak için TIMER
düğmesine arka arkaya basın.

9 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.

10 Kayıt yapmak istediğiniz diski tepsiye yerleştirin.

11 DVD+RW diskte diskin sonundan boş bir başlık seçin.
Aksi takdirde, önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.

12 Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt
sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve
TUNER, CD, CDR veya TAPE seçilmiş olması gerekir:
2 düğmesine ya da TUNER, CD, CDR veya TAPE’e basın.
➜ Programlanmış kayıt varsa, TIMER yanar.

00 Devam eden bir zamanlayıcı kaydını planlanan bitiş
saatinden önce durdurmak için DVD kayıt sistemindeki 9
düğmesine basın.
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VPS Rec
Date Prog. Start PDC End Mode

19 PHI 8:00 9:00 M2

To store
Press OK

Mo-Fr/Weekly
Press RETURN

Timer
ShowView system



ShowView® sistemini 
kullanmadan kayıt programlama

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru
ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2
veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar
çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

3 TIMER düğmesine basın.

4 Timer programming satırını seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, menüye girmek
için 2 düğmesine basın.

5 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.
➜ Date giriş alanı seçilir.

6 Tarihi girmek için 4, 3 düğmelerini ya da numaraları
düğmeleri kullanın.

00 Tekrarlı bir kayıt programlamak için, RETURN düğmesine
gerektiği kadar basarak istediğiniz seçimi yapın:
➜ Mo-Fr: Kayıt işleminin Pazartesiden Cumaya kadar

günlük olarak tekrarlanması içindir.
➜ örn: Mo: Kayıt işleminin haftalık olarak tekrarlanması

içindir (her hafta aynı günde; örn.: Pazartesi).

7 Prog. giriş alanını seçmek için 2 düğmesine basın.

8 Programı girmek için 4 veya 3 düğmesini kullanın. Scart
kablosu aracılığıyla, ek bir donanımdan DVD kayıt sistemine
kayıt programlamak isterseniz aşağıdakilerden birini seçin:
➜ EXT1: Scart yuvası 1 aracılığıyla yapılan kayıtlar seçilir.
➜ EXT2: Scart yuvası 2 aracılığıyla yapılan kayıtlar seçilir.

9 Start giriş alanını seçmek için 2 düğmesine basın.

10 Başlama saatini girmek için 4, 3 düğmelerini ya da
numaraları düğmeleri kullanın.

00 VPS/PDC özelliğini açmak için 8 yanana kadar RETURN
düğmesine basın.
➜ VPS/PDC özelliği açılır.

11 End giriş alanını seçmek için 2 düğmesine basın.

12 Bitiş saatini girmek için 4, 3 düğmelerini ya da numaraları
düğmeleri kullanın.

00 Kayıt şeklini değiştirmek için, RETURN düğmesine gerektiği
kadar basarak istediğiniz kayıt şeklini seçin.

13 Tüm programlama bilgisini saklamak için OK düğmesine
tekrar basın.
➜ Tüm programlama bilgisi hafızaya alınır.

14 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.

15 Kayıt yapmak istediğiniz diski tepsiye yerleştirin.
➜ Diskteki dizin görüntülerinin bulunduğu ekran

görüntülenir.

16 DVD+RW diskte: Diskin sonundan boş bir başlık
seçmek için 4 düğmesine gerektiği kadar basın.Aksi
takdirde, önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.

17 Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt
sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve
TUNER, CD, CDR veya TAPE ya da GAME seçilmiş
olması gerekir:2 düğmesine ya da TUNER, CD, CDR,
TAPE veya GAME’e basın.
➜ Programlanmış kayıt varsa, TIMER yanar.

00 Devam eden bir zamanlayıcı kaydını planlanan bitiş
saatinden önce durdurmak için DVD kayıt sistemindeki 9
düğmesine basın.
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VPS Rec
Date Prog. Start PDC End Mode

19 PHI 09:00 * 10:30 M4

To store
Press OK

Mo-Fr/Weekly
Press RETURN

Timer
Timer programming



Zamanlayıcı kaydının kontrol 
edilmesi, değiştirilmesi veya 
silinmesi

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru
ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2
veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar
çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

3 TIMER düğmesine basın.

4 Timer List satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

5 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 Kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi gereken
zamanlayıcı kaydını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

7 Zamanlayıcı kaydını kontrol etmek veya değiştirmek
isterseniz:
2 düğmesine tekrar basın.

Kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gereken giriş alanını
seçmek için 1 veya 2 düğmesini kullanın.

İstenen verileri değiştirmek için 4, 3 düğmelerini ya da
numaraları düğmeleri kullanın.

Değiştirilen verileri saklamak için OK düğmesine basın.

Zamanlayıcı kaydını silmek isterseniz:
CLEAR düğmesine basın.
➜ Clear timer mesajı görüntülenir.

Silme işlemini başlatmak için OK düğmesine basın.
➜ Kısa bir süre için Timer Cleared görüntülenir ;

programlanmış kayıt verileri kaybolur ve bunların 
yerini ----- alır.

8 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.

Uydu alıcısından otomatik kayıt
Bu özelliği yalnızca, scart kablosu ve programlama özelliği
(zamanlayıcı) sayesinde diğer aygıtları denetleyebilen bir
uydu alıcısına sahipseniz kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
lütfen uydu alıcısının kullanım kılavuzuna başvurun.

1 Uydu alıcınızın RGB özellikli bir Scart kablosuyla (yani, tüm
tel bağlantıları bulunan bir Scart kablosuyla), EXT-2 AUX I/O
çıkışına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

4 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

5 z Record settings menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, menüye girmek
için 2 düğmesine basın.

6 Sat record satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

7 EXT2’yi seçmek için 1 veya 2 düğmesini kullanın.

00 Uydu alıcısından otomatik kaydı kapatmak için 1 veya 2
düğmesini kullanarak Off seçimini yapın.

8 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.

9 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

10 Kayıt yapmak istediğiniz diski tepsiye yerleştirin.

11 DVD+RW diskte yeterli kayıt süresine sahip boş bir
başlığı seçmek için 3 veya 4 düğmesine arka arkaya basın.
Önceki kayıtların üzerine yazmayı önlemek için, son kayıttan
sonraki boş başlığı seçin.
DVD+R diskte önceki kaydın üzerine yazdırılamadığından
böyle bir işleme gerek yoktur.

12 Uydu alıcısını kaydetmeye programlayın (televizyon kanalının
program numarası, başlama saati, bitiş saati). Gerekirse, uydu
alıcısının kullanım kılavuzuna bakın.

13 DVD kayıt sistemini kapatmak için 2 düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde SAT görüntülenir. DVD kayıt sistemi

artık kayda hazırdır. EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı uydu
alıcısı kaydın başlama ve bitiş saatini denetler.

Uydu alıcısı, kayıt işlemini yalnızca DVD kayıt sistemi
bekleme konumuna alındığında denetler.
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Record mode M2

Direct Record On

Sat record EXT2

Auto chapters On

Filter mode Stndrd
To exit press
SYSTEM MENU

Record settings



Kayıt adının değiştirilmesi
Kayıt tamamlandıktan sonra kaydın adını değiştirebilirsiniz.

1 Kayıttan çalma durduğunda STOP 9 düğmesine basın veya
kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.

2 Düzenlemek istediğiniz başlığı seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.

3 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.
➜ Düzenleme menüsü ekrana gelir.

4 Name satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.

5 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 Silinmesi veya değiştirilmesi gereken karaktere geçmek için
1 veya 2 düğmesini kullanın.
➜ Karakter ışıklandırılır.

7 Karakter girmek için 4 veya 3 düğmesini ya da numaralı
düğmeleri kullanın.

00 Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.

00 Karakter silmek için CLEAR düğmesine basın.

8 Kayıt adı arzu edildiği şekilde değiştirilene kadar 6–7 arası
adımları tekrarlayın.

9 Yeni adı doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Storing name görüntülenir.

10 Düzenleme menüsünden çıkmak için 1 düğmesine basın.

Tüm bir kaydın/başlığın silinmesi
DVD+RW diskten veya sonlandırılmamış DVD+R diskten
tüm bir kaydı/başlığı silebilirsiniz. DVD+RW diskten silinen
başlığın yeri yeni bir kayıt için kullanılabilir. Ancak, DVD+R
diskten silinen başlık silindi olarak işaretlenmesine karşın,
fiziksel olarak silinmez. Bu, silinen başlığın kayıttan çalma
sırasında atlanacağı, ancak yerine yeni bir kayıt
yapılamayacağı anlamına gelir. DVD+R sonlandırıldıktan
sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.

1 Kayıttan çalma durduğunda STOP 9 düğmesine basın veya
kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.

2 Silmek istediğiniz başlığı seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

3 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.
➜ Düzenleme menüsü ekrana gelir.

4 Erase this title satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will completely erase this title ve Press OK

to confirm mesajları görüntülenir.

6 Tüm kaydı/başlığı silmek için OK düğmesine tekrar basın.
➜ Erasing title mesajı görüntülenir.
➜ Bundan sonra, dizin görüntüsü ekranında Empty title

(DVD+RW takılıysa) veya Deleted title (DVD+R
takılıysa) mesajı görüntülenir.

Not: Silinen başlık 1 dakikadan kısa süreliyse, Empty title ya
da Deleted title mesajı görüntülenmez.

00 Silme işlemini gerçekleştirmeden düzenleme menüsünden
çıkmak için 1 düğmesine basın.
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Settings for title Philips 1

Name Philips 1

Play full title

Erase this title Press OK



En Sevilen Sahne Seçimi menüsü
Bu menüde bir başlığını kendi kişisel tercihlerinize göre
ayarlayabilirsiniz.Yeni bir dizin ekranı seçebilir veya başlığı
bölebilirsiniz.Ayrıca, bölüm işaretleyicileri ekleyebilir veya
silebilir ve bölümleri gizleyebilirsiniz; bu işlem sahnelerin
kesilmesinde veya DVD+R veya DVD+RW diskinizde daha
kolay arama yapılmasında faydalı olabilir.

Bölüm işaretleyicilerinin 
eklenmesi
Kayıttan çalma sırasında bölüm işaretleyicileri belirleyebilir ve
silebilirsiniz. Disk başına bölüm sayısı en çok 124’tür. Başlık
başına bölüm sayısı en çok 99’dur. En yüksek değere
ulaşıldığında, Too many chapters mesajı görüntülenir. Bu
durumda yenilerini eklemeden önce bazı bölüm
işaretleyicilerini silmeniz gerekir.

Standart bir DVD çalarda, yeni bölümler yalnızca disk başka
bir DVD çalarda çalınmak üzere hazırlandıktan sonra
kullanılabilecektir (bkz.: Sayfa 42).

1 Kayıttan çalma sırasında FSS düğmesine basın.
➜ Favorite Scene Selection menüsü ekrana gelir.
➜ Insert chapter marker, Press OK satırı seçilir.

2 Bölüm işaretleyiciyi araya eklemek için istenen sıralama elde
edildiğinde OK düğmesine basın.
➜ Inserting chapter marker mesajı görüntülenir ve

bölüm işaretleyici araya girilir.

Not:Televizyon ekranında X görüntülenirse, yazmaya karşı
korumalı bir DVD ya da sonlandırılmış bir DVD+R disk takılmış
demektir. Bu durumda bölüm işaretleyicileri girilemez.

