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Kezelési és biztonsági információk
VIGYÁZAT!
Nagyfeszültség! Ne nyissa ki a 
készülékházat. Áramütésveszély.
 
A készülék nem tartalmaz a felhasználó 
által javítható alkatrészt. Minden 
karbantartási munkálatot bízzon 
szakképzett szerelőre.

Telepítés

A megfelelő hely kiválasztása
– Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil 

felületre. Ne helyezze a készüléket 
szőnyegre.

– Ne helyezzen a készülékre egyéb 
berendezést, illetve nehéz tárgyat.

– Ne helyezze a készüléket olyan 
berendezések tetejére, amelyek 
felmelegedhetnek (mint pl. vevőkészülék 
vagy erősítő).

– Ne tegyen semmit a készülék alá (pl. CD-
lemezek, újságok). 

– Az egységet a fali konnektor közelébe 
helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén 
csatlakoztathatja.

Szellőzés biztosítása
– A felmelegedés elkerülése érdekében 

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

10cm (4.0") 10cm (4.0")

5cm (2.0")

5cm (2.0")

A készüléket ne tegye ki magas 
hőmérséklet, nedvesség, víz vagy por 
hatásának
– Ügyeljen, hogy a készüléket ne érje 

cseppenő, fröccsenő folyadék. 
– Ne helyezzen a készülékre semmilyen 

veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött 
tárgyat, meggyújtott gyertyát).

A lemezek tisztítása

Egyes problémákat (lefagyott kép, akadozó 
hang, képtorzítások) a lejátszóban lévő 
szennyezett lemez okozza. Az ilyen problémák 
megakadályozása érdekében a lemezeket 
rendszeresen tisztítani kell.
 
A lemezek tisztításához használjon mikroszálas 
tisztítóruhát, és a lemezt a közepétől kiindulva 
egyes vonalban törölje a széle felé.

VIGYÁZAT!
Ne használjon oldószereket, például benzint, 
hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható 
tisztítószereket, vagy az analóg lemezekhez 
való használatra szánt antisztatikus permeteket. 
Mivel a DVD-lejátszó (lézeres) optikai egysége 
a hagyományos DVD- vagy CD-lejátszóknál 
nagyobb teljesítménnyel üzemel, a DVD-, 
illetve CD-lejátszókhoz való használatra szánt 
tisztító CD-lemezek károsíthatják az optikai 
egységet (lézert). Ezért ne használjon tisztító 
CD-lemezt.
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Általános információk

Mellékelt tartozékok

ALL 4

Régió

   
Egyesül Államok és 
Kanada területén

Nagy-Britannia és 
Európa területén

Ázsia és Óceánia, 
Tajvan, Korea

Ausztrália, Új-Zéland, 
Latin-Amerika

Oroszország és India 
területén

Kína, Caicos-szigetek, 
Wallis és Futuna 
szigetek

ALL

ALL

5

6

Lejátszható 
lemezek

ALL 1

ALL

ALL

2

3

Távvezérlő két 
AAA típusú 

elemmel

Régiókódok

A DVD-lejátszót a régiókezelő rendszer 
támogatására tervezték. Ellenőrizze a lemez 
csomagolásán található régiókódot. Ha a 
feltüntetett szám nem egyezik meg a lejátszó 
régiókódjával (lásd az alábbi táblázatot) 
előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja 
lejátszani a lemezt.

Tippek:
– Előfordulhat, hogy a CD-R/RW vagy DVD-R/RW 
lemez lejátszása nem minden esetben lehetséges 
a lemez típusa, illetve a felvétel körülményei miatt.
– Ha egy adott lemez lejátszásával kapcsolatban 
probléma merül fel, vegye ki a lemezt, és 
próbáljon lejátszani egy másikat. A nem megfelelő 
formátumú lemezeket nem lehet lejátszani a 
DVD-lejátszón.
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Csatlakozások

TIPPEK: A csatlakozások megváltoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e az eszközöket a   
      hálózatból.

Csatlakoztatás televízióhoz

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

TV IN 

AUDIO 
IN 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

TV IN 

1 

Kompozit videocsatlakozók (CVBS) 
használata

A Kompozit videokábel (sárga) segítségével 
csatlakoztassa a DVD-lejátszó VIDEO OUT 
(CVBS) aljzatát a televízión lévő videobemeneti 
(illetve A/V In, Video In, Composite vagy 
Baseband jelű) csatlakozóhoz (a kábel nem 
tartozék).

B A DVD-lejátszó hangjának televízión keresztül 
történő lejátszásához az audiokábelek (fehér/
vörös) segítségével csatlakoztassa a DVD-
lejátszó AUDIO OUT L/R (bal/jobb 
audiokimenet) aljzatait a televízió megfelelő 
AUDIO IN (audiobemenet) aljzataihoz (a kábel 
nem tartozék). 

FIGYELEM!
– Az alábbi opciók közül csak egy 
videocsatlakozást kell létrehoznia, a 
televíziótól függően.
– Csatlakoztassa a DVD-lejátszót 
közvetlenül a televízióhoz.
– SCART-csatlakozás alkalmazásával az 
audio- és videofunkciókat egyaránt 
használhatja a DVD-lejátszón.

SCART-csatlakozóaljzatok használata

A SCART-kábel segítségével csatlakoztassa a 
DVD-lejátszó SCART-aljzatát (TV OUT) a 
TV-készülék megfelelő Scart bemeneti 
csatlakozóaljzataihoz (a kábel nem tartozék).

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

2 
1 
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Csatlakozások (folytatás)

TIPPEK: A csatlakozások megváltoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e az eszközöket a   
      hálózatból.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

2 1 

FIGYELEM!
– A progresszív pásztázási videominőség 
csak YPbPr használata esetén 
lehetséges, és progresszív pásztázású 
TV-készülék szükséges hozzá.

Komponens videocsatlakozók (YPbPr) 
használata

A Komponens videokábelek (vörös/kék/zöld) 
segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó 
YPbPr aljzatait a televízió megfelelő 
komponens videobemeneti (vagy YPbPr jelű) 
aljzataihoz (a kábel nem tartozék).

B A DVD-lejátszó hangjának televízión keresztül 
történő lejátszásához az audiokábelek (fehér/
vörös) segítségével csatlakoztassa a DVD-
lejátszó AUDIO OUT L/R (bal/jobb 
audiokimenet) aljzatait a televízió megfelelő 
AUDIO IN (audiobemenet) aljzataihoz (a kábel 
nem tartozék).

C A progresszív pásztázás beállításával 
kapcsolatos részletes információhoz lapozzon 
a 56. oldalra.
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Csatlakozások (folytatás)

TIPPEK: A csatlakozások megváltoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e az eszközöket a   
      hálózatból.

C A DVD-lejátszó hangjának TV-készüléken 
keresztül történő lejátszásához az 
audiokábelek (fehér/vörös) segítségével 
csatlakoztassa a DVD-lejátszó AUDIO OUT L/
R (bal/jobb audiokimenet) aljzatait az RF 
modulátor megfelelő AUDIO IN 
(audiobemenet) aljzataihoz (a kábel tartozék).

D Csatlakoztassa az antenna/kábeltévé jelet az RF 
modulátor ANTENNA IN (antennabemeneti) 
vagy RF IN (RF bemeneti) csatlakozóaljzatához. 
(Előfordulhat, hogy előzőleg már 
csatlakoztatták a TV-készülékhez. 
Csatlakoztassa le a TV-készülékről).

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO  IN

R             L
VIDEO

IN
TO  TVANT IN

CH3   CH4

ANT IN

ANT IN

134

2

RF koaxiális kábel 
csatlakoztatása a TV-
készülékhez

Az RF modulátor 
hátoldala (példa)

FIGYELEM!
– Ha a televízión csupán egyetlen 
antennabemenet (vagy 75 ohm, illetve 
RF In jelű aljzat) található, a DVD-
lejátszás televízión történő 
megtekintéséhez RF modulátorra van 
szükség. A rendelkezésre álló RF 
modulátorokkal és üzemeltetésükkel 
kapcsolatban forduljon a helyi 
elektronikai kereskedéshez.

Kiegészítő RF modulátor használata

A Kompozit videokábel (sárga) segítségével 
csatlakoztassa a DVD-lejátszó VIDEO OUT 
(CVBS) aljzatát az RF modulátoron lévő 
videobemeneti csatlakozóaljzathoz.

B RF koaxiális kábel (nem tartozék) segítségével 
csatlakoztassa az RF modulátor ANTENNA 
OUT (antennakimeneti) vagy TO TV (TV-
csatlakozó) aljzatát a televízió ANTENNA IN 
(antennabemeneti) aljzatához.
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Csatlakozások (folytatás)

TIPPEK: A csatlakozások megváltoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e az eszközöket a   
      hálózatból.