3 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.

Not: Kayıttan çalma sırasında FSS düğmesine basarak bölüm
işaretleyicileri girebilirsiniz.

Bölüm işaretleyicilerinin silinmesi
Bir başlık içindeki belirli bölüm işaretleyicileri veya tüm
bölüm işaretleyicileri silebilirsiniz.

DVD+R disklerde bu işlevin kullanılabilmesi için diskin bu
DVD kayıt sisteminde çalınması gerekir. DVD+R disk
standart bir DVD çalarda çalındığında silinen bölüm
işaretleyicileri görülebilecektir.

DVD+RW diskler için, bu işlevin standart bir DVD çalarda
çalışabilmesi için düzenlemeler uyumlu yapılmalıdır. “Başka
bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+RW hazırlama –
düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi” bölümüne bakın.

1 İstenen bölüm çalmaya başladığında FSS düğmesine basın.
➜ Favorite Scene Selection menüsü ekrana gelir.

2 Geçerli bölümde belirli bir bölüm işaretleyicisini
silmek isterseniz:
Delete chapter marker, Press OK satırını seçmek için
4 düğmesine gerektiği kadar basın.

Geçerli bölümdeki tüm bölüm işaretleyicilerini silmek
isterseniz:
Delete all markers, Press OK satırını seçmek için 4
düğmesine gerektiği kadar basın.
Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will delete all markers in this title, Press

OK to confirm mesajı görüntülenir.

3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.

4 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.
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Favorite Scene Selection

4 Insert chapter marker Press OK

Current chapter Visible

Delete chapter marker

Delete all markers

New index picture

Divide title

Press FSS to exit



Bölümleri gizleme
Kayıttan çalma sırasında bölümleri gizleyebilir (örn.:
reklamlar) ve daha sonra yeniden görünmelerini
sağlayabilirsiniz.

Standart bir DVD çalarda, gizlenen bölümler yalnızca disk
başka bir DVD çalarda çalınmak üzere hazırlandıktan sonra
görülebilir (bkz.: Sayfa 42).

1 Gizlenmek istenen bölüm çalmaya başladığında FSS
düğmesine basın.
➜ Favorite Scene Selection menüsü ekrana gelir.

2 Current chapter satırını seçmek için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın.

3 Hidden seçimini yapmak için 2 düğmesine basın.
➜ Görüntü biraz kararır.

4 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.
➜ Bundan böyle, kayıttan çalma sırasında seçilen bölüm

atlanacaktır.

Gizlenen bölümü görünür yapma
1 Gizlenen bölümün yer aldığı başlığı seçin.

2 FSS düğmesine basın.

3 C’yi seçmek için T/C düğmesine arka arkaya basın.

4 Gizlenen bölümü seçmek için 3 veya 4 düğmesine arka
arkaya basın. Gizlenen bir bölümü tanımlamak için: Görüntü
biraz kararır ve Current chapter satırında Hidden yazısı
görülür.
➜ Gizlenen bölümden itibaren kayıttan çalmaya devam eder.

5 PAUSE ; düğmesine basın.

6 Current chapter satırını seçmek için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın.

7 Visible seçimini yapmak için 2 düğmesine basın.
➜ Görüntü yavaş yavaş aydınlanır. Bölüm tekrar görünür hale

gelir.

8 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.

Gizlenen bölümler dahil başlığın tamamını çalma
Bir başlık altındaki belirli bölümleri gizlediyseniz, bu özellik
gizlenen bölümler dahil başlığının tamamını izlemenize imkan
verir.

1 Kayıttan çalma durduğunda STOP 9 düğmesine basın veya
kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.

2 Tamamı çalınmak istenen başlığı seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.

3 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.
➜ Düzenleme menüsü ekrana gelir.

4 Play full title satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Başlığın tamamı için kayıttan çalma otomatik olarak başlar.

Başlığın bir kısmını (örn.:
reklamları) gizleme

1 Gizlemek istediğiniz bölümün başına bölüm işaretleyici girin.
Bkz.: “Bölüm işaretleyicilerinin eklenmesi”.

2 Gizlemek istediğiniz bölümün sonuna bölüm işaretleyici
girin.

3 Gizlemek istediğiniz kısım birkaç bölümden oluşuyorsa, tüm
bu bölümleri gizleyin. Bkz.: “Bölümleri gizleme”.
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Favorite Scene Selection

Insert chapter marker

Current chapter Hidden

Delete chapter marker

Delete all markers

New index picture

Divide title

Press FSS to exit



Dizin görüntüsünü değiştirme
Yaptığınız kaydın ilk görüntüsü otomatikman dizin görüntüsü
olarak kullanılır. Bununla birlikte, kayıttan alınan herhangi bir
görüntüyü dizin görüntüsü olarak da seçebilirsiniz.

1 Yeni dizin görüntüsü olarak seçmek istediğiniz sahne
geldiğinde PAUSE ; düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir.

2 FSS düğmesine basın.
➜ Favorite Scene Selection menüsü ekrana gelir.

3 New index picture, Press OK satırını seçmek için 4
düğmesine gerektiği kadar basın.

4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will update the index picture, Press OK to

confirm mesajı görüntülenir.

5 Dizin görüntüsünü değiştirme işlemini başlatmak için OK
düğmesine basın.
➜ Updating menu mesajı görüntülenir ve değiştirme

işlemi başlar.
➜ Değiştirme işlemi başarıyla tamamlandığında yeni dizin

görüntülerinin bulunduğu dizin görüntüsü ekranı belirir.

Başlıkları bölme (yalnızca 
DVD+RW disklerde yapılabilir)
Bir başlığı birkaç bölüme ayırabilirsiniz. Her yeni bölüm,
kendi dizin görüntüsüyle yeni bir başık halini alır. Başlığı
bölme işleminin geriye dönüşünün olmadığını lütfen
unutmayın!

1 Bölmek istediğiniz başlığı çalın.

2 Başlığı bölmek istediğiniz yerde PAUSE ; düğmesine basın.

3 FSS düğmesine basın.
➜ Favorite Scene Selection menüsü ekrana gelir.

4 Divide title, Press OK satırını seçmek için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın.

5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Hareketsiz görüntü gösterilir ve This will divide this

title into two separate titles, Press OK to
confirm mesajı görüntülenir.

6 Bölme işlemini başlatmak için OK düğmesine basın.
➜ Dividing title mesajı görüntülenir ve bölme işlemi

başlar.
➜ İşlem sona erdiğinde yeni başlık ve bu başlığa ait dizin

görüntüsü, dizin görüntüsü ekranında belirir.
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Diskle ilgili ayarlar
1 Kayıttan çalma durduğunda STOP 9 düğmesine basın veya

kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.

2 Disk menüsünün ilk başlığına ulaşana kadar 3 düğmesine
basın.

3 3 düğmesine tekrar basın.
➜Disk bilgisi ekranı görüntülenir.

Disk bilgisi ekranında şu bilgiler bulunur:
– diskin adı,
– diskin televizyon sistemi (PAL veya NTSC),
– diskin yazmaya karşı korumalı olup olmadığı (kilitli veya

açık)
– bu diskte yapılan düzenlemelerin başka bir DVD çalarda

kullanılıp kullanılamayacağı.

00 Disk bilgisi ekranından çıkmak için 4 düğmesine basın.

4 Settings for My DVD menüsüne girmek için 2
düğmesine basın.

Settings for My DVD menüsünden:
– Disk adını değiştirebilir ;
– Yazma korumasını etkinleştirebilir veya devre dışı

bırakabilir ;
– DVD+RW diskini silebilir ;
– Başka bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+R veya

DVD+RW hazırlayabilirsiniz (Finalise disc veya Make
edits compatible).

Disk adının değiştirilmesi 
(DVD+R, DVD+RW)

1 Settings for menüsünü seçin. Bkz.: “Diskle ilgili ayarlar”.

2 Disc name satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, menüye girmek için 2
düğmesine basın.

3 Silinmesi veya değiştirilmesi gereken karaktere geçmek için
1 veya 2 düğmesini kullanın.
➜ Karakter ışıklandırılır.

4 Yeni bir karakter, simge veya rakam seçmek için 4 veya 3
düğmesine basın.

00 Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.

00 Karakter silmek için CLEAR düğmesine basın.

5 Kayıt adı arzu edildiği şekilde değiştirilene kadar 3–4 arası
adımları tekrarlayın.

6 Yeni adı doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ Storing name görüntülenir.

7 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.

Yazma korumasının 
ektinleştirilmesi veya devre dışı 
bırakılması
Bir DVD+RW diski koruyarak kazara silinmesini ve üzerine
kayıt yapılmasını önleyebilirsiniz.Ancak, koruma yalnızca
diskin tümü için etkinleştirilebilir.Tek bir kaydı korumak
mümkün değildir. Sonlandırılmadığı sürece, DVD+R diskler
de DVD+RW diskler ile aynı yöntem kullanılarak korunabilir.

1 Settings for menüsünü seçin (bkz.: “Disk bilgisi ekranı” ve
“Diskle ilgili ayarlar” menüsü).

2 Protection satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, menüye girmek için 2
düğmesine basın.

3 Aşağıdaki satırlardan birini seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın:
Unprotected:Yazma korumasını devre dışı bırakmak
içindir.
Protected:Yazma korumasını etkinleştirmek içindir.

4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.

5 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.

Disk düzenleme
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Başka bir DVD çalarda çalmak
üzere DVD+RW hazırlama –
düzenlemelerin uyumlu hale
getirilmesi
Bir veya birkaç başlık düzenlenmiş (bölüm işaretleyicileri
girilmiş veya silinmiş ya da gizlenmiş) ise, standart bir DVD
çalarda asıl başlığın halen görülmesi mümkündür. Diskinizi,
standart bir DVD çalar düzenlenen başlığı okuyabilecek
şekilde de hazırlayabilirsiniz.

1 Settings for My DVD menüsünü seçin. Bkz.: “Diskle ilgili
ayarlar”.

2 Make edits compatible, Press OK satırını seçmek için
4 veya 3 düğmesine gerektiği kadar basın.

Not: Diskiniz zaten uyumluysa Make edits compatible
görüntülenmez ve dönüştürme işlemine gerek yoktur.

3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will take artı bu işlem için gereken süre ve Press

OK to confirm görüntülenir.

4 İşlemi başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
➜ Working yazısı görüntülenir ve işlem başlar.
➜ Soldan sağa doğru hareket eden bir çubuk dönüştürme

işleminin mevcut durumunu gösterir.

DVD+R diski sonlandırma
Sonlandırma, DVD+R diski standart DVD çalarda çalmak
için gerekli kayıt sürecini tamamlayan basit bir işlemdir.
DVD+R diskler sonlandırıldığında “kilitlenir”. Bunun üzerine
herhangi bir kayıt veya silme işlemi yapılamaz.

Not: Disk başka bir DVD kayıt sisteminde kaydedilmişse,
Settings for menüsü ekrana gelmeyebilir. Bu durumda, A
menüsünün s Disc features alt menüsündeki Finalise
disc işlevini kullanın.

1 Settings for My DVD menüsünü seçin. Bkz.: “Diskle ilgili
ayarlar”.

2 Finalise disc satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

Not:Takılı bir DVD+R disk yoksa veya disk zaten
sonlandırılmışsa, Finalise disc görüntülenmez. Disk bilgisi
ekranına geri dönmek için 1 düğmesine basın.Ardından, 4

düğmesine basın.

3 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will take artı bu işlem için gereken süre

görüntülenir.

4 İşlemi başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
➜ Working yazısı görüntülenir ve işlem başlar.
➜ Soldan sağa doğru hareket eden bir çubuk sonlandırma

işleminin mevcut durumunu gösterir.

Bütün DVD+RW diski silme
1 Settings for menüsünü seçin (bkz.: “Disk bilgisi ekranı” ve

“Diskle ilgili ayarlar” menüsü).

2 Erase disc, Press OK satırını seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.

3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
➜ This will erase all titles, Press OK to confirm is

mesajı görüntülenir.

00 Silme işleminden vazgeçmeniz durumunda çıkmak için 1
düğmesine basın.

4 Silme işlemini başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
➜ Erasing disc mesajı görüntülenir ve silme işlemi başlar.
➜ Silme işlemi sona erdiğinde, dizin görüntüsü ekranında

diskte kalan boş alan görüntülenir.
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42

T
ü

rk
çe

Settings for My DVD

Disc name My DVD

Protection Unprotected

Erase disc

Make edits compatible Press OK



Erişim denetimiyle, video disklerinin çalınmasını iki şekilde
sınırlayabilirsiniz:
– Bazı DVD’ler Ebeveyn denetimi bilgisi içerir. “Ebeveyn

denetimi” etkin durumdayken bu tip DVD’ler oynatılmaz
veya çocuklarınız için alternatif sahneler oynatılır.

– “Child lock” (Çocuk kilidi) ile bu sette her türlü video
diskinin (DVD, DVD+R, DVD+RW,Video CD’si ve Süper
Video CD’si) çalınmasını engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn düzeyi (yalnızca DVD
için)
Önceden kaydedilmiş DVD Video disklerindeki filmler
çocuklar için uygun olmayan sahneler içerebilir. Bu disklerin
bazılarında, diskin tamamı veya belirli sahneleri için geçerli
olan “Ebeveyn denetimi” derecelendirme bilgisi bulunabilir.
Diskte yer alan derecelendirme bilgisi ülkeye bağlıdır.
Düzeyler 1–8 arasında derecelendirilir :
– 1: Her yaştan izleyici için uygun olduğu kabul edilir.
– 2: Ayrılmış
– 3 Ebeveyn rehberliği önerilir.
– 4: Materyal 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
– 5: Ayrılmış
– 6: Ebeveynlerin, 17 yaşın altındaki çocukların bu DVD’leri

izlemesini sınırlamaları ya da yalnızca ebeveyn
gözetiminde izlemelerine izin vermeleri önerilir.

– 7: 17 yaşın altındaki çocuklar için önerilmez.
– 8:Yalnızca yetişkinler içindir.

DVD kayıt sisteminde bir süzgeç değeri belirleyebilirsiniz.
Kayıttan çalma sırasında “Ebeveyn denetimi” derecelendirme
bilgisi içeren bir sahne saptanırsa, DVD kayıt sisteminde
ayarlanan süzgeç değeri bu değer ile karşılaştırılır. Örneğin;
DVD kayıt sisteminde süzgeç değeri 5 olarak ayarlanmışsa,
yalnızca “Ebeveyn denetim” derecesi bu değere eşit veya
daha düşük (1, 2, 3, 4 ve 5) olan diskler oynatılır. Sahnenin
derecelendirmesi daha yüksek bir değerse (örn.: 8) alternatif
bir sahne (mümkünse) oynatılır. Alternatif bir sahne
bulunmuyorsa kayıttan çalma durdurulur ve 4 haneli kodun
yeniden girilmesi gerekir.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 s Disc features menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Access control satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

6 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli kodu girin. Kodu ilk
kez giriyorsanız, doğrulama amacıyla kodu tekrar girin.

7 Parental level satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

8 Süzgeç düzeyini seçmek için 4 veya 3 düğmesine basın ya
da numaralı düğmeleri kullanın.
➜ Seçilen düzeyden yüksek dereceli sahneler oynatılmaz.
Örn.: 3 düzeyini seçtiyseniz, ülkenizde 4 olarak

derecelendirilmiş bir sahne oynatılmaz.

00 Ebeveyn düzeyini kapatmak için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basarak -- simgesini seçin.

9 Seçiminizi doğrulamak için OK düğmesine basın.

10 DVD diskte bulunan Ebeveyn denetimi bilgisi ülkeye göre
değişebilir :

Change country satırını seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak
için 2 düğmesine basın.
DVD kayıt sistemini kullanıldığınız ülkeyi seçmek için 4
veya 3 düğmesine gerektiği kadar basın.

11 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Erişim denetimi
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Çocuk kilidi
Çocuk kilidini etkinleştirdiğinizde, DVD kayıt sistemine
taktığınız her video diski için 4 haneli PIN kodunu girmeniz
istenecektir. Kodu girdikten sonra, takılan diskin bir kez mi,
yoksa her zaman mı oynatılabileceğini seçebilirsiniz.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 s Disc features menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Access control satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

6 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli kodu girin. Kodu ilk
kez giriyorsanız, doğrulama amacıyla kodu tekrar girin.

7 Child lock satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

8 Aşağıdakilerden birini seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın:
i: Çocuk kilidini etkinleştirmek içindir.
veya
n: Çocuk kilidini devre dışı bırakmak içindir.

9 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
i seçilmişse:
➜ Şu andan itibaren, bir disk yüklediğinizde 4 haneli kodu

girmeniz gerekir.

n seçilmişse:
➜ Çocuk kilidi devre dışı bırakılır.

10 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

Disk için yetki verme
1 Gözü açmak için sette bulunan OPEN/CLOSE /

düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP 9

düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2 Tepsiye bir disk yerleştirin.

3 Gözü kapamak için sette bulunan OPEN/CLOSE /

düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP 9

düğmesini basılı tutun.

4 Aşağıdakilerden birini seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın:
Play once: Diskin yalnızca bir kez çalınabilmesi için yetki
verilir. DVD kayıt sistemi kapatılırsa, 4 haneli kodun yeniden
girilmesi gerekir.
Play always: Diskin istendiğinde çalınabilmesi için izin
verilir ; disk, çocuklar için güvenli 50 diskin saklanabildiği
hafızaya alınır. 50’den fazla disk hafızaya alınırsa, listedeki “en
eski” disk kaldırılır ve yeni disk listeye eklenir.

Kayıttan çalma başladığında ekranda m simgesi görülür.

5 Numaralı tuşları kullanarak 4 haneli kodu girin.

4 haneli PIN kodunu unuttuysanız, STOP 9 düğmesine basın
ve “4 haneli PIN kodunun değiştirilmesi” bölümüyle devam
edin.

Notlar :
Çift taraflı DVD Video diskinin her bir yüzünde ayrı birer

işaret (ID numarası) bulunabilir. Bu durumda, yüzler için ayrı
ayrı yetki verilmesi gerekir.

Çoklu bir (Süper) Video CD setinde, her bir CD’de farklı birer
işaret bulunabilir. Bu durumda, her CD için ayrı ayrı yetki
verilmesi gerekir.

İzin verilmiş disklerin kilitlenmesi
Bu özellik daha önce yetki verilmiş (m) bir diski
kilitlemenize imkan verir.

1 Tepsiye bir disk yerleştirin.
➜ Kayıttan çalma başlar. Başlamazsa, PLAY 2 düğmesine

basın.

2 Ekranda m simgesi görüldüğünde STOP 9 düğmesine
basın.
➜ m simgesi l simgesine dönüşür ve disk kilitlenir.
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4 haneli kodun değiştirilmesi
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 s Disc features menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Access control satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

6 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli eski kodu girin.

7 Change code satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

8 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli yeni kodu girin.

9 Doğrulama amacıyla aynı kodu tekrar girin.

10 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU
seçeneğine basın.

4 haneli kodu unuttuysanız:
1 Yukarıda anlatılan 1–5 arası adımları izleyin.

2 4 haneli kod sorulduğunda STOP 9 düğmesine 4 kez basın.
➜ 4 haneli eski kod silinir.

Not: STOP 9 düğmesine 4 kez bastıktan sonra televizyon
ekranına PIN kodunun silindiğine dair herhangi bir geri besleme
yapılmayacaktır.

3 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli yeni kodu girin.

4 Doğrulama amacıyla aynı kodu tekrar girin.

Erişim denetimi
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Sistem menüsünde aşağıdaki menüler bulunur:
– tPicture
– u Language
– w Features
– x Remote control settings
– sDisc features
– z Record settings
– y Installation

y Installation menüsünü kullanarak:
– Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayarları DVD kayıt

sisteminde yapabilir (televizyon kanalı ekleme, sıralama ve
silme; hangi televizyon kanalının dekoder ile çözüleceğini
belirleme, vb.);

– saat/tarihi ayarlayabilir ;
– İlave donanımın hangi yuvaya bağlandığını ayarlayabilir ; ve
– Bir takım hoparlör ayarlarını yapabilirsiniz.

t Picture (Görüntü)
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 t Picture menüsünü seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 İstenen işlevi seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 İstenen ayarı seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:

TV shape
DVD kayıt sisteminden gelen görüntü sinyali televizyon
ekranınıza uyacak şekilde ayarlanabilir. Bu ayar yalnızca farklı
ekran biçimlerini destekleyen DVD’leri etkileyecektir.
➜ 4:3 letterbox: Altta ve üstte siyah bant bulunan geniş

ekran görüntü içindir.
➜ 4:3 panscan: Kenarları kesilmiş tam yükseklikte görüntü

içindir.
➜ 16:9: Geniş ekran televizyon seti içindir (16:9 ekran kenar

oranı).

Horizontal video shift
Televizyon görüntüsünü, televizyon ekranınıza uyacak şekilde
sola veya sağa kaydırabilirsiniz.Ayarlama için 1 ve 2
düğmelerini kullanın.

Sistem ayarları
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Video output
Scart bağlantısından RGB ve CVBS veya S-Video sinyalleri
iletilebilir.
➜ RGB + CVBS standart ayardır ve çoğu zaman sorunsuz

çalışması gerekir.
➜ Aşağıdaki durumlarda S-Video bağlantısını seçin:

DVD kayıt sistemini, televizyonunuzun yalnızca S-Video
sinyalleri için uygun olan Scart yuvasına bağladıysanız; ya
da
S-Video sinyali veren EXT-2 AUX I/O çıkışına bir video
donanımı bağladıysanız.Televizyonda bulunan Scart yuvası
S-Video için uygun değilse siyah-beyaz görüntü alınır.

➜ Görüntüde dalgalanma sorununuz varsa CVBS only
seçeneğini kullanın.

Not:Yalnızca RGB özellikli (tüm tel bağlantıları tamam) Scart
kablolarını kullanın.

Component video output
Televizyonunuz Geçişli Taramayı destekliyorsa, Komponent
Video çıkışını Progressive Scan olarak ayarlayın. Görüntü
kalitesi artar.

Interlaced (standart ayar) ile Progressive Scan arasında
geçiş yapmak için SELECT düğmesine basın.

Görüntü kaybolursa, eski ayarlara dönmek için SELECT
düğmesine tekrar basın.