Hálózati kábel 
csatlakoztatása

Miután minden csatlakozást megfelelően 
végrehajtott, csatlakoztassa a váltakozó 
áramú hálózati kábelt a fali 
konnektorhoz.
Bekapcsolt készülék esetén ne hajtsa végre, 
illetve ne módosítsa a csatlakozásokat.

Ha nincs behelyezve lemez, nyomja meg a 
DVD-lejátszó előlapján található 
STANDBY ON gombot.
Előfordulhat, hogy a kijelzőpanelen a „– 
– –” felirat jelenik meg.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OU

COAXIAL
COMPON

~ AC MAINS 

AUDIO 
OUT 

V (Pr/Cr) 

U (Pb/Cb) 

Y 

S-VIDEO 
IN 

VIDEO IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 
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Caution: Do not touch the inner pins of the jacks on the rear panel.
El t t ti di h t d t th t

Opcionális csatlakozások

TIPPEK: A csatlakozások megváltoztatása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e az eszközöket a   
      hálózatból.

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

STEREO 

DIGITAL 

 

Csatlakoztatás 
sztereorendszerhez

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

AUDIO 
IN 

DIGITAL 

AV Receiver 

A vevőkészülék PCM, Dolby Digital vagy 
MPEG-dekóderrel rendelkezik

A A TV-készüléken rendelkezésre álló opcióknak 
megfelelően válassza ki az egyik 
videocsatlakozást (CVBS VIDEO IN, SCART 
vagy COMPONENT VIDEO IN.

B Csatlakoztassa a DVD-lejátszó COAXIAL 
(koaxiális) aljzatát a vevőkészülék megfelelő 
digitális Audio In (audiobemeneti) 
csatlakozóaljzatához (a kábel nem tartozék).

C A vevőkészüléktől függően állítsa a DVD-
lejátszó digitális kimenetét a PCM-Only (csak 
PCM) vagy az ALL (mind) opcióra (lásd a 71. 
oldalt {Digital Output} (Digitális kimenet)).

Tipp: 
– Ha a digitális kimenet audioformátuma nem 
egyezik meg a vevőkészülék képességeivel, a 
vevőkészülék erőteljes, torzított hangot állít elő, 
illetve egyáltalán nem lesz hang.

A sztereorendszer jobb/bal 
audiobemeneti csatlakozóaljzatokkal 
rendelkezik

A A TV-készüléken rendelkezésre álló opcióknak 
megfelelően válassza ki az egyik 
videocsatlakozást (CVBS VIDEO IN, SCART 
vagy COMPONENT VIDEO IN.

B Audiokábelek (fehér/vörös) segítségével 
csatlakoztassa a DVD-lejátszó AUDIO OUT 
(L/R) (bal/jobb audiokimenet) aljzatait a 
sztereorendszer megfelelő AUDIO IN 
(audiobemenet) aljzataihoz (a kábel nem 
tartozék). 

Csatlakoztatás digitális AV-
vevőkészülékhez

Sztereó
AV-vevőkészülék
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A termék rövid bemutatása

Elülső és hátsó panel

STANDBY-ON 
– A lejátszó bekapcsolása vagy 

készenléti állapotba helyezése

Lemeztálca

OPEN/CLOSEç
– Lemeztálca nyitása/zárása.

Kijelzőpanel
– Információk megjelenítése a DVD-

lejátszó aktuális állapotáról.

 u PLAY/PAUSE
– Lejátszás indítása vagy megszakítása.

 STOP
– Lejátszás leállítása

IR-érzékelő
– Célozzon a távvezérlővel az érzékelő 

felé

AUDIO OUT

DIGITAL
OUT VIDEO OUT

COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT

Fő tápellátás ~ (Váltakozó áramú 
hálózati kábel)

– Csatlakoztassa normál fali 
csatlakozóaljzatba

Audiokimenet (bal/jobb) 
– Csatlakoztassa erősítő, vevőkészülék 

vagy sztereorendszer AUDIO 
bemeneteihez

COAXIAL (Koaxiális - digitális 
audiokimenet) 

– Csatlakoztassa digitális 
audioberendezés koaxiális AUDIO 
bemenetéhez

TV OUT (TV-KIMENET - SCART)
– Csatlakoztassa TV-készülék SCART-

bemenetéhez

YPbPr (Komponens videokimenet)
– Csatlakoztassa TV-készülék YPbPr 

bemenetéhez

VIDEO OUT (VIDEOKIMENET - 
CVBS)

– Csatlakoztassa TV-készülék CVBS 
videobemenetéhez
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A termék rövid bemutatása (folytatás)

Távvezérlő

SLOW

OPEN/CLOSE
– Lemeztálca nyitása, illetve zárása

0-9 numerikus billentyűzet
– A menü számozott elemeinek 

kiválasztása

RETURN/TITLE
– Visszatérés az előző menübe / a 

Felvétel menü megjelenítése

 DISC MENU
– Belépés vagy kilépés a lemez 

tartalommenüjéből
– A lejátszásvezérlés üzemmód be-

/kikapcsolása (csak VCD 2.0 
verzió és SVCD esetén)

.
– Ugrás az előző felvételre/

fejezetre/műsorszámra

 >
– Ugrás a következő felvételre/

fejezetre/műsorszámra

SUBTITLE
– Hozzáférés a Feliratok nyelve 

rendszermenühöz

AUDIO
– Nyelv (DVD/VCD) vagy 
audiocsatorna kiválasztása

ANGLE
– Kameraállás kiválasztása DVD 

esetén

ZOOM
– Kép nagyítása a TV-képernyőn

DISPLAY
– Lejátszás során információ 

megjelenítése a TV-képernyőn

1
– A DVD-lejátszó átkapcsolása 

készenléti üzemmódba, illetve 
ON (BE) állapotba

SEARCH
– Lejátszás indítása egy 

meghatározott ponttól

SETUP
– Belépés/kilépés a 

rendszerbeállítás menübe/
menüből

    
– Menüelem kiválasztása / gyors 

és lassú keresés előre/hátra

OK
– Menü kiválasztásának 

megerősítése

 STOP
– Lejátszás leállítása

u PLAY/PAUSE
– Lejátszás indítása vagy 

szüneteltetése

MUTE
– Hang letiltása, illetve 

engedélyezése

REPEAT
– Ismétlő mód kiválasztása

REPEAT A-B
–  A lemez adott szakaszának 

ismételt lejátszása

SLOW
– A lassítás előre funkció 

kiválasztása

STEP
– Videó lejátszása 

képkockánként

44-81_mdv439_hun2.indd   5444-81_mdv439_hun2.indd   54 2007-06-21   1:20:10 PM2007-06-21   1:20:10 PM



55

M
ag

ya
r

1. lépés : Elemek behelyezése

A Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

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

C Zárja vissza a fedelet.

VIGYÁZAT!
– Távolítsa el az elemeket, ha azok 
lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem 
fogja használni a távvezérlőt.
– Ne használjon együtt régi és új, vagy 
különböző típusú elemeket.
– Az elemek vegyi anyagokat 
tartalmaznak, így azokat használat után 
veszélyes hulladékként kell kezelni.

A rendszer működtetése távvezérlő 
segítségével

A Célozzon a távvezérlővel közvetlenül az elülső 
panelen található távvezérlő-érzékelőre (IR).

B A DVD-lejátszó működtetése során ne 
helyezzen tárgyakat a távvezérlő és a DVD-
lejátszó közti területre.

2. lépés : A megfelelő 
megtekintési csatorna 
megkeresése

A Nyomja meg a DVD-lejátszón lévő 
STANDBY-ON 2 gombot a készülék 
bekapcsolásához.

B Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa a 
megfelelő videobemeneti csatornára. Ekkor a 
kék DVD-háttérképernyőt kell látnia.

 Ez a csatorna általában a legalacsonyabb és 
legmagasabb számú csatornák között van, 
és a neve rendszerint FRONT, A/V IN vagy 
VIDEO. További részleteket a TV-készülék 
kézikönyvében olvashat.

 Vagy a TV-készülék 1. csatornájára lépve 
megnyomhatja egymás után többször a 
lefelé nyilat, amíg meg nem látja a 
videobemeneti csatornát.

 Vagy előfordulhat, hogy a TV távvezérlőjén 
van egy gomb vagy szabályozó a különféle 
videoüzemmódok kiválasztásához.

 Vagy ha RF modulátort használ, állítsa a 
TV-készüléket a 3. vagy 4. csatornára.

C Amennyiben külső berendezést használ 
(például audiorendszert vagy vevőkészüléket), 
kapcsolja be, és a DVD-lejátszó kimenetéhez 
válassza ki a megfelelő bemeneti forrást. 
Részletes információt a berendezés 
felhasználói kézikönyvében talál. 

Bevezetés 
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Bevezetés (folytatás)

3. lépés : A progresszív 
pásztázás funkció beállítása

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

Mielőtt használatba venné a készüléket...
– Győződjön meg arról, hogy a DVD-lejátszót 
az YPbPr kapcsolattal csatlakoztatta a 
progresszív pásztázású TV-készülékhez (lásd a 
49. oldalt).
– Ügyeljen arra, hogy elvégezze az alapvető 
installálást és beállítást.