Black level shift
NTSC kayıttan çalma için renk dinamiği ayarlanabilir.
➜ On: Diskten çalma sırasında renk kontrastı gelişir.
➜ Off: Diskten çalma sırasında renk kontrastı değişmez.

7 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

8 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.

u Language (Dil)
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 u Language menüsünü seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 İstenen işlevi seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Playback audio
Kayıttan çalma için konuşma dilini seçin.

Recording audio
İki tonlu yayınlar için kayıtta kullanılacak dili seçin.

Subtitle
Altyazı dilini seçin.

Menu
Ekran menüsünde kullanılacak dili seçin.

Country
DVD kayıt sistemini kullandığınız ülkeyi seçin.

6 Seçimi doğrulamak için 2 düğmesine basın.

7 İstenen ayarı seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.

8 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

9 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.
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w Features (Özellikler)
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 w Features menüsünü seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

5 İstenen işlevi seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 İstenen ayarı seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:

Status box
OSD özelliği (On Screen Display) sayesinde ekran
menülerinin yanı sıra, mevcut çalışma durumuna ilişkin
bilgiler (sayaç, kayıttan çalma, kaydedilen televizyon kanalı…)
televizyon ekranında görüntülenir. DVD kayıt sisteminden ek
bir aygıta kayıt yaparken OSD bilgilerinin de kaydedilmesini
önlemek için OSD bilgilerini kapatabilirsiniz.
➜ On: OSD bilgileri seçilen her modda birkaç saniye

görüntülenir ve tekrar kaybolur.
➜ Off: OSD bilgileri kapalıdır ve artık televizyon ekranında

görüntülenmez.

Standby
Elektrik tasarrufu açısından DVD kayıt sisteminin ekranındaki
saati kapatabilirsiniz.Yine de, programlanan kayıtlar
gerçekleştirilir.
➜ Low power: DVD kayıt sistemi 2 düğmesine basılarak

bekleme durumuna alınırsa saat ekranı
kapanır.

➜ Normal: DVD kayıt sistemi 2 düğmesine basılarak
bekleme durumuna alınırsa saat ekranı halen
görülebilir.

➜ Demo mode: DVD kayıt sistemi bekleme durumuna
alındığında en önemli özelliklerin yer aldığı
bir liste ekrandan geçer.

Display
Görüntü parlaklığı düzeyini seçin.

Not: Görüntüyü tamamen kapatamazsınız.

7 Yeni ayarları doğrulamak için OK düğmesine basın.

8 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.

x Remote control settings
(Uzaktan kumanda ayarları)
DVD kayıt sisteminizin yanıt vermesini istediğiniz uzaktan
kumanda tipini DVD çalar veya DVD kaydedici olarak
belirleyebilirsiniz.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 x Remote control settings menüsünü seçmek için 4
veya 3 düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından,
doğrulamak için 2 düğmesine basın.

5 DVD kayıt sisteminizin yanıt vermesini istediğiniz uzaktan
kumanda tipini seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın:
➜ DVD player: DVD kayıt sistemi, kendi kumandasına ek

olarak DVD çaların uzaktan kumandasına
(uzaktan kumanda kodu RC-6) yanıt verir.
Bu ayarı, Philips televizyonunuzun uzaktan
kumandası DVD işlevlerini destekliyorsa
seçin.

➜ DVD recorder: DVD kayıt sistemi yalnızca cihazla
birlikte verilen uzaktan kumandaya yanıt
verir.

6 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

7 İşlemi sonlandırmak için 1 düğmesine basın.
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s Disc features (Disk özellikleri)
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 s Disc features menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 İstenen işlevi seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Access control
Belirli disklerin çalınmasını sınırlandırır. Sayfa 43–45 arasında
“Erişim denetimi” bölümüne bakın.

Auto resume
Önceden kaydedilmiş DVD Video Diskinde veya Video
CD’sinde kayıttan çalma kesintiye uğrarsa, yeniden yükleme
sonrasında, kayıttan çalma tam olarak kesintinin yaşandığı
yerden başlar. Bu yalnızca geçerli disk için değil, çalınan son
20 disk için geçerlidir.
➜ On: İşlev devrededir.
➜ Off: İşlev devrede dışıdır.

PBC
Bu satır yalnızca (Süper) Video CD’si takılı olduğunda
görülür. Bu ayar ile PBC menüsünü etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilirsiniz. Bkz.: “(Süper) Video CD’si çalma”.

Finalise disc (yalnızca sonlandırılmamış DVD+R diskler
için kullanılabilir)
DVD+R diskini sonlandırmak için kullanılır.

Ayrıca, bkz.: Sayfa 42,“DVD+R diski sonlandırma”.

Adapt disc format
DVD+RW disk, bilgisayar sürücüsünde ya da başka bir DVD
kaydedicide kaydedilmişse, dizin görüntüsü ekranı düzgün
olarak görüntülenemeyebilir. Bu özellik disk biçimini
değiştirmenizi ve dolayısıyla sorunu gidermenizi sağlar.
Yalnızca, takılan DVD+RW diskin disk biçimi
değiştirilebiliyorsa görülür.

z Record settings (Kayıt ayarları)
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 z Record settings menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 İstenen işlevi seçmek için 4 veya 3 düğmesine gerektiği
kadar basın.Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Record mode
“Kayıt şeklini seçme” bölümünde “Menü aracılığıyla kayıt
şeklini seçme” konusuna bakın.

Direct Record
Ayrı bir başlık olarak verilen “Doğrudan Kayıt” bölümüne
bakın.

Sat record
Ayrı bir bölüm olarak verilen “Uydu alıcısından otomatik
kayıt” bölümüne bakın.

Auto chapters
Bu işlev etkin durumdaysa, kayıt sırasında her 5–6 dakikada
bir otomatik olarak bir bölüm işaretleyici ayarlanacaktır. Kayıt
bittikten sonra bölüm işaretleyiciler değiştirilebilir.
➜ On: İşlev etkindir.
➜ Off: İşlev devre dışıdır.

Filter mode
“Kayıt şeklini seçme” bölümünde “Menü aracılığıyla kayıt
şeklini seçme” konusuna bakın.

6 İstenen ayarı seçmek için 1 veya 2 düğmesine gerektiği
kadar basın.

7 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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Televizyon kanallarına arama

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Aşağıdaki satırları seçmek için 4 düğmesine gerektiği kadar
basın:
➜ Autom. Search:Televizyon kanallarını otomatik olarak

aramak için kullanılır.
➜ Manual search: İlave veya eksik televizyon kanallarını

manuel olarak eklemek için kullanılır.

6 Seçilen menüye girmek için 2 düğmesine basın.

Autom. Search
Kullandığınız anten veya kablolu televizyon sistemiyle yeni
kanallar alınabiliyorsa Autom. Search seçeneğini kullanın.
Önceden kayıtlı tüm televizyon kanallarının üzerine yazılır.

1 Otomatik aramayı başlatmak için 2 düğmesine basın.
➜ Searching for TV channels ve xx Channels found

mesajları görüntülenir ; xx bulunan televizyon kanalı
sayısını belirtir.

2 Arama tamamlandıktan sonra işlemi sonlandırmak için
SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Manual search
İlk kurulum sırasında tüm televizyon kanalları
bulunamamışsa, eksik televizyon kanallarını manuel olarak
arayabilirsiniz.

1 ➜ Channel/freq. ışıklandırılır.
Aşağıdakilerden birini seçmek için 2 düğmesine arka arkaya
basın:
➜ CH veya S-CH: Kanal numarasını girmek isteseniz bu

seçeneği kullanın.
➜ Freq.:Televizyon kanalının frekansını girmek isterseniz bu

seçeneği kullanın.

2 Entry/search satırını seçmek için 4 düğmesine basın.

3 Arzu edilen televizyon kanalının frekansını veya kanal
numarasını girmek için 0–9 arası düğmelere basın.

00 Kanal numarasını veya frekansını bilmiyorsanız, otomatik
aramayı başlatmak için 2 düğmesine basın. İstediğiniz
televizyon kanalını bulana kadar bu adımı tekrarlayın.

4 Programme number satırını seçmek için 4 düğmesine
basın.

5 Televizyon kanalının kaydedileceği program numarasını
girmek için 0–9 arası düğmelere ya da 3 veya 4
düğmelerine arka arkaya basın.

Not:Televizyon ekranında Programme number already
used mesajı görüntülenirse başka bir program numarası seçin.
Aksi takdirde, bu program numarasının kullanıldığı televizyon
kanalı silinir.

6 Yeni televizyon kanalını hafızaya almak için OK düğmesine
veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine
basın.

7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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Televizyon kanallarının sırasını 
değiştirme ve televizyon 
kanallarını silme

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Aşağıdaki satırları seçmek için 4 düğmesine gerektiği kadar
basın:
➜ Follow TV: DVD kayıt sistemindeki televizyon

kanallarının sırasını televizyonunuzdaki kanalların sırasıyla
eşitler.

➜ Sort TV channels:Televizyon kanalını başka bir
program numarasına taşımaya veya bir televizyon kanalını
silmeye yarar.

6 Seçilen menüye girmek için 2 düğmesine basın.

Follow TV
1 Follow TV’yi başlatmak için OK düğmesine basın.

➜ DVD kayıt sisteminde TV 01 görüntülenir.

2 Aynı program numarasını televizyonunuzda da seçtikten
sonra OK düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde WAIT mesajı görüntülenir.

DVD kayıt sistemi bu televizyon kanalını hafızasında arar
ve aynı program numarasıyla saklar.
Daha sonra, DVD kayıt sisteminin ekranında TV XX
görüntülenir ; XX bir sonraki televizyon programının
numarasıdır.

Notlar :
Televizyon kanalı DVD kayıt sisteminde bulunamazsa, bu

kanala karşılık gelen program numarası DVD kayıt sisteminde
kullanılmaz.
NOTV mesajı görüntülenirse, Scart kablosunun televizyona

ve DVD kayıt sistemine doğru şekilde takıldığından emin olun.
Kullanılmakta olan Scart yuvası Follow TV özelliğini
desteklemiyor olabileceğinden, gerekirse DVD kayıt sistemini
televizyonda bulunan başka bir Scart yuvasına bağlayın. Sorun
halen devam ediyorsa Follow TV özelliği kullanılamıyor demektir.

3 2. adımı televizyonunuzdaki tüm program numaraları için
tekrarlayın.

4 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Sort TV channels
1 Televizyon kanalını seçmek için 3 veya 4 düğmesine arka

arkaya basın; daha sonra 2 düğmesine basın.

2 Televizyon kanalını başka bir program numarasına
taşımak isterseniz:
Televizyon kanalını istenen program numarasına taşımak için
3 veya 4 düğmesine arka arkaya basın; daha sonra 1
düğmesine basın.

Televizyon kanalını silmek isterseniz:
Önce CLEAR düğmesine ve ardından 1 düğmesine basın.

Not: Bir televizyon kanalını silerken ya da program numarasını
değiştirirken, diğer televizyon kanallarının program numarası da
değişebilir.

00 Başka bir televizyon kanalının program numarasını
değiştirmek ya da başka bir televizyon kanalını silmek için
1–2 arası adımları tekrar edin.

3 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

4 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Sistem ayarları

51

T
ü

rk
çe

Autom. Search
Follow TV
Manual search
Sort TV channels
Time/Date
Audio setup
Audio video input

To exit press
SYSTEM MENU

Installation



Televizyon kanalıyla ilgili diğer
ayarlar
Bir televizyon kanalının adını değiştirebilirsiniz.Televizyon
kanalının ses ve görüntü kalitesi zayıfsa,
“Televizyon sistemini” değiştirebilir, Stereo/2 kanallı sesi
kapatabilir ve televizyon kanalının ayarıyla oynayabilirsiniz.

1 DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını
görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın.

2 DVD kayıt sisteminde bir televizyon kanalını seçmek için
CH+ veya CH– düğmesine ya da 0–9 arası düğmelere arka
arkaya basın.

3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

4 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

5 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

6 Manual search seçimini yapmak için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

7 Aşağıdakilerden birini seçmek için 4 düğmesine arka arkaya
basın:
➜ TV channel name:Televizyon kanalının adını belirlemek

içindir.
➜ Decoder: Şifreli bir televizyon kanalının şifresini çözmek

içindir. “Dekoder kullanarak bir televizyon kanalının
şifresini çözme” bölümüne bakın.

➜ TV system:Televizyon kanalının televizyon sistemini
değiştirmek içindir.

➜ NICAM: NICAM’i açmak/kapamak içindir.
➜ Fine tuning:Televizyon kanalının ince ayarıyla oynamak

içindir.

TV channel name
1 Televizyon kanalı adındaki bir karakteri seçmek için 2

düğmesine gerektiği kadar basın.

2 İstediğiniz karakteri belirlemek/değiştirmek için 3 veya 4
düğmesine arka arkaya basın.

3 Kanal adında yer alan tüm karakterler için 1. ve 2. adımı
tekrarlayın.

Not: Kanal adları 5 karakterle sınırlandırılmıştır.

4 Televizyon kanalının adını hafızaya almak için OK düğmesine
basın.

5 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

TV system
Televizyon kanalının televizyon sistemiyle televizyonunuzun
sistemi aynı değilse, görüntü ve/veya ses kaybı olabilir ya da
bozuk gelebilir.Televizyon sistemi genellikle otomatik olarak
algılanır.

1 Televizyonunuzdan en net görüntü ve sesi almanızı sağlayan
televizyon sistemini (PAL-BG, PAL-I, PAL-DK, SECAM,
SEC-BG, SEC-DK) seçmek için 2 düğmesine arka arkaya
basın.

Not:Televizyon sisteminizi setinizin desteklemediği bir ayar ile
değiştirirseniz görüntü ve/veya ses kaybı olabilir.

2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.

3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

NICAM
1 NICAM’yi açmak veya kapamak için 2 düğmesine arka

arkaya basın:
➜ On: Stereo ve 2 kanallı ses desteklenir.
➜ Off: Zayıf bir televizyon kanalının ses kalitesini geliştirmek

içindir ; yalnızca mono ses desteklenir.

2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.

3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Fine tuning
1 Televizyon kanalının ses ve görüntü alma kalitesi bozuksa,

televizyon kanalının ince ayarıyla oynamak için 3 veya 4
düğmesine arka arkaya basın.

2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.

3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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Dekoder kullanarak bir
televizyon kanalının şifresini
çözme
Bazı televizyon kanalları şifrelidir ve bozukluk olmadan
seyredilebilmeleri için mutlaka dekoder gerekir. Bağlı bir
dekoderiniz varsa, dekoder ile hangi televizyon kanalının
şifresinin çözüleceğini belirtin.

Not: Dekoder EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlanmış olmalıdır.

1 DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını
görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın.

2 Dekoder ile şifresini çözmek istediğiniz televizyon kanalını
seçmek için CH+ veya CH– düğmesine ya da 0–9 arası
düğmelere arka arkaya basın.

3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

4 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

5 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

6 Manual search seçimini yapmak için 4 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

7 Decoder satırını seçmek için 4 düğmesine gerektiği kadar
basın.

8 On seçimini yapmak için 2düğmesine arka arkaya basın.
➜ Dekoder, seçilen televizyon kanalının şifresini çözmek için

kullanılacaktır.

00 Seçilen televizyon kanalında dekoderi kapatmak 2
düğmesine basarak Off seçimini yapın.

9 Doğrulamak için OK düğmesine basın.

10 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine arka
arkaya basın.

00 Gerekirse, diğer şifreli televizyon kanalları için 2–10 arası
adımları tekrarlayın.

Saat ve tarih ayarlama
Bazı televizyon kanalları ayrıca saat ve tarih bilgisi yayınlar.
DVD kayıt sistemi bu bilgiyi kullanarak saat ve tarihi
otomatik olarak ayarlar.

Saat ve tarih doğru olarak ayarlanmamışsa, saati ve tarihi
ayarlamak için farklı bir televizyon kanalı seçin ya da kendiniz
elle ayarlayın.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Time/Date satırını seçmek için 4 düğmesine gerektiği
kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2 düğmesine basın.

6 Clock preset satırını seçmek için 4 düğmesine gerektiği
kadar basın.

7 Saatin ve tarihin otomatik olarak ayarlanmasında kullanılacak
televizyon kanalını seçmek için 1 veya 2 düğmesine basın.

00 Ya da; Off seçimini yapmak için 1 düğmesine gerektiği kadar
basın ve saat ve tarihi kendiniz ayarlayın:
Bunun için, 4 veya 3 düğmesine arka arkaya basarak
Time, Year, Month veya Date seçimini yapın. Doğru
değeri ayarlamak için 0–9 arası düğmelere ya da 1 veya 2
düğmesine arka arkaya basın.

8 Ayarları hafızaya almak için OK düğmesine veya değişiklikleri
kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

9 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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Channel/freq. CH
Entry/search 48
Programme number 07
TV channel name PHI
Decoder On
TV system PAL-BG
NICAM On
Fine tuning 0

To exit press
SYSTEM MENU

Installation
Manual search

Time 13:57
Year 2004
Month 03
Date 25
Clock preset 01

To exit press
SYSTEM MENU

Installation
Time/Date



Giriş ayarları
DVD kayıt sistemi, uydu alıcısı veya set üstü kutu,VCR,
CD çalar vb. gibi birçok donanım bağlamanıza imkan verir.
Lütfen donanımı bağlandığınız giriş yuvalarını ayarlayın.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Audio Video Input satırını seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

6 SAT,VCR, GAME veya TV, CD, CDR,TAPE seçimini yapmak
için 4 düğmesine gerektiği kadar basın.

7 Seçilen kaynak için aşağıdaki ayarları yapın.

SAT,VCR, GAME ile ilgili ayarlar
Bu AV kaynaklarının her biri için iki ayar yapabilirsiniz:
– AV source: Donanımdan kaydetmek veya sesini çalmak

için kullanılacak girişi seçin.
– Additional audio: Donanımın sesini çalmak için

tercihen kullanılacak girişi seçin. Örneğin, DVD kayıt
sisteminde dijital çevresel sesin keyfini çıkarmak için
donanımı dijital ses girişlerinden birine bağlamış
olabilirsiniz.

Bu türden bir donanım bağlamadıysanız, hem AV source
hem de Additional audio için None seçeneğini kullanın.

1 Menüye girmek için 2 düğmesine basın.
➜ AV Source ışıklandırılır.

2 Aşağıdakileri seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın:
– EXT1 veya EXT2: Donanımı bağlandığınız AV girişidir.

DVD kayıt sistemi donanımdan kayıt yapmak için bu girişi
kullanır.

– None: Bu türden bir donanım bağlanmadıysa ya da
donanım yalnızca ses girişlerinden birine bağlandıysa
kulllanılır. Bu durumda, donanımdan kayıt yapmak
mümkün değildir.

3 Additional Audio satırını seçmek için 4 düğmesine basın.

4 Aşağıdakileri seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın:
– DIG veya OPT: Donanımın dijital ses çıkışı IN DIGITAL

veya IN OPTICAL girişine bağlandığında kullanılır.
DVD kayıt sisteminde dijital (çevresel) ses çalabilmek için
dijital bağlantıya ihtiyaç vardır.

– None: Donanım hiç bağlanmadığında ya da IN DIGITAL
veya IN OPTICAL girişlerinden birine bağlanmadığında
kullanılır.

– LIN1, LIN2 (yalnızca, yukarıda AV Source için None
seçimi yapıldığında kullanılabilir): Donanımın ses çıkışı,
DVD kayıt sistemine video bağlantısı yapılmadan, LIN1
veya LIN2’ye bağlandığında kullanılır.

5 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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SAT >
VCR >
GAME >
TV < EXT1 >
TAPE < LIN2 >
CDR < LIN1 >
CD < DIG >

To exit press
SYSTEM MENU

Installation
Audio video input

AV Source EXT2
Additional Audio <None>

To exit press
SYSTEM MENU

Installation
VCR



Televizyon ile ilgili ayarlar
1 Aşağıdakileri seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın:

– EXT1:Yalnızca, televizyon EXT-1TOTV-I/O Scart
yuvasına bağlandığında kullanılabilir.

– DIG veya OPT:Televizyonun dijital ses çıkışı I
N DIGITAL veya IN OPTICAL girişine bağlandığında
kullanılır.

– LIN1 veya LIN2:Televizyonun analog ses çıkışı 
AUDIO LIN1 veya LIN2 girişine bağlandığında kullanılır.
Bu tip bir bağlantıya yalnızca, televizyonu EXT1 Scart
yuvasına bağlamadıysanız ihityacınız olur.

2 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

CD, CDR,TAPE ile ilgili ayarlar
1 Aşağıdakileri seçmek için 2 düğmesine gerektiği kadar basın:

– LIN1, LIN2, DIG veya OPT: Donanımı bağlandığınız
ses girişidir.

– NONE: Böyle bir donanım bağlamadıysanız kullanılır.

2 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Dijital çıkış ayarı
1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Audio setup satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.

6 Digital output satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.

7 Aşağıdakilerden birini seçmek için 1 veya 2 düğmesine arka
arkaya basın:
➜ All: Bütünleşik çok kanallı dekodere sahip bir donanım,

DVD kayıt sisteminin dijital çıkışına bağlandığında kullanılır.
➜ Off: Dijital çıkış kullanılmadığında seçilir.
➜ PCM: Dijital çıkışa yalnızca PCM’yi destekleyen donanım

bağlandığında kullanılır.

8 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Hoparlör düzeni
En iyi çevresel ses için:
– DVD kayıt sistemine hangi hoparlörleri bağladığınızı

belirleyin.
– Hoparlör tipi ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi

ayarlayın.

Not:Tüm hoparlörlerin bağlanmasını öneririz. En azından ön
hoparlörler ve subwooferlar bağlanmalıdır.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 A simgesini seçmek için 1 düğmesine gerektiği kadar basın.

4 y Installation menüsünü seçmek için 4 veya 3
düğmesine gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için
2 düğmesine basın.

5 Audio setup satırını seçmek için 4 veya 3 düğmesine
gerektiği kadar basın.Ardından, doğrulamak için 2
düğmesine basın.
➜ Speaker setup ışıklandırılır.

6 Menüye girmek için 2 düğmesine basın.
➜ Geçerli hoparlör ayarlarının bulunduğu menü ekrana gelir.

7 Değiştirmek istediğiniz ayarın bulunduğu satırı seçmek için
4veya 3 düğmesine gerektiği kadar basın.

8 1 veya 2 düğmesini kullanarak:
– Bir hoparlör tipini bağlayıp bağlamadığınızı belirleyin; veya
– Hoparlör tipi ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi

ayarlayın.