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa váltott 
soros módra (lásd a TV-készülék kézikönyvét).

B A DVD-lejátszó bekapcsolásához nyomja meg 
a távvezérlőn lévő STANDBY ON 2 
gombot.

C Válassza ki a megfelelő videobemeneti 
csatornát.
 Megjelenik a DVD-háttérmenü.

D Nyomja meg a SETUP gombot.

E A   megnyomásával válassza ki a { Video } 
(Videó) opciót, majd nyomja meg a  gombot.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component
Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component
Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out Interlaced
Smart Picture                                               RGB

                                   P-Scan

4:3

Auto Fit

PAL

F A   gomb ismételt megnyomásával 
válassza ki a { Video Out } (Videokimenet) 
opciót, majd nyomja meg a  gombot.

G Válassza ki a { P-Scan } (Progresszív 
pásztázás) opciót, majd a jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.
 A menü megjelenik a TV-képernyőn.

Activating Progressive Scan
1.Ensure your TV system supports
Progressive Mode
2.If there is a distorted picture on 
the TV, wait 15 seconds for 
automatic recover

Yes NO

H A  megnyomásával jelölje ki a { Yes } (Igen) 
opciót, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az OK 
gombot.
 A menü megjelenik a TV-képernyőn.

Confirm again to use new setting
Revert to original setting in 14 seconds

Yes NO

I A  gomb megnyomásával jelölje ki a { Yes } 
(Igen) opciót, majd jóváhagyáshoz nyomja meg 
az OK gombot.

J Kapcsolja be a TV progresszív pásztázási 
módját (lásd a TV-készülék felhasználói 
kézikönyvét).
 A telepítés ezzel befejeződött, így máris 
élvezheti a kiváló minőségű képet.

A progresszív pásztázási mód kézi 
kikapcsolása:

 Várjon 15 másodpercig az automatikus 
helyreállításra. 
 VAGY

A A DVD-lejátszón lévő OPEN/CLOSE ç 
gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő 
számbillentyűzet „1” gombját.
 Megjelenik a DVD-háttérképernyő.

Tipp:  
– Néhány progresszív pásztázású, illetve 
nagyfelbontású TV-készülék nem teljesen 
kompatibilis ezzel a készülékkel, ezért DVD 
VIDEO lemez progresszív pásztázási módban 
történő lejátszása esetén természetellenes kép 
jelenhet meg a képernyőn. Ilyen esetben a DVD-
lejátszón és a TV-készüléken is kapcsolja ki a 
progresszív pásztázás funkciót.

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.
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Bevezetés (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

4. lépés : A megfelelő 
színrendszer kiválasztása

A lemez lejátszásához a DVD-lejátszó, a lemez 
és a TV-készülék színrendszerének egyeznie 
kell. A TV-rendszer módosítása előtt válassza 
ki a TV-készülék színrendszerét. 

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 NTSC               

Video Out                  PAL

Smart Picture            Multi

                                   

 

 

 

4:3

Auto Fit

A Nyomja meg a SETUP gombot.

B A   megnyomásával válassza ki a { Video } 
(Videó) opciót, majd nyomja meg a(z)  
gombot.

C A   gombok ismételt megnyomásával 
válassza ki a { TV System } (TV-rendszer) 
opciót, majd nyomja meg a  gombot.

D A   gombok segítségével válassza ki az 
alábbi opciók egyikét:

 { PAL }
Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
TV-készülék színrendszere PAL. A beállítás 
módosítja a NTSC rendszerű lemez videojelét 
és PAL formátumban bocsátja azt ki.

 { NTSC }
Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
TV-készülék színrendszere NTSC. A beállítás 
módosítja a PAL rendszerű lemez videojelét és 
NTSC formátumban bocsátja azt ki.

 { Multi }
Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
TV-készülék egyaránt NTSC- és PAL-
kompatibilis (ún. multirendszer). A kimeneti 
formátum összhangban lesz a lemez 
videojelével.

E Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg 
az OK gombot.
 A választás jóváhagyásához (ha van ilyen) 
kövesse a TV-készüléken megjelenő 
utasításokat.

Confirm again to use new setting
Revert to original setting in 14 seconds

Yes NO

Changing NTSC to PAL
1.Ensure your TV system supports
PAL Standard
2.If there is a distorted picture on 
the TV, wait 15 seconds for 
automatic recover

Yes NO

F A  gomb megnyomásával jelölje ki a { Yes } 
(Igen) opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

A TV-készülék alapértelmezett 
színrendszerének visszaállítása:

 Várjon 15 másodpercig az automatikus 
helyreállításra. 
 VAGY

A A DVD-lejátszón lévő OPEN/CLOSE ç 
gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő 
számbillentyűzet „3” gombját.
 Megjelenik a DVD-háttérmenü.

Tippek: 
– Mielőtt megváltoztatná az aktuális TV-
színbeállítást, győződjön meg róla, hogy TV-
készüléke támogatja-e a „Kiválasztott TV-
rendszer” beállítást.
– Ha a TV-készüléken megjelenő kép nem 
megfelelő, várjon 15 másodpercig az automatikus 
helyreállításra.
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Bevezetés (folytatás)

5. lépés : A nyelv beállítása

A választható nyelvek az országtól vagy 
régiótól függően változnak. Előfordulhat, hogy 
nem felelnek meg a felhasználói kézikönyv 
ábráin szereplőkkel. 

 A kijelzőn megjelenő szöveg (OSD) 
nyelve 

 Válassza ki ezt az opciót a DVD-lejátszó 
kijelzőjén megjelenő menü nyelvének 
módosításához.
A rendszer (OSD) menüjének nyelve a beállítás 
szerinti nyelv lesz.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD language       English

Subtitle                   French

DivX Subtitle

Audio German

DVD menu Italian

Portuguese

Dutch

Spanish

Greek

A Nyomja meg a SETUP gombot.

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Language } (Nyelv) opciót, majd nyomja 
meg a   gombot.

C A   gombok megnyomásával válassza ki az 
{ OSD Language } (Az OSD nyelve) opciót, 
majd nyomja meg a  gombot.

D A   gombok segítségével válassza ki a 
nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az 
OK gombot.

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

A hang, a felirat és a DVD-menü nyelve

 A hanghoz, felirathoz és a DVD-menühöz 
rendelkezésre álló nyelvek közül kiválaszthatja 
a használni kívánt nyelvet, illetve hangsávot. 
Amennyiben a kiválasztott nyelv nem elérhető 
a lemezen, a készülék a lemez alapértelmezett 
nyelvét használja helyette.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language    : English

Subtitle : Auto

DivX Subtitle : Standard

DVD Menu

Audio

English

French

German

Italian

Portuguese

Dutch

Spanish

Greek

A Nyomja meg a SETUP gombot.

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Language } (Nyelv) opciót, majd nyomja 
meg a  gombot.

C A   gombok megnyomásával jelölje ki az 
alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg a  
gombot.

 { Audio } (Audió)
Válassza ki ezt az opciót a lemezhez tartozó 
hangsáv nyelvének módosításához.

 { Subtitle } (Felirat)
Válassza ki ezt az opciót a felirat nyelvének 
módosításához.

 { DVD menu } (DVD-menü)
Válassza ki ezt az opciót a lemezmenü 
nyelvének módosításához.

D A   gombok segítségével válassza ki a 
nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az 
OK gombot.

E Egyéb nyelvi beállítások végrehajtásához 
ismételje meg a C - D lépést.
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FIGYELEM!
– Ha egy gomb megnyomásakor az 
INVALID KEY (érvénytelen billentyű) 
felirat jelenik meg a TV-képernyőn, az azt 
jelenti, hogy a funkció az adott lemezen, 
vagy az adott időpontban nem elérhető.
– A DVD-lemezek és -lejátszók regionális 
korlátozásokkal kerülnek forgalomba. 
Lemez lejátszása előtt ellenőrizze, hogy a 
lemez ugyanolyan régiókóddal 
rendelkezik-e, mint a lejátszó.

Lejátszható lemezek

A DVD-lejátszó segítségével az alábbi lemezek 
játszhatók le:

DVD Video (Digital Versatile 

Disc – Digitális lemez)

DVD±RW (DVD Rewritable - 
Újraírható DVD)
Audio-/videoformátumú vagy 

MP3/WMA/JPEG/DivX® fájlok.

DVD±R (DVD Recordable - 
Írható DVD) 
Audio-/videoformátumú vagy 

MP3/WMA/JPEG/DivX® fájlok.

CD-R (CD-Recordable - Írható 

CD) 

Audio-/videoformátumú vagy 

MP3/WMA/JPEG/DivX® fájlok.

CD-RW (CD-Rewritable - 

Újraírható CD)

Audio-/videoformátumú vagy 

MP3/WMA/JPEG/DivX® fájlok.