00 Değiştirmek istediğiniz diğer ayarlar için 7–8 arası adımları
tekrar edin.

9 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden
çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
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Centre connected < Yes >
Rear connected < Yes >
Front distance < 3.0 m >
Centre distance < 3.0 m >
Rear distance < 1.5 m >

To exit press
SYSTEM MENU

Audio setup
Speaker setup



Kanal arayıcıyı ilk kez seçtiğinizde AUTO INST görüntülenir.
DVD kayıt sistemi mevcut radyo istasyonlarını arar ve
belleğine kaydeder.

Önceden ayarlanmış bir radyo
istasyonunu seçme

1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1
saniye basılı tutun.

2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonuna atlamak için
CH+ veya CH– düğmesine arka arkaya basın ya da 0–9
arası numaralı düğmeleri kullanarak önceden ayarlanmış
radyo istasyonunun numarasını girin. Önceden ayarlanmış iki
haneli bir numarayı girmek için 0–9 arası düğmelere 2 saniye
içinde basın.
➜ Önceden ayarlanmış numara ile birlikte frekans veya

istasyon adı görüntülenir.

Radyo istasyonlarını ayarlama
1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1

saniye basılı tutun.

2 Dalga boyunu değiştirmek için TUNER düğmesine arka
arkaya basın.

3 Aramanın başlatılacağı frekansı seçmek için 4 veya ¢
düğmesini en az 1 saniye basılı tutun.

4 Ardından, 4 ya da ¢ düğmesini bırakın.
➜ SEARCH görüntülenir ve DVD kayıt sistemi, sinyal kuvveti

yeterli bir radyo istasyonu aramaya başlar.

00 Aramayı durdurmak için 4 veya ¢ düğmesine tekrar
basın.

5 Arzu ettiğiniz radyo istasyonunu bulana kadar 3–4 arası
adımları tekrar edin.

00 Zayıf bir radyo istasyonunun ses alma kalitesini iyileştirmek
için frekansı küçük adımlarla değiştirin: Bunun için, kısa süreli
olarak ve arka arkaya 4 veya ¢ düğmesine basın.

Mono ve stereo ses alımı arasında
geçiş yapma
Zayıf sinyalli bir FM radyo istasyonunu dinliyorsanız, daha iyi
bir ses kalitesi için stereo’dan mono’ya geçmek
isteyebilirsiniz.

● TUNER seçiliyken,TUNER düğmesine arka arkaya basarak
FM-M seçimini yapın.

0 Stereo ses almaya dönmek için TUNER düğmesine arka
arkaya basarak FM seçimini yapın.

RDS – Radyo Veri Sistemi
Bazı FM istasyonları ek bilgiler yayınlar.

● Aşağıdaki RDS bilgilerini (varsa) seçmek için DIM / DISPLAY
düğmesine arka arkaya basın:
– istasyon adı
– frekans
– metinli radyo iletileri

Radyo istasyonlarını hafızaya
alma
DVD kayıt sisteminin belleğine en çok 40 radyo istasyonu
kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama ve hafızaya alma
DVD kayıt sistemi sinyal kuvveti yeterli radyo istasyonlarını
otomatik olarak arar ve belleğine kaydeder.

1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1
saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde AUTO INST MENU menüsü

görüntülenir.

3 Ardından, OK düğmesine basın.
➜ SELECT PRESET P1 yazısı geçer.

4 Radyo istasyonlarının hangi numaradan itibaren hafızaya
alınacağını seçmek için CH+ veya CH– düğmesine basın.

Not: Bu kanal numarasından itibaren daha önce hafızaya
alınmış radyo istasyonları silinir.

5 Ardından, OK düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde AUTO INSTALL mesajı geçer.
➜ Otomatik arama başlar.Yeterli sinyal kuvvetine sahip

radyo istasyonları hafızaya alınır.

00 Otomatik aramayı durdurmak için STOP 9 düğmesine
basın.

Radyo kanal arayıcı
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Manuel arama ve hafızaya alma
1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1

saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde AUTO INST MENU menüsü

görüntülenir.

3 MAN INST MENU menüsünü seçmek için 4 düğmesine
basın.Ardından, 2 düğmesine basın.
➜ Geçerli radyon istasyonunun ayarlı numarası, dalga boyu

ve frekansı görüntülenir.

4 Radyo istasyonunun hafızaya alınacağı ayarlı numarayı
değişitirmek için CH+ veya CH– düğmesine basın.

Not:Aynı numaraya sahip radyo istasyonu silinir.

5 İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın (bkz.: “Radyo
istasyonlarını ayarlama”, adım 2–4).

6 Radyo istasyonunu hafızaya almak için OK düğmesine basın.
➜ STORED görüntülenir.

00 Diğer radyo istasyonlarını hafızaya almak için 4. adım ile
devam edin.

7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

En sevilen radyo istasyonlarının 
sırasını değiştirme

1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1
saniye basılı tutun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde AUTO INST MENU menüsü

görüntülenir.

3 RESHUFFLE MENU menüsünü seçmek için 4 düğmesine
arka arkaya basın.
Ardından, 2 düğmesine basın.

4 Ayarlı numarasını değiştirmek istediğiniz radyo istasyonunu
seçmek için CH+ veya CH– düğmesine arka arkaya basın
ya da 0–9 arası düğmeleri kullanın.

5 Ardından, OK düğmesine basın.
➜ DVD kayıt sisteminde X <-> Y SWAP görüntülenir. X ve
Y eski ve yeni ayarlı numarayı gösterir.

6 Yeni numarayı ayarlamak için CH+ veya CH– düğmesine
arka arkaya basın ya da 0–9 arası düğmeleri kullanın.

7 Ardından, OK düğmesine basın.
➜ X ve Y numaralı radyo istasyonlarının ayarlı numaralarının

yerleri değişir.
➜ DVD kayıt sisteminde RESHUFFLED mesajı geçer.

00 Başka bir radyo istasyonunun önceden ayarlı numarasını
değiştirmek için 4–7 arası adımları tekrar edin.

8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Radyo kanal arayıcı
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DİKKAT
Garantiyi geçersiz kılacağından, seti hiçbir koşulla kendi başınıza tamir
etmeye çalışmamalısınız. Elektrik şoku riski söz konusu olduğundan seti
açmayın.

Destek almaya ihtiyacınız olduğunda:
1) Aşağıdaki listelenen konuları gözden geçirin;
2) Çevrimiçi destek için http://www.philips.com/support sitesini ziyaret
edin;
3) Yardım hattımızı arayın (bkz. sayfa 63).

Lazer güvenliği
Bu birimde lazer kullanılmaktadır. Gözde oluşabilecek hasar nedeniyle,
yalnızca yetkili bir servis elemanı bu cihazın kapağını açmalı veya
bakımını yapmalıdır.

Çözüm
– Şebeke kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
– Seti açmak için 2 STANDBY•ON düğmesine basın.

– Set ilk kurulum modundadır ;Televizyonu açın ve sayfa 17,“İlk kurulum”
bölümünde anlatılanlara göre hareket edin.

– Güç kaynağını kontrol edin.
– Setin güç kaynağı bağlantısını kesin; 30 saniye sonra tekrar bağlayın.
– Seti, geçerli fabrika ayarlarına sıfırlayın: Hafızadaki tüm bilgiler (programlar, saat

ve tarih) kaybedilecektir.
1 Setin güç kaynağı bağlantısını kesin.
2 Setin üzerinde bulunan 2 STANDBY•ON düğmesini basılı tutun ve 

yeniden elektriğe bağlayın.
3 5 saniye sonra 2 STANDBY•ON düğmesini bırakın.
4 “İlk kurulum” bölümünde anlatıldığı şekilde devam edin.

– DVD kayıt sistemi aşırı ısınmış ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik devresi
etkinleştirilmiştir. DVD kayıt sisteminin soğumasını bekleyin; daha sonra, seti
tekrar açmak için 2 STANDBY•ON düğmesine basın.

– Uzaktan kumandayı sete doğru tutun.
– Pilleri çıkarın, 10 saniye bekleyin ve doğru şekilde takın ya da yeni pil takın.
– Set ile arasındaki mesafeyi azaltın.
– Uzaktan kumanda harici donanımı kumanda etme moduna geçmiş olabilir.

DVD kayıt cihazını veya radyo kanal arayıcıyı kumanda etmek için DVD/MON
veya TUNER düğmesine kısa süreli basın.

– DVD/MON düğmesine basın.Ardından, SYSTEM MENU seçeneğine basın.

– Sistem menüsünden w Features ➜ Standby seçimini yapın. Low power
veya Normal ayarını seçin. Bkz.: Sayfa 48.

– Seçilen donanım DVD kayıt sistemine yüklü değildir. Nasıl yükleneceği
hakkında bilgi için lütfen bkz.: Sayfa 54 “Giriş ayarları”.

Sorun
Güç yok

Kumandalar yanıt vermiyor ve
1S TV ON? mesajı veriliyor 

Kumandalar yanıt vermiyor

Set çalışmıyor 
ve bekleme durumunda 

Uzaktan kumanda düzgün
işlemiyor 

Sistem menüsü 
açılamıyor/kapatılamıyor

Demo modu açık

Harici donanım seçilemiyor 
ve ekranda SOURCE NOT AVAILABLE

mesajı geçiyor

Sorun giderme
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Sorun giderme

Sorun
COPY PROT mesajı görüntüleniyor 

Insert recordable disc mesajı veriliyor 

Disc locked mesajı veriliyor (kısa süreli) 

Kayıt yapılamıyor 

Yalnızca siyah-beyaz kayıt yapılabiliyor

Zamanlayıcı kaydı çalışmıyor 

ShowView® sistemini kullanarak bir
zamanlayıcı kaydı programlandıktan
sonra yanlış televizyon kanalı kaydedilmiş

Televizyon ekranında 
Switch off; timer recording mesajı yanıp
sönüyor

TIMER düğmesine bastıktan sonra
Memory full mesajı veriliyor

Data error mesajı veriliyor

Collision mesajı veriliyor

Çözüm
– Kayıt yapmak istediğiniz video kaynağı (DVD, video bandı, …) kopyalamaya

karşı korumalıdır. Kayıt yapılamaz.

– Kaydedilebilir DVD+R veya DVD+RW diskin takıldığından emin olun.

– Yazmaya karşı korumalı bir disk takılmıştır.Yazma korumasını kaldırın (bkz.
“Yazma korumasını etkinleştirme veya kaldırma”) ya da yazma korumalı
olmayan bir disk takın.

– Kayıt alınmak istenen televizyon kanalı hafızaya alınmamış ya da yanlış program
numarası (kanal numarası) seçilmiştir. Hafızada bulunan televizyon kanallarını
kontrol edin.

– Takılan disk yazmaya karşı korumalıdır.Yazma korumasını kaldırın ya da yazma
koruması olmayan bir disk yükleyin.

– Zaten sonlandırılmış bir DVD+R disk takılmıştır. Sonlandırılmamış bir DVD+R
disk ile değiştirin.

– Kayıt aldığınız donanım EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlıdır ve S-Video sinyali
vermektedir. Video output menüsünden S-Video seçimini yapın.
Bkz.: Sayfa 47.

– Zamanlayıcı kaydı başlamadan DVD kayıt sisteminin bekleme durumuna
alındığından emin olun.

– Saat/tarih bilgisinin doğru programlandığından emin olun.
– Zamanlayıcı girişindeki tüm bilgilerin doğru programlandığından emin olun.
– Takılan disk yazmaya karşı korumalıdır.Yazma korumasını kaldırın ya da yazma

koruması olmayan bir disk yükleyin.
– Sonlandırılmamış bir DVD+R disk takıldığından emin olun.
– VPS/PDC saatinin dakikası dakikasına girildiğinden emin olun.
– Anten bağlantısını kontrol edin.

– 1 İstediğiniz televizyon kanalının ShowView® programlama numarasını girin.
2 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
3 Prog. satırına girilen program numarasını kontrol edin. Kayıt alınmak 

istenen televizyon kanalına karşılık gelmiyorsa, giriş alanını seçin ve program
numarasını değiştirin.

4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.

– DVD kayıt sistemi zamanlayıcı kaydı başlamadan birkaç dakika önce açılır.
Ancak, zamanlayıcı kaydının çalışabilmesi için DVD kayıt sisteminin kapalı
olması gerekir. DVD kayıt sistemini kapatmak için 2 düğmesine basın.

– Maksimum sayıda zamanlayıcı girişi programlamışsınız. Zamanlayıcı girişlerinden
en az birini silmeden başka kayıt programlayamazsınız.

– Kayda ilişkin veriler aktarılamamıştır. Zamanlayıcı kaydının tarihini, başlama
saatini ve bitiş saatini kontrol edin.

– 2 ayrı zamanlayıcı kaydına ilişkin veriler üst üste binmektedir. Kayıtlardan birinin
verilerini değiştirin ya da zamanlayıcı kayıtlarından birini silin. Uyarıyı dikkate
almadığınız takdirde, başlama saati daha erken olan zamanlayıcı kaydı ilk olarak
kaydedilecektir.
İkinci kaydın başlangıcı eksik kalacaktır.
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Çözüm
– Diskte daha önce yapılmış bir kayıt bulunduğundan emin olun.
– Diskin çizilmiş veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Diski değiştirin ya da

temizleyin.
– Diskin baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde takıldığından emin olun.
– Doğru disk türünün (DVD Video diski, DVD-R(W), (Süper) Video CD’si, Ses

CD’si, CDR(W), MP3 CD’si ya da DVD+R(W)) takıldığından emin olun.
– DVD diskin bölge kodunun, DVD kayıt sisteminkiyle aynı olup olmadığını

kontrol edin.
– Ebeveyn Denetimi açıktır ; “Erişim denetimi” bölümüne bakın.
– Televizyon setinde DVD kayıt sistemi için doğru program numarasının (kanal

numarası) seçildiğinden emin olun.
– DVD kayıt sistemi ile televizyon seti arasındaki kablo bağlantısının doğru

şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
– Buğulanmış lazer merceklerinin buğusu geçene kadar bekleyin.

– Bölüm gizlenmiştir. Bölümü görünür hale getirmek için sayfa 39’da “Gizlenen
bölümü görünür yapma” konusunu okuyun.

– Kayıt çok kısaysa, DVD çaların bu kaydı algılayamama olasılığı söz konusudur.
Farklı kayıt şekillerine bağlı olarak, lütfen aşağıda verilen minimum kayıt 
sürelerine dikkat edin:
M1: 5 dakika, M2: 10 dakika, M2x: 13 dakika, M3: 15 dakika, M4: 20 dakika,
M6: 30 dakika, M8: 40 dakika

– Bazı DVD çalarlarda DVD+RW disk kayıtları çalınamayabilir. Belli DVD çalar
türlerinde bu sorunu gidermek için aşağıdaki özel işlevden faydalanabilirsiniz.
Ancak, bu prosedür uygulandıktan sonra DVD+RW diski bundan böyle diğer
DVD çalarlarda oynatamama riskinin bulunduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Bu nedenle, bu işlevi özel dikkat göstererek uygulayın.
1 Setin kayıt gözünü açmak için OPEN/CLOSE / düğmesine basın.
2 Diski tepsiye yerleştirin; ancak tepsiyi kapatmayın.
3 Tepsi kapanana kadar uzaktan kumandada bulunan 2 numaralı düğmeye 

basın.
➜ Disk değiştirilir.
00 Bu işlem istenen sonucu vermezse, aynı işlemi uzaktan kumanda üzerinde 

bulunan 3 numaralı düğmeye basarak tekrar edin.
00 Diski asıl durumuna geri döndürmek için uzaktan kumandadaki 1 numaralı

düğmeye basın.

– DVD+RW diskin kayıttan çalınması hiçbir şekilde mümkün olmuyorsa, yeni
kayıtlar için bu sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. DVD+RW disk üzerindeki
tüm mevcut kayıtlar silinecektir.
1 DVD+RW diski temizleyin.
2 Setin kayıt gözünü açmak için OPEN/CLOSE / düğmesine basın.
3 DVD+RW diski tepsiye yerleştirin; ancak tepsiyi kapatmayın.
4 Tepsi kapanana kadar uzaktan kumandadaki CLEAR düğmesini basılı tutun.
➜ DVD+RW disk, yeni kayıtlar yapılabilecek şekilde onarılır.

Sorun
Kayıttan çalmıyor 

Bölüm çalınamıyor/atlıyor

DVD+RW disk diğer DVD çalarlarda
oynatılamıyor

Diğer disk hataları

Sorun giderme
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Sorun giderme

Sorun
Ses yok 

Görüntü yok; yalnızca ses alınabiliyor

Scart zincirinde:
Doğru video kaynağını
izlemeye/dinlemeye ilişkin sorunlar

Kayıttan çalma kalitesi çok düşük:
Görüntü ve/veya ses bozuk geliyor

Kayıttan çalma sırasında görüntü bozuk
veya siyah-beyaz görüntü alınabiliyor

Televizyonun aldığı görüntü ve/veya ses
karışıyor 

Bas sesi yok

Hoparlörlerin birinden ses gelmiyor

Merkez ve/veya arka hoparlörlerden ses
gelmiyor

Dijital çevresel ses (Dolby Digital, DTS)
kullanılamıyor

IN DIGITAL ya da IN OPTICAL girişine
bağlı donanımdan dijital ses gelmiyor

Dijital çıkışta ses sinyali yok

Telif hakkı korumalı bir DVD oynatırken
Geçişli Tarama kullanıldığında görüntü
bozuk (“kusurlar var”)

Çözüm
– Kulaklıkların bağlantısını kesin.
– Seçilen kaynağı açın ya da başka bir kaynak seçin.

– Televizyonu, seçilen kaynağa uygun video kanalına ayarlayın.

– Scart zincirindeki diğer donanımı bekleme konumuna alın.
Bunun faydası olmazsa, izlemek/dinlemek istediğiniz donanımı da 
bekleme konumuna alın. Donanımı yeniden açın.

– Televizyon setinin uygun şekilde ayarlandığından emin olun.
– Diskin kirli olmadığından emin olun. Diski temizleyin.
– Bazen görüntü kısa süreli olarak bozulabilir. Bu, DVD kayıt sisteminizden

kaynaklanan bir hata değildir.

– Takılan diskin televizyon sistemi, televizyonunuzun sistemiyle (PAL/NTSC) aynı
değildir.

– Sistem menüsünden RGB + CVBS : t Picture ➜ Video output seçimini
yapın. Bkz.: Sayfa 47.

– Anteninizi kontrol edin.
– Televizyon sistemini kontrol edin (bkz.: Sayfa 52,“Televizyon sistemi”)

– Cihaz ile birlikte verilen “subwoofer”ı bağlayın.

– Hoparlörün doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
– Hoparlör kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

– Başka bir çevresel ses seçmek için SURR düğmesine arka arkaya basın.
– Tüm hoparlörleri bağladığınızdan emin olun.
– Installation ➜ Audio setup ➜ Speaker setup menüsünde Centre

connected ve Rear connected için Yes seçimini yaptığınızdan emin olun.
Bkz.: Sayfa 55,“Hoparlör düzeni”.

– Takılan diskin veya seçilen aygıtın dijital çevresel sesi destekleyip
desteklemediğini kontrol edin.

– Seçilen harici donanımın, DVD kayıt sisteminde IN DIGITAL veya
IN OPTICAL girişine bağlı olup olmadığını kontrol edin.

– Bağlı donanımın dijital çıkışını PCM olarak değiştirin.

– Dijital çıkışla ilgili ayarların doğruluğunu kontrol edin. Bkz.: Sayfa 55,“Dijital çıkış
ayarı”.

– DVD kayıt sisteminizi Progressive Scan’den Interlaced çıkışına alın (bkz.
Sayfa 47,“Component video output”) ya da Scart bağlantısını kullanın.



Herhangi bir bilgi verilmeden değişikliğe uğrayabilir.

Genel
Güç kaynağı değeri –––––––––––––––––––– 230 V / 50 Hz
Güç tüketimi

Aktif –––––––––––––––––––––––––––––––– ≥ 100 W
Bekleme durumunda:
Eco-Standby * ––––––––––––––––––––––––––– < 5 W
Normal Standby * –––––––––––––––––––––––– < 6 W
Kayıt zamanlayıcı beklemede ––––––––––––––– < 20 W

Boyutlar (gen. x yük. x der.) – 435 mm x 76 mm x 355 mm
Ağırlık –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5,8 kg
* … bkz. sayfa 48.

Anfi
Çıkış gücü 

Stereo modu (1 kHz, %10 THD,
3 Ohm yük, 1 kanallı) ––––––––––––––––– 100 W RMS
Çevresel mod (4 Ohm yük)

Ön –––––––––––––––––––––––––––––– 80 W RMS
Merkez –––––––––––––––––––––––––– 80 W RMS
Çevresel ––––––––––––––––––––––––– 80 W RMS
Subwoofer (4 Ohm yük) ––––––––––––– 80 W RMS
Subwoofer (3 Ohm yük) –––––––––––– 100 W RMS

Toplam Harmonik Bozulma –––––––––––––– ≤ %0,7, 1 W
S/N oranı (ağırlıksız) ––––––––––––––––––––––– ≥ 95 dB

(A ağırlıklı) –––––––––––––––––––––––––– > 100 dBA
Crosstalk (1 kHz) ––––––––––––––––––––––––– > 95 dB

Radyo kanal arayıcı
Kanal arama aralığı

FM ––––––––––––––––––––––––– 87,5 MHz–108 Mhz
MW –––––––––––––––––––––––– 531 kHz–1602 kHz

DVD
Disk çapı –––––––––––––––––––––––––––– 12 cm / 8 cm
Video DAC –––––––––––––––––––––––––––––––– 10 bit
Sinyal sistemi –––––––––––––––––––––––––– PAL / NTSC
Video biçimi –––––––––––––––––––––––––––– 4:3 / 16:9
Lazer

Lazer tipi
DVD ––––––––––––––––––––––––––––––– InGaAIP
CD––––––––––––––––––––––––––––––––– AIGaAs

Dalga boyu
DVD ––––––––––––––––––––––––––––––– 660 nm
CD––––––––––––––––––––––––––––––––– 780 nm

Çıkış gücü (hedef dışı)
DVD+RW yazma ––––––––––––––––––––– 20 mW
DVD okuma –––––––––––––––––––––––– 0,8 mW
CD okuma –––––––––––––––––––––––––– 0,3 mW