Audio CD (Compact Disc 

Digital Audio – Kompakt digitális 

audiolemez)

Video CD (Formátumok: 1.0, 

1.1, 2.0)

Lejátszás lemezről

TIPPEK: Vannak olyan lemezek, melyeket a lemez konfigurálása és tulajdonságai, illetve a felvétel feltételei és az  
     azt létrehozó szoftver miatt nem lehet lejátszani a DVD-lejátszón

Super Video CD 

MP3-lemez

DivX®-lemez
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x és 6.0)

Támogatott formátumok

 MP3-/WMA-formátumú műsorszámok
– A fájlkiterjesztés a következő lehet: 

„.mp3”, „.wma” 
– JPEG-/ISO-formátum
– Legfeljebb 15 karakter megjelenítésére 

képes kijelző.
– Támogatott mintavételezési frekvenciák és 

a megfelelő bitsebességek;
 32 kHz  64–320 kb/s
 44,1 kHz, 48 kHz 80–320 kb/s

 JPEG-képek
– A fájlkiterjesztés a következő lehet: „.JPG”, 

„.JPEG”.
– JPEG-/ISO-formátum 
– Kizárólag a DCF-szabványnak megfelelő 

állóképek vagy JPEG-képek, pl. TIFF 
jeleníthetők meg.

 DivX®-filmek
– A fájlkiterjesztés a következő lehet: „.AVI”, 

„.MPG” vagy „.MPEG”.
– DivX® 3.11, 4.x, 5.x és 6.0 
– Q-pel pontos mozgáskiegyenlítés
– Lejátszás általános mozgáskiegyenlítés 

(GMC) alkalmazásával.

Tippek:
– A készülék CD esetén maximum 100 felvételt, 
DVD esetén 10 többszörös felvételt támogat.
– Többszörös felvételű DVD-R és DVD-RW esetén 
a készülék csak a véglegesített lemezeket 
támogatja.
– Többszörös felvételű DVD+R és DVD+RW 
esetén a készülék a véglegesített és nem 
véglegesített lemezeket egyaránt NEM támogatja.
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60

Lemezlejátszás indítása

A Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa a DVD-
lejátszóhoz megfelelő csatornára (pl. „EXT”, 
„0”, „AV”).

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

C Nyomja meg a DVD-lejátszó elülső részén lévő 
OPEN/CLOSE ç gombot.

D Helyezzen lemezt a lemeztálcába a címkés 
oldalával felfelé, majd nyomja meg az OPEN/
CLOSE ç gombot.
 Kétoldalas lemez esetén a lejátszani kívánt 
oldalával felfelé helyezze be a lemezt.

E Előfordulhat, hogy automatikusan elindul a 
lejátszás. 
Ha mégsem, nyomja meg a PLAY/PAUSE 
u gombot.

 Ha lemezmenü jelenik meg a TV-képernyőn, 
lásd a 61. oldalon „A Lemezmenü használata” 
című részt.

 Ha a behelyezett lemezen aktiválták a 
gyermekzár funkciót, meg kell adnia a 
négyjegyű jelszót (lásd a 74. oldalt).

 A további lejátszási funkciókkal kapcsolatos 
részletes információt a 60–64. oldalon talál.

Tippek:  
– Lemez behelyezése, lejátszása vagy kiadása 
során ne fordítsa a hátoldalára a DVD-lejátszót. 
– A lemeztálcát ne csukja be kézzel, még akkor 
se, ha a készülék ki van kapcsolva.

Lejátszási funkciók

TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Alapvető lejátszásvezérlők

A leírt műveletek a távirányítóval végezhetők 
el. Az ettől eltérő műveleteket külön jelezzük.

A lejátszás szüneteltetése

A Lejátszás közben a lejátszás szüneteltetéséhez 
és állókép megjelenítéséhez nyomja meg a 
PLAY/PAUSE u gombot.
 A hang el van némítva.

B A normál lejátszás folytatásához nyomja meg 
ismét a PLAY/PAUSE u gombot.

Felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása

 Nyomja meg a PREV . / NEXT > 
gombot az előző, illetve következő felvételre/
fejezetre/műsorszámra történő lépéshez.

 A DISPLAY gomb megnyomásával 
megjelenítheti a lemezadatok közül a 
felvételre/fejezetre/műsorszámra vonatkozó 
karaktersort (pl. - 00/08).

 A számbillentyűzet (0-9) segítségével adjon 
meg érvényes felvétel/fejezet/műsorszám 
sorszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
 A lejátszás a kiválasztott felvétellel/
fejezettel/műsorszámmal folytatódik.

A lejátszás leállítása

 Nyomja meg a STOP  gombot.

Tippek:
– Ha a lemez lejátszása kb. 5 percen keresztül 
szünetel, a képernyőkímélő automatikusan elindul. 
– Ha a lemezlejátszás leállását követő kb. 15 
perc során a felhasználó nem nyom meg gombot, 
a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódra 
vált.
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TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Lejátszási funkciók (folytatás)

Műveletek videolejátszáshoz

A Lemezmenü használata  

A lemeztől függően a lemez behelyezését 
követően menü jelenhet meg a TV-képernyőn.

Lejátszási funkció vagy menüelem 
kiválasztása
 Használja a     gombokat vagy a 

távvezérlőn lévő számbillentyűzet (0-9) 
gombjait, majd a lejátszás indításához nyomja 
meg az OK gombot.

Hozzáférés a menühöz, illetve a menü 
eltávolítása

 Nyomja meg a távvezérlőn lévő DISC MENU 
gombot.

Nagyítás

A nagyítás funkció segítségével a kép 
kinagyítható, a kinagyított kép pedig 
tetszőlegesen csúsztatható a TV-képernyőn.

A A lejátszás során a kép különböző 
méretarányokkal történő megjelenítéséhez 
nyomja meg többször egymás után a ZOOM 
gombot.
 A     gombok segítségével 
tetszőlegesen csúsztathatja a nagyított 
képet.
 A lejátszás folytatódik.

B Az eredeti mérethez történő visszatéréshez 
nyomja meg egymás után többször a ZOOM 
gombot.

Lejátszás folytatása attól a ponttól, ahol 
legutóbb leállították

A lejátszás folytatása funkció a legutóbb 
lejátszott 5 lemez esetében használható, még 
akkor is, ha a lemezt kivették vagy ha a 
készülék készenléti üzemmódra váltott. A 
lejátszás automatikus folytatás a következő 
lemeztípusoknál használható: DVD, VCD, 
SVCD, CD.

 Helyezze be a legutóbb lejátszott öt lemez 
egyikét.
 A lejátszás során az első tíz másodpercben 
a „Lejátszás indítása elölről, nyomja meg a 
[PREV] gombot” felirat látható.

 Miközben az üzenet látható a TV-képernyőjén, 
a lejátszás elölről történő indításához nyomja 
meg a PREV gombot.
 A lejátszás újraindul az első felvételtől 
(DVD), illetve a felvétel/műsorszám 
elejétől (VCD/CDDA/SVCD).

 Az üzenet TV-képernyőről való eltávolításához 
nyomja meg a DISPLAY gombot.

Lassú mozgás

Lejátszás során lassan előre-, illetve visszafelé 
léptetheti a lemezt, és különféle sebességek 
közül választhat.

 DivX®, DVD, VCD, SVCD esetén
A A lejátszás során nyomja meg a   

gombokat a kívánt sebesség kiválasztásához: 
1/2, 1/4, 1/8 vagy 1/16 (előre, illetve hátra).
 A hang el van némítva.

B A normál sebességhez történő visszatéréshez 
nyomja meg a PLAY/PAUSE u gombot.

Tipp:  
– Csak a lassított lejátszás előre funkcióhoz 
nyomja meg a SLOW gombot.

Előre/hátra keresés

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

 DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD esetén
A Nyomja meg közvetlenül a   gombokat, 

vagy lejátszás során 2 másodpercig a . 
> gombot a kívánt sebesség kiválasztásához: 
2X, 4X, 8X, 16X vagy 32X (hátra, illetve 
előre).
 A hang el van némítva (DVD/VCD) vagy 
szaggatott (CD).

B A normál sebességhez történő visszatéréshez 
nyomja meg a PLAY/PAUSE u gombot.

Tipp:
– CD esetén a gyors előre-, illetve hátrakeresés 
csak akkor áll rendelkezésre, ha legalább néhány 
másodpercig folyamatosan lenyomva tartja a  
 . > gombot.
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Lejátszási funkciók (folytatás)

TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Fejezeten/műsorszámon belüli szakasz 
ismétlése

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

A Lemez lejátszása során nyomja meg a 
REPEAT A-B gombot a kívánt kezdési 
pontban.

B A kívánt befejezési pontnál ismét nyomja meg 
a REPEAT A-B gombot.
 Az A és B szakasz kizárólag ugyanazon a 
fejezeten/műsorszámon belül állítható be.

 A szakasz innentől kezdve folyamatosan 
ismétlődik.

C A részlet ismétlésének befejezéséhez nyomja 
meg a REPEAT A-B gombot.

A különböző ismétlési 
lejátszási funkciók 
kiválasztása

Lejátszás ismétlése mód

A lejátszás ismétlése opciók a lemez típusától 
függően változnak.

 Lemez lejátszása során az ismétlési opciók 
közül a REPEAT megnyomásával, és 
folyamatosan lenyomva tartásával választhat.

DVD esetében
– Fejezet ismétlése (az éppen aktuálisan 

lejátszott fejezet)
– Felvétel ismétlése (az éppen aktuálisan 

lejátszott felvétel)
– Ki (visszavonás)

Video-CD és audio-CD esetén
– Egyetlen szám ismétlése (az éppen 

aktuálisan lejátszott műsorszám)
– Összes ismétlése (a teljes lemez)
– Ki (visszavonás)

MP3/WMA esetén
– Egyetlen szám ismétlése (az éppen 

aktuálisan lejátszott műsorszám)
– Összes ismétlése (aktuális mappa)
– Ki (visszavonás)

JPEG, DivX® esetén
– Egyetlen szám ismétlése (az éppen 

aktuálisan lejátszott fájl)
– Összes ismétlése (aktuális mappa)
– Ki (visszavonás)

Tipp:  
– VCD/SVCD esetén a lejátszás ismétlése nem áll 
rendelkezésre, ha a PBC üzemmód be van 
kapcsolva.
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TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Lejátszási funkciók (folytatás)

A lemezlejátszási információ 
megtekintése

Megtekintheti a lemezadatokat (mint pl. az 
aktuális felvétel/fejezet/műsorszám sorszámát a 
lemezen) anélkül, hogy megszakítaná a lemez 
lejátszását.

 A lejátszás során nyomja meg egymás után 
többször a távvezérlőn lévő DISPLAY 
gombot.

 A rendelkezésre álló lemezadatok a TV-
képernyőn jelennek meg a következő 
sorrendben.

Idő 

Time 00:03:36  (DVD)
Felvétel/fejezet 

Title /1 Chapter 6/161  (DVD)
Audió 

/1 6 Ch1 D DAudio D  (DVD)
Felirat 

/81Subtitle Eng  (DVD)
Kameraállás 

/41Angle /41  (DVD)
Idő 

   Time         00:00:56  (VCD)
Műsorszám 

Track /213  (VCD)

Tipp:  
– Többféle kameraállást támogató DVD-lemezek 
esetén az ANGLE gomb megnyomásával jelenítse 
meg a jobb oldali ikont, miután a bal oldali 
menüsor megjelenik a TV-képernyőn.

Felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása

A Nyomja meg a SEARCH gombot.

B A   gomb megnyomásával válassza ki a 
{Title} (Felvétel) / {Chapter} (Fejezet) vagy 
{Track} (Szám) opciót.

C A számbillentyűzet 0-9 segítségével adjon 
meg egy érvényes sorszámot.

D Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 A lejátszás a kiválasztott felvétellel/
fejezettel/műsorszámmal folytatódik.

Időpont szerinti keresés

A Nyomja meg a SEARCH gombot.

B A   gomb megnyomásával válassza ki a 
{Time} (Idő) opciót.

C A számbillentyűzet 0-9 segítségével adjon 
meg érvényes időpontot (pl. 0:34:27).

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

Kameraállás

 Ha az {Angle} (Szög) adat jelenik meg a TV-
képernyőn, a különböző kameraállások közötti 
váltáshoz nyomja meg egymás után többször az 
ANGLE gombot.

 A lejátszás a kiválasztott kameraállással 
folytatódik.
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Lejátszási funkciók (folytatás)

TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Különleges VCD és SVCD 
funkció

Lejátszásvezérlés (PBC)

 Lejátszásvezérlés (PBC) funkcióval 
rendelkező VCD esetén (csak a 2.0 
verziónál)

 A DISC MENU gomb megnyomásával válthat 
a „PBC ON” (PBC BE) és a „PBC OFF” (PBC 
KI) opciók között.

 Ha a „PBC ON” (PBC BE) opciót választja, 
a lemezmenü (ha rendelkezésre áll) 
megjelenik a TV-képernyőn.

 A PREV . / NEXT > gomb 
megnyomásával lépjen tovább az előző/
következő oldalra, illetve a 
számbillentyűzet 0-9 segítségével 
válasszon lejátszási opciót, majd nyomja 
meg az OK gombot.

 Ha a lejátszás során, 
 a PREV . gombot az első 5 
másodperc után nyomja meg, a lejátszás 
újraindul az aktuálisan lejátszott 
műsorszám elejétől, ha pedig,

 a PREV . gombot az első 5 
másodpercen belül nyomja meg, a lejátszás 
az előző műsorszámtól folytatódik.

 Ha a lejátszás során megnyomja a RETURN/
TITLE gombot, visszatér a menü 
képernyőhöz (ha a PBC be van kapcsolva).

 Ha szeretné kihagyni az indexmenüt, és 
a lejátszást közvetlenül elölről kívánja 
indítani,

 a PBC kikapcsolásához nyomja meg a 
távvezérlőn lévő DISC MENU gombot.

Különleges DVD funkciók

Felvétel lejátszása

A Nyomja meg a DISC MENU gombot.
 A lemez felvételei menü megjelenik a TV-
képernyőn.

B A     gombok vagy a 
számbillentyűzet 0-9 segítségével válasszon 
ki egy lejátszási opciót.

C Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A hang nyelvének módosítása

 DVD esetében

 Az AUDIO gomb egymás után többszöri 
megnyomásával választhat a hanghoz 
rendelkezésre álló különféle nyelvek közül.

 Az audiocsatorna módosítása
 VCD esetén

 Az AUDIO gomb megnyomásával választhat a 
lemezen rendelkezésre álló audiocsatornák 
közül (LEFT, RIGHT, MIX, STEREO).

Feliratok

 A SUBTITLE gomb egymás után többszöri 
megnyomásával választhat a felirathoz 
rendelkezésre álló különféle nyelvek közül.
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Lejátszási funkciók (folytatás)

TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

DivX® lemez lejátszása

Ez a DVD-lejátszó támogatja a DivX®-
filmlejátszást, amit a számítógépről egy CD-R/
RW vagy DVD±R/RW lemezre tölt le (bővebb 
információért lásd a 76. oldalt).

A Helyezzen be egy DivX®-lemezt.
 A lemez adatmenüje megjelenik a TV-
képernyőn.

B A   gombok megnyomásával válassza ki, az 
OK gomb megnyomásával pedig nyissa meg a 
mappát.

C Műsorszám/fájl kiválasztásához nyomja meg a 
  gombokat.

D Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

E A távvezérlő SUBTITLE gombjának 
megnyomásával be-/kikapcsolhatja a felirat 
funkciót.

 Ha a többnyelvű feliratozás része a DivX®-
lemeznek, a SUBTITLE gomb 
megnyomásával a feliratozás nyelve 
módosítható a lejátszás során.

Tippek:
– A készülék az alábbi fájlkiterjesztésű 
feliratfájlokat támogatja: .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt.
– A felirat fájlnevének (.sub) a film fájlnevével 
(.avi) azonosnak kell lennie, és ugyanabba a 
mappába kell menteni a két fájlt.
[Például: „A” mappa: abc.avi és abc.sub]
– Ha a DivX®-fájlhoz külső felirat van mellékelve, 
ki kell választania a betöltendő feliratfájlt.

MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji 
Picture CD lejátszása

FIGYELEM! 
Be kell kapcsolnia, és a megfelelő 
videobemeneti csatornára kell állítania a TV-
készüléket. (Lásd a 55. oldalon „A megfelelő 
megtekintési csatorna megkeresése” című 
részt).

Általános tudnivalók

A Helyezzen be egy lemezt.
 A könyvtár/fájl összetett felépítésének 
következtében a lemez olvasása több mint 
30 másodpercet is igénybe vehet.

 A lemez adatmenüje és az ID3 (MP3) / 
Metaadat (WMA) információ (minimum a 
következőket beleértve: felvétel, előadó és 
album) megjelenik a TV-képernyőn.

                                    00:00:46

Music Playing

02/20            /MP3/07.....MP3

Go Up

07.----

09.---

2002.---

TAKE ME TO YOUR

----

---

----

Repeat  : Off

Title:-----  Singer:-----   Album Year:               Comment:       

Filter

B A   gombok megnyomásával válassza ki, az 
OK gomb megnyomásával pedig nyissa meg a 
mappát.

C Műsorszám/fájl kiválasztásához nyomja meg a 
  gombokat.

D Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Tippek: 
– Ha a lejátszott fájl nincs kiválasztva, az ID3-/
Metaadat eltűnik a képernyőről.
– Jpeg-fájl kiválasztása esetén előnézet jelenik 
meg.
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Lejátszási funkciók (folytatás)

TIPPEK: Előfordulhat, hogy a bemutatott funkciók meghatározott lemezek esetében nem működnek.  
 Minden esetben olvassa el a lemezekhez mellékelt utasításokat

Lejátszás kiválasztása

Lejátszás során a következő műveleteket 
hajthatja végre;

 Nyomja meg a PREV . / NEXT > 
gombot az aktuális mappában lévő előző/
következő műsorszám/fájl kiválasztásához.

 A távvezérlőn lévő     gomb 
megnyomásával forgathatja el/fordíthatja meg a 
képfájlokat.

 A lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához 
nyomja meg egymás után többször a PLAY/
PAUSE u gombot.

MP3/WMA esetén,

 Ha a lejátszás során , 
 a PREV . gombot az első 5 
másodperc után nyomja meg, a lejátszás 
újraindul az aktuálisan lejátszott 
műsorszám elejétől, ha pedig,

 a PREV . gombot az első 5 
másodpercen belül nyomja meg, a lejátszás 
az előző műsorszámtól folytatódik.

 Lejátszás közben nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a PREV . / NEXT > 
gombot kb. néhány másodpercig, hogy 
hozzáférhessen a gyors előre-, illetve 
hátrakeresés funkcióhoz a kívánt sebességgel: 
2X, 4X, 8X, 16X vagy 32X.

Tipp:
– MP3/WMA esetén a gyors előre-, illetve 
hátrakeresés csak akkor áll rendelkezésre, ha 
legalább néhány másodpercig lenyomva tartja a  
. > gombot.

Kép nagyítása (JPEG)

 A lejátszás során a kép különböző 
méretarányokkal történő megjelenítéséhez 
nyomja meg többször egymás után a ZOOM 
gombot.

 A     gombok segítségével 
megtekintheti a nagyított képet.

Lejátszás több kameraállással (JPEG)

 A lejátszás során nyomja meg a     
gombokat a kép TV-képernyőn történő 
elforgatásához.

 : a kép tükrözése függőlegesen, 180°-kal
: a kép elforgatása az óramutató járásával 

ellentétes irányba, 90°-kal
: a kép elforgatása az óramutató járásával 

megegyező irányba, 90°-kal

Tipp:
– Előfordulhat, hogy bizonyos MP3/JPEG-
lemezeket a lemez konfigurálása és tulajdonságai, 
illetve a felvétel feltételei miatt nem lehet 
lejátszani.
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DVD-menübeállítási lehetőségek

A DVD-lejátszó telepítését a TV-készüléken 
keresztül kell végrehajtani, így lehetőség van a 
DVD-lejátszó egyéni igényeknek megfelelő 
testreszabására.

A Nyelvbeállítás menü 
használata

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

Language

Video

Audio

Rating

Misc

OSD Language         :

Subtitle                      :

DivX Subtitle             :

Audio                        :

DVD Menu                 :

English

Auto

Standard

English

English

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Language } (Nyelv) opciót, majd nyomja 
meg a(z)  gombot.

C A   gombok megnyomásával válasszon ki 
egy elemet, majd hozzáféréshez nyomja meg 
a(z)  gombot.

 Példa: { OSD Language } (Az OSD nyelve)
 Megjelennek a kiválasztott elemhez tartozó 
opciók.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 
jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

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

 Példa: { English } (Angol)
 A beállítás kiválasztása megtörtént, a 
telepítés befejeződött.

E Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Az OSD nyelve

Ez a menü tartalmazza a képernyőn megjelenő 
információkhoz rendelkezésre álló különféle 
nyelvi beállításokat. Részletes információt a 58. 
oldalon talál.

Felirat/Audió/DVD-menü

Ezek a menük az audióhoz, felirathoz és 
lemezmenühöz rendelkezésre álló különféle 
nyelvi beállításokat tartalmazzák, amelyek 
DVD-re rögzíthetők. Részletes információt a 
58. oldalon talál.

A DivX® feliratozás karakterkészletének 
beállítása

Beállíthatja azt a karakterkészletet, amely 
támogatja a rögzített DivX® feliratot.

A A „Nyelv” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { DivX® Subtitle } 
(DivX® felirat) opciót, majd nyomja meg a  
gombot.

 { Standard } (Normál)
albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, 
német, olasz, kurd (latinbetűs), norvég, 
portugál, spanyol, svéd és török.

 { Central European } (közép-európai)
albán, horvát, cseh, holland, angol, német, 
magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és 
szorb.

 { Cyrillic } (Cirill)
bolgár, fehérorosz, angol, makedón, moldáv, 
orosz, szerb és ukrán.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.
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DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Using the Video setup menu

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Rating

Misc

Aspect Ratio          : 

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out                  :

Smart Picture            :

       4:3

Auto Fit

PAL

RGB

Standard

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Video } (Videó) opciót, majd nyomja meg 
a(z)  gombot.

C A   gombok megnyomásával válasszon ki 
egy elemet, majd hozzáféréshez nyomja meg 
a(z)  gombot.

 Példa: { Aspect Ratio } (Képméretarány)
 Megjelennek a kiválasztott elemhez tartozó 
opciók.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 
jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

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

 Példa: { 4:3 }
 A beállítás kiválasztása megtörtént, a 
telepítés befejeződött.

E Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Képméretarány beállítása

A kép alakja hozzáigazítható a TV-készülékhez, 
és a formátumnak elérhetőnek kell lennie a 
lejátszott lemezen. Ellenkező esetben a TV-
képernyő nem fogja befolyásolni a képet a 
lejátszás során.

A A „Videó” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Aspect Ratio } 
(Képméretarány) opciót, majd nyomja meg a 

 gombot.

 { 4:3 }
Válassza ki ezt az opciót, 
ha normál TV-készülékkel 
rendelkezik. A TV-
képernyőn 
„szélesképernyős” nézet jelenik meg, a 
képernyő alsó és felső részén fekete sávval.

 { 16:9 }
Válassza ki ezt az 
opciót 
szélesképernyős 
TV-készülék esetén 
(16:9 képarány).

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.
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DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Megtekintési mód

A megtekintési mód segítségével úgy 
méretezze a képet, hogy az illeszkedjen a TV-
képernyő szélességéhez és magasságához.

A A „Videó” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { View Mode } 
(Megtekintési mód) opciót, majd nyomja meg a 

 gombot.

 { Fill } (Kitöltés)
Válassza ki ezt az opciót a kép felfelé, illetve 
lefelé, vízszintes és függőleges irányban történő 
méretezéséhez, hogy a kép pontosan 
illeszkedjen a képernyő magasságához és 
szélességéhez.

 { Original } (Eredeti)
Válassza ki ezt az opciót az eredeti 
képernyőmérethez történő igazításhoz (csak 
DivX®/MPEG/Képi CD esetén).

 { Height Fit } (Igazítás magassághoz)
Válassza ki ezt az opciót a kép felfelé, illetve 
lefelé, függőleges irányban történő 
méretezéséhez, hogy a kép illeszkedjen a 
képernyő magasságához.

 { Width Fit } (Igazítás szélességhez)
Válassza ki ezt az opciót a kép felfelé, illetve 
lefelé, vízszintes irányban történő 
méretezéséhez, hogy a kép illeszkedjen a 
képernyő szélességéhez.

 { Auto Fit } (Automatikus igazítás)
Válassza ki ezt az opciót a vízszintes és 
függőleges igazításhoz használt méretarány 
minimális értékének kiválasztásához (mint 
például a postaláda (letter box) opció esetén).

 { Pan Scan } (Pásztázási arány)
Válassza ki ezt az opciót a vízszintes és 
függőleges igazításhoz használt méretarány 
maximális értékének kiválasztásához.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

TV-rendszer

Ez a menü tartalmazza a csatlakoztatott TV-
készüléknek megfelelő színrendszer 
kiválasztásához rendelkezésre álló opciókat. 
Részletes információt a 57. oldalon talál.

Videokimenet

Ez a beállítás lehetővé teszi a videojel 
kimenetének váltását a váltott soros és a 
progresszív pásztázás beállítás között.

A A „Videó” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Video Out } 
(Videokimenet) opciót, majd nyomja meg a  
gombot.

 { Interlaced } (Váltott sor.)
A váltott soros YPbPr kapcsolat 
kiválasztásához.  

 { RGB }
A Scart kapcsolat kiválasztásához.  

 { P-Scan } (Progresszív pásztázás)
Válassza ki ezt az opciót, ha a DVD-lejátszó 
progresszív pásztázású YPbPr csatlakozóját 
progresszív pásztázású TV-készülékhez kívánja 
csatlakoztatni.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.
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Smart Picture

A DVD-lejátszó négy előre meghatározott 
színbeállítással rendelkezik képekre 
vonatkozóan.

A A „Videó” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Smart Picture } 
opciót, majd nyomja meg a  gombot.

 { Standard } (Normál)
Válassza ki ezt az opciót az előzetesen 
meghatározott normál képbeállítás 
használatához.

 { Vivid } (Élénk)
Válassza ki ezt az opciót a kép fényerejének 
növeléséhez.

 { Cool } (Divatos)
Válassza ki ezt az opciót a kép lágyabbá 
tételéhez.

 { Personal } (Egyéni)
Válassza ki ezt az opciót a kép színének 
testreszabásához a fényerő, kontraszt, 
színárnyalat és szín (telítettség) beállításával.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

C Ha a {PERSONAL} (EGYÉNI) opciót választja, 
folytassa a(z) D~G lépéssel.
 Megjelenik a beállítás menü.

Brightness                                                            0       

Contrast                                                                0

Tint                                                                         0

Color                                                                      0

D A   gombok segítségével jelölje ki a 
következő opciók egyikét.

BRIGHTNESS
Növelje/csökkentse a beállítás értékét a kép 
fényerejének növeléséhez/csökkentéséhez. Az 
átlagos beállításhoz válassza a nulla (0) értéket.

CONTRAST
Növelje/csökkentse a beállítás értékét a kép 
élességének növeléséhez/csökkentéséhez. A 
kontraszt kiegyensúlyozásához válassza a nulla 
(0) értéket.

TINT
Növelje/csökkentse a beállítás értékét a kép 
sötétítésének növeléséhez/csökkentéséhez. Az 
átlagos beállításhoz válassza a nulla (0) értéket.

COLOR
Növelje/csökkentse a beállítás értékét a képen 
látható színek kiemelésének növeléséhez/
csökkentéséhez. A szín kiegyensúlyozásához 
válassza a nulla (0) értéket.

E A   gombok segítségével módosítsa az 
egyéni igényeinek legjobban megfelelő 
beállítást.

F A színhez kapcsolódó egyéb funkciók 
beállításához ismételje meg a D~E lépést.

G Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)
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DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Using the Audio setup menu

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio :

View Mode                 :

TV System                 :

Video Out :

Smart Picture            :

4:3

Auto Fit

NTSC

Component

Personal

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Digital Output :

Night  Mode :

Down Sampling          :

All

Off

On

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Audio } (Audió) opciót, majd nyomja meg 
a(z)  gombot.

C A   gombok megnyomásával válasszon ki 
egy elemet, majd hozzáféréshez nyomja meg 
a(z)  gombot.

 Példa: { Night Mode } (Éjszakai mód)
 Megjelennek a kiválasztott elemhez tartozó 
opciók.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 
jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

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

 Példa: { On } (Bekapcsolva)
 A beállítás kiválasztása megtörtént, a 
telepítés befejeződött.

E Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Digitális kimenet

Válassza ki ezt az opciót, ha a készüléket 
többcsatornás dekóderhez/vevőkészülékhez 
csatlakoztatja.

A A „Audió” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Digital Output } 
(Digitális kimenet) opciót, majd nyomja meg a 

 gombot.

 { All } (Mind)
Válassza ki ezt az opciót, ha a csatlakoztatott 
készülék olyan beépített többcsatornás 
dekóderrel rendelkezik, amely támogatja a 
többcsatornás audioformátumok valamelyikét 
(Dolby Digital, MPEG-2).

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

 { Off } (Kikapcsolva)
A digitális hangkimenet kikapcsolása. Például 
abban az esetben, ha a TV-készülékhez vagy 
sztereorendszerhez történő csatlakoztatáshoz 
az AUDIO OUT csatlakozóaljzatokat használja.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

Tippek: 
– Ha a { Digital Output } (Digitális kimenet) opció 
az { All } (Mind) értékre van állítva, a MUTE 
(Némítás) kivételével az összes audiobeállítás 
érvénytelen.
– Ha MPEG-, MP3-/WMA-fájlok lejátszása esetén 
a { Digital Output } (Digitális kimenet) opció az 
{ All } (Mind) értékre van állítva, a lejátszó PCM-
jeleket bocsát ki.
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Éjszakai mód

Ez a mód optimalizálja a hang lejátszását 
alacsony hangerő esetén. A funkció tompítja a 
nagyobb hangerejű kimenetet, az alacsonyabb 
hangerejűt pedig hallható szintre hangosítja fel.

A A „Audió” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Night Mode } 
(Éjszakai mód) opciót, majd nyomja meg a  
gombot.

 { On } (Bekapcsolva)
Válassza ki ezt az opciót alacsonyabb hangerejű 
kimenethez. Ez a funkció csak a Dolby Digital 
üzemmóddal rendelkező filmlemezek esetén 
használható.

 { Off } (Kikapcsolva)
Az éjszakai mód funkció kikapcsolása. 
Kiválasztásával a surround hangzás teljes 
dinamikai skáláját élvezheti.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Csökkentett mintavételezés

A hangkimenet minőségének javításához 
engedélyezheti vagy letilthatja a digitális jelet.

A A „Audió” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Down 
Sampling } (Csökkentett mintavételezés) 
opciót, majd nyomja meg a  gombot.

 { On } (Bekapcsolva)
48 kHz mintavételezési aránnyal felvett lemez 
lejátszása.

 { Off } (Kikapcsolva)
96 kHz mintavételezési aránnyal felvett lemez 
lejátszása. Ez az arány csak Klasszikus sztereó 
(Síkképernyős) mód alkalmazásával érhető el.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.
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TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

Using the Rating setup menu

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Aspect Ratio          :        4:3Language

Video

Audio

Misc

Rating

Parental control          : 8.Aduit

                    Set Password

   

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Rating } (Besorolás) opciót, majd nyomja 
meg a(z)  gombot.

C A   gombok megnyomásával válasszon ki 
egy elemet, majd hozzáféréshez nyomja meg 
a(z)  gombot.

 Példa: { Parental control } (Szülői felügyelet)
 Megjelennek a kiválasztott elemhez tartozó 
opciók.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 
jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

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

 Példa: { 8 Adult } (8. Felnőtt)
 A beállítás kiválasztása megtörtént, a 
telepítés befejeződött.

E Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Felügyeleti szint beállításai

A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a 
lejátszás során a rendszer üzenet formájában 
kéri a felhasználót a szülői felügyelet szintjének 
módosítására. A szülői felügyelet szintek 
skálája 1-8 értékig terjed, és az adott országtól 
függ. Letilthatja a gyermekei számára nem 
megfelelő lemezek lejátszását, illetve 
beállíthatja, hogy bizonyos lemezeket a 
készülék alternatív jelenetekkel játsszon le.

A A „Besorolás” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Parental 
control } (Szülői felügyelet) opciót, majd 
nyomja meg a  gombot.

B A számbillentyűzet 0-9 segítségével adja 
meg a négyjegyű jelszót (lásd a 74. oldalon „A 
jelszó módosítása” című részt), majd nyomja 
meg az OK gombot.
 A TV-képernyőn megjelenik a menü.

 { 1.Kid Safe } (1. Korhatár nélkül)
Gyermekbiztos, életkortól függetlenül 
megtekinthető.

 { 2. G } (2. Ált.)
Általános közönség; a film életkortól 
függetlenül megtekinthető.

 { 3. PG } (3. Szülői felügy.)
Szülői felügyelet ajánlott.

 { 4. PG – 13 } (4. 13 éven alul. sz.f.)
13 éven aluliak számára nem ajánlott.

 { 5. PG – R } (5. 17 éven alul. sz.f.)
Szülői felügyelet; javasolt, hogy a szülők 17 
éven aluli gyermekeik számára ne 
engedélyezzék a film megtekintését.

 { 6. R } (6. Korlátozott)
Korlátozott megtekintés; a film megtekintése 
kizárólag szülő vagy felnőtt felügyeletével 
ajánlott.
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 { 7. NC – 17 } (7. 17 éven alul nem)
A film megtekintése 17 éven aluli gyermekek 
számára nem ajánlott.

 { 8. Adult } (8. Felnőtt)
Megtekintése kizárólag felnőttek számára 
ajánlott az ábrázolt szexuális vagy erőszakos 
tartalom, illetve a nyelvezet miatt.

C A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.
 Válassza ki az { 8 Adult } (8. Felnőtt) 
opciót a szülői felügyelet funkció 
letiltásához, illetve az összes lemez 
lejátszásának engedélyezéséhez.

 A beállított szintnél magasabb szintű 
korlátozással rendelkező DVD-lemezeket a 
felvevő csak abban az esetben játssza le, ha a 
felhasználó megadja négyjegyű jelszavát.

Tippek:
– Ha a lemez gyártója nem kódolta a lemezt, a 
funkció nem korlátozza a lemez megtekintését.
– A VCD-, SVCD- és CD-lemezek nem 
rendelkeznek szintbeállítással, így szülői felügyelet 
ilyen típusú lemezekhez nem állítható be. Ez a 
legtöbb illegális DVD lemezre is érvényes.
– Vannak olyan DVD lemezek, melyekhez nem 
tartozik szintjelző besorolás, de a lemezborítón 
megtalálható a moziban alkalmazott életkori 
korlátozás. A besorolási szint funkció nem tiltja 
meg az ilyennel rendelkező lemezek lejátszását.

A jelszó módosítása

Letiltott lemezek lejátszásához, illetve ha a 
rendszer erre kéri, meg kell adnia négyjegyű 
jelszavát.

A A „Besorolás” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Set Password } 
(Jelszó beállítása) opciót, majd nyomja meg a 

 gombot.
 A rendszer kéri a négyjegyű jelszó 
megadását.

Enter Password

B A számbillentyűzet 0-9 segítségével adja 
meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az 
OK gombot.
 Első alkalommal adja meg az 
alapértelmezett „0000” jelszót.

 Ha elfelejtette a régi négyjegyű jelszavát, adja 
meg az alapértelmezett „0000” jelszót.

C Az új négyjegyű jelszó megadásához nyomja 
meg ismét az OK gombot.
 Az új négyjegyű jelszó innentől kezdve 
érvényben van.

Enter New Password

D Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

44-81_mdv439_hun2.indd   7444-81_mdv439_hun2.indd   74 2007-06-21   1:20:19 PM2007-06-21   1:20:19 PM



75

M
ag

ya
r

Using the Misc 
(Miscellaneous) setup menu

A Nyomja meg a távvezérlőn levő SETUP 
gombot.
 Megjelenik a rendszerbeállítás menü.

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Language

Video

Audio

Misc

Rating

Use Default Settings

                 DivX Registration

B A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{ Misc } (Egyéb) opciót, majd nyomja meg a(z) 

 gombot.

C A   gombok megnyomásával válasszon ki 
egy elemet, majd hozzáféréshez nyomja meg 
a(z)  gombot.

 Példa: { Use Default Settings } 
(Alapértelmezett beállítások használata)
 Megjelennek a kiválasztott elemhez tartozó 
opciók.
 Ha a menüben kiválasztott elem szürkén 
jelenik meg, az adott funkció nem áll 
rendelkezésre, illetve az aktuális állapotban 
nem módosítható.

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

 Példa: { No } (Nem)
 A beállítás kiválasztása megtörtént, a 
telepítés befejeződött.

E Kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Az eredeti beállítások visszaállítása

A { Default } (Alapértelmezett) funkció 
kiválasztásával a felügyeleti szinthez beállított 
jelszó kivételével minden opciót és egyéni 
beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett 
beállításra.

A A „Egyéb” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { Use Default 
Settings } (Alapértelmezett beállítások 
használata) opciót, majd nyomja meg a  
gombot.
 Megjelenik a menü.

Use Default Settings

NOYES

 { Yes } (Igen)
Válassza ki ezt az opciót a gyári 
alapértelmezett beállítások visszaállításához.

 { No } (Nem)
Válassza ki ezt az opciót a menü bezárásához.

B A   gombok segítségével válassza ki a 
kívánt beállítást, majd jóváhagyáshoz nyomja 
meg az OK gombot.

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)
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DVD-menübeállítási lehetőségek (folytatás)

TIPPEK: Az aláhúzott opció a gyári alapértelmezett beállítás. A menü előző eleméhez való visszatéréshez nyomja  
     meg a  gombot. A menüelemből történő kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

DivX® regisztrációs kód

A DivX® regisztrációs kód lehetővé teszi, hogy 
a DivX® szolgáltatás segítségével filmeket 
kölcsönözzön vagy vásároljon az internetről.
További információért látogasson el a 
következő webhelyre:
http://vod.divx.com

A A „Egyéb” beállításnál a   gombok 
megnyomásával válassza ki a { DivX® 
Registration } (DivX® regisztráció) opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot.
 Megjelenik a regisztrációs kód.

B A regisztrációs kód használatával filmeket 
kölcsönözhet vagy vásárolhat a DivX® 
regisztrációs szolgáltatás igénybevételével a 
következő webhelyen: http://vod.divx.com.
 Kövesse az utasításokat, és másolja át a 
filmet a számítógépről CD-R/RW-lemezre, 
hogy lejátszhassa a DVD-lejátszón.

Tipp: 
– A DivX® regisztráció szolgáltatással letöltött 
filmeket csak ezen a DVD-lejátszón lehet 
lejátszani.
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Egyebek

Szoftverfrissítés

A felhasználói élmények fokozásáért a Philips 
bizonyos időközönként szoftverfrissítéseket ad 
ki.

 FIGYELEM! 
– A frissítés során ügyeljen a folyamatos 
áramellátásra.

 A DVD-lejátszó aktuális szoftververziójának 
ellenőrzéséhez;

A A DVD-lejátszón lévő OPEN/CLOSE ç 
gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát.
 A lemeztálca kinyílik.

B Nyomja meg a távvezérlőn lévő 
számbillentyűzet „966” gombját.
 A DVD-lejátszóra telepített szoftver 
megjelenik a TV-képernyőn.

 A legfrissebb szoftver letöltéséhez, és DVD-
lejátszóra történő telepítéséhez;

A Látogasson el a Philips weboldalára a „www.
philips.com/support” címen, és tekintse meg a 
legfrissebb rendelkezésre álló 
szoftverfrissítéseket.

B Töltse le a szoftvert CD-R lemezre.
 Megjelenik a menü.

Firmware Update

CancelStart

Erase and Program

C A   gombok megnyomásával válassza ki a 
{Start} (Kezdés) opciót, majd jóváhagyáshoz 
nyomja meg az OK gombot.

Firmware Update

Programming, please wait......

Do not switch the player off!

 Ezzel a művelettel letölti a legfrissebb 
szoftvert a DVD-lejátszóra.
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Hibaelhárítás

 Probléma Megoldás

FIGYELMEZTETÉS!
Semmiféleképpen se kísérelje meg a rendszer javítását, mivel ebben az esetben a 
garancia érvényét veszti. Áramütés veszélye! Ne bontsa meg a készülékházat!
  
Ha hiba merül fel, először tekintse át a lent felsorolt lehetséges okokat, mielőtt 
szerelőhöz vinné a rendszert. Ha az alábbi tanácsokat követve nem tudja megoldani a 
problémát, lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel.

Nincs áram.

Nem működik a távvezérlő.

Nincs kép.

Lejátszás közben torz vagy fekete/fehér 
a kép.

Nincs hang.

Nem lehet lejátszani a lemezt.

– A DVD-lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az elülső 
panelen lévő STANDBY-ON gombot.

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

– Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a DVD-lejátszó elülső 
paneljén lévő érzékelőre (ne a TV-készülék felé).

– Távolítsa el a DVD-lejátszó és a távvezérlő között lévő 
akadályokat.

– Gyengék az elemek, cserélje ki azokat.
– A távvezérlőn lévő jelzések (± jelek) szerint ellenőrizze, hogy 

az elemek a megfelelő polaritással vannak-e behelyezve.

– Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa a DVD-lejátszónak 
megfelelő videobemeneti csatornára. A TV-készülék 1. 
csatornájára állva nyomja meg többször egymás után a TV 
távvezérlőjén lévő lefelé nyilat, amíg meg nem jelenik a TV-
adás a képernyőn.

– Ellenőrizze a DVD-lejátszó és a TV-készülék közötti 
videocsatlakozást.

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

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

meghibásodásra.
– A progresszív pásztázási mód kézi kikapcsolása;
1) Kapcsolja ki a TV progresszív pásztázási módját (vagy 

kapcsolja be a váltott soros módot)
2) Az OPEN/CLOSE gombbal nyissa ki a DVD-lejátszó 

lemeztálcáját.
3) Nyomja meg a számbillentyűzet „1” gombját.

– Ellenőrizze az audiocsatlakozásokat, hogy a vörös és fehér 
csatlakozóaljzatok megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

– Állítsa be megfelelően a digitális kimenetet,
 a felvevőhöz csatlakoztatott berendezéstől függően. 

– Helyezze be a lemezt a címkével felfelé.
– Nem megfelelő a régiókód.
– Nem megfelelő a lemeztípus. Részletekért olvassa el a 

„Lejátszás lemezről - Lejátszható lemezek” c. fejezetet.
– Ellenőrizze, hogy a lemezen nincs-e karcolás vagy vetemedés. 

Tisztítsa meg a lemezt vagy cserélje ki egy másikra.
– A lemez is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon 

lejátszani egy másikat.
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 Probléma Megoldás

Hibaelhárítás (folytatás)

A képernyő képméretaránya nem 
módosítható.

A beállítás/rendszermenüben néhány 
elemet nem lehet kiválasztani.

A DVD-lejátszó nem indítja el a 
lejátszást.

A lejátszás során a kép egy pillanatra 
kimerevedik.

Nem lehet kiválasztani a progresszív 
pásztázás be-/kikapcsolását.

Nem lehet lejátszani a DivX