Lazer demeti genişliği
DVD ––––––––––––––––––––––––––––– 82 derece
CD –––––––––––––––––––––––––––––– 54 derece

Giriş bağlantıları
Analog AUDIO LIN 1, 2 –––––––––– 900 mV / 47 k-Ohm
Dijital optik –––––––––––––––––––––––––––––––– toslink
Dijital eşeksenli ––––––––––––––– 75 Ohm acc. IEC60958
Scart EXT 1, 2
Televizyon anteni ––––––––––––––––––––––––– 75 Ohm
FM anteni ––––––––––––––––––––––––––––––– 75 Ohm
MW anteni –––––––––––––––––––––––––– çerçeve anten
S-Video CAM 1 (ön) –––––––––––––––––– 1V / 75 Ohm
Video CAM 1 (CVBS, ön) –––––––––––––– 1V / 75 Ohm
Analog CAM 1 (AUDIO, ön) ––––––––– 2,2 V / 10 k-Ohm
Dijital CAM 2 (DV IN, ön) ––––––– acc. IEEE 1394 MPEG2

Çıkış bağlantıları
Scart EXT 1, 2
Component Video out (Y PB PR)
Analog AUDIO OUT ––––––––––––––––––––––––– 2,2 V
Dijital eşeksenli –––––––––– 0,5 V / 75 Ohm acc. IEC60958
Televizyon anteni ––––––––––––––––––––––––– 75 Ohm
Hoparlörler ––––––––––––––––––––––– 3 Ohm / 4 Ohm
Subwoofer –––––––––––––––––––––––– 3 Ohm / 4 Ohm
Kulaklık ––––––––––––––––––––––– 3,5 mm, 8–600 Ohm

Hoparlörler
Ön ve arka hoparlörler

Sistem ––––––––––––––––––––––– 2 yönlü, Kapalı Kutu
Özdirenç –––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ohm
Hoparlör sürücüleri ––– 3 x 2” woofer, 1 x 3/4” tweeter
Boyutlar (gen. x yük. x der.) 73 mm x 282 mm x 73 mm

Merkez hoparlör
Sistem ––––––––––––––– 2 yönlü korumalı, Kapalı Kutu
Özdirenç –––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ohm
Hoparlör sürücüleri ––– 4 x 2” woofer, 1 x 3/4” tweeter
Boyutlar (gen. x yük. x der.) –– 435 mm x 73,5 mm x 65
mm

Subwoofer
Sistem –––––––––––––––––––––––––––––– Bas Tepkisi 
Özdirenç –––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ohm
Hoparlör sürücüsü ––––––––––––––– 1 x 6 1/2" woofer
Boyutlar (gen. x yük. x der.) – 54 mm x 361 mm x 350 m

Teknik veriler
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UYARI
AÇIKKEN, GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER IŞIMASI

VARDIR. IŞINA MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.

Not: Bu uyarı setin arkasında yer almaktadır.
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Kayıt amaçlı diskler

DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar
teslim edilir :

1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör (bkz. sayfa 2)
2 1 subwoofer
3 6 hoparlör kablosu
4 1 uzaktan kumanda ve 2 adet AA pil
5 1 Scart kablosu

6 1 televizyon anteni kablosu
7 1 FM anteni kablosu
8 1 cinch ses kablosu (kırmızı ve beyaz fişler)
9 1 dijital ses kablosu (siyah fişler)
0 1 Komponent Video kablosu (kırmızı, yeşil ve mavi

fişler)
! 1 MW çerçeve anten

✔ ✔
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Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R

Hoparlörler

click

FRONT-LREAR-L FRONT-R REAR-R

click

1

3 4

2

veya
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Hoparlörler

Bağlantılar ➜ Kullanım Kılavuzu: Bkz. sayfa 12–16

VIDEO OUT COMPONENT 

FOR PLAYBACK

subwoofer

ön R (sağ)ön L (sol)

arka L (sol) arka R (sağ)

merkez

subwoofer

ön R (sağ)

ön L (sol)

arka L (sol) arka R (sağ)

merkez

Tüm diğer bağlantılar tamamlandıktan sonra
şebeke kablosunu prize takın.

FM anteni
kablosu

televizyon
anteni
kablosu
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LX7500R Hızlı kullanım kılavuzu

İlk kurulum

1 Pilleri uzaktan kumandaya takın. 2 Televizyonunuzu açın.

3 DVD kayıt sistemini açmak için DVD/MON
düğmesine basın.
DVD kayıt sisteminde IS TV ON? mesajı
görüntülenir.

4 Mesajların televizyon ekranında
görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek
için 4 veya 3 düğmesine basın.Ardından,
OK düğmesine basın.

Önceki menü ekrana gelmez ise, televizyonu
DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına
ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO veya A/V IN,
EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar
verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00
kanalına yakın bir yerdedir.

5 DVD’nin oynatılmasını istediğiniz dili
seçmek için 4 veya 3 düğmesine basın.
Ardından, OK düğmesine basın.

6 Altyazının görüntülenmesini istediğiniz dili
seçmek için 4 veya 3 düğmesine basın.
Ardından, OK düğmesine basın.

7 Ekran biçimini seçmek için 4 veya 3
düğmesine basın. Bu ayar yalnızca farklı
ekran biçimlerini destekleyen DVD’leri
etkileyecektir. Ardından, OK düğmesine
basın.

8 DVD kayıt sistemini kullanıldığınız ülkeyi
seçmek için 4 veya 3 düğmesine basın.
Ardından, OK düğmesine basın.

9 Televizyon anteni veya kablolu televizyon
sisteminin DVD kayıt sistemine
bağlandığından emin olun.Ardından, OK
düğmesine basın.

➜ DVD kayıt sistemi mevcut TV kanallarını
arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

10Tarih ve saati kontrol edin. Gerekirse,
tarih/saati doğru olarak ayarlamak için 4,
3, 1, 2 düğmelerini kullanın.Ardından,
OK düğmesine basın.

➜ Televizyon ekranı yaklaşık 
yarım dakika süreyle boş kalır. Ardından
DVD ekranı görünür.

DVD kayıt sistemi kayda hazırdır!

ON
TV

English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Menu Language

Press OK to continue

Audio language

English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

Subtitle language

English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

TV shape

4:3 letterbox
4:3 panscan
16:9

Press OK to continue

Country

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France

Press OK to continue

If you have connected
the aerial -
press OK

To continue
Press OK

Searching for TV channels
12 Channels found

Please wait

Installation
Autom. search Autom. search complete

48 Channels found

Time 18:03
Year 2004
Month 03
Date 25

To continue
Press OK

Autom. Search
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Disk çalma

Radyo istasyonu çalma

Kaynak seçme

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı
tutun.

2 Setin kayıt gözünü açmak için
OPEN/CLOSE / düğmesine basın.

3 Tepsiye bir disk yerleştirin (baskılı yüzeyi
yukarı gelecek).

4 Setin kayıt gözünü kapatmak için
OPEN/CLOSE / düğmesine basın.

5 Kayıttan çalma otomatik olarak
başlamazsa, PLAY 2 düğmesine basarak
kayıttan çalmayı başlatın.

00 Kayıttan çalmayı duraklatmak için PAUSE ;

düğmesine basın.

00 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY 2

düğmesine basın.

6 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP 9
düğmesine basın.

00 Kullanılabilir çevresel ses biçimlerinden
birini seçmek için SURR. düğmesine arka
arkaya basın. Seçilen çevresel ses biçimi
DVD kayıt sisteminde görüntülenir.

DVD kayıt sistemine FM radyo anteni
takıldığından emin olun.

TUNER düğmesine ilk kez bastığınıza, DVD
kayıt sistemi radyo istasyonlarını otomatik
olarak arar.Arama işlemi birkaç dakika
sürer.

1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER
düğmesini 1 saniye basılı tutun.

2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonuna
atlamak için CH+ veya CH– düğmesine
arka arkaya basın.
Ya da, 0-9 arası numaralı düğmeleri
kullanarak önceden ayarlanmış radyo
istasyonunun numarasını girin. Önceden
ayarlanmış iki haneli bir numarayı girmek
için 0-9 arası düğmelere 2 saniye içinde
basın.

“Kaynak düğmeleri” ile çalmak ve
kaydetmek istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz.

Kaynak seçmek için kaynak düğmesini
1 saniye basılı tutun.

DVD DVD kayıt sistemine takılan diski
seçer (DVD, DVD RW, DVD R,Video
CD’si, Süper Video CD’si, Ses CD’si,
MP3 CD’si). Kayıttan çalma otomatik 
olarak başlar ya da televizyon ekranında 
bir menü/bilgi ekranı belirir.

MON (“Monitör”) DVD kayıt sisteminde
kayıtlı televizyon kanallarını gösterir. Kayıt
almak istediğiniz televizyon kanalını seçmek
için CH+ veya CH– düğmelerine basın.

TVTelevizyon setinizin sesini DVD kayıt
sisteminin hoparlörlerinden verir.

SAT, CAM1/2, CD, CDR/TAPE,
VCR/GAME Bağlı donanımı seçer (uydu
alıcısı, CD çalar veya benzeri).

SAT, CAM1/2,VCR/GAME
düğmeleriyle kayıt almak istediğiniz video
donanımını seçin.

Örneğin, bir uydu programını kaydetmek
için SAT seçimini yaptıktan sonra REC/OTR
düğmesine basın.



Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R

Televizyon programı kaydetme

Kayıt şeklini seçme

1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse,
televizyonu DVD kayıt sistemine uygun
ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi
kanallara AUX veya AUXILIARY IN,
AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2
veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş
olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına
yakın bir yerdedir.

2 Kayıt yapmak istediğiniz DVD+RW veya
DVD+R diski tepsiye yerleştirin.

3 DVD kayıt sisteminde, seçilen geçerli
televizyon kanalını görmek için
DVD/MON düğmesine basın.

4 Kayıt almak istediğiniz televizyon kanalını
(program numarası) seçmek için CH+ ya
da CH– düğmesine basın.

5 DVD kayıt sisteminde SAFE RECO

görüntülenene kadar REC/OTR düğmesini
basılı tutun.
➜ Tüm mevcut kayıtların bittiği yerden

kaydetmeye başlar.

DVD+RW’ler için not: REC/OTR düğmesine
kısa süreli bastığınızda, kayıttan çalmayı
bıraktığınız konumdan itibaren kayıt başlar.
Önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.

00 Kaydı duraklatmak için PAUSE ;

düğmesine basın.

00 Kaydı sürdürmek için PAUSE ; düğmesine
tekrar basın.

6 Kaydı durdurmak için STOP 9 düğmesine
basın.

Kayıt modu, yapılan kaydın görüntü
kalitesini ve diske kaydetmek için
kullanılabilen en uzun süreyi belirler.

1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı
tutun.

2 Kayıttan çalmayı veya kaydı durdurmak için
STOP 9 düğmesine basın.

3 Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini
basılı tutarken REC / PLAY MODE
düğmesine arka arkaya basın.

mod kalite
kayıt 
süresi

M1 DVD’den iyi 1 saat
M2 DVD 2 saat
M2x S-VHS’den iyi 2 1/2 saat
M3 S-VHS 3 saat
M4 VHS’den iyi 4 saat
M6 VHS 6 saat
M8 VHS (uzunçalar) 8 saat
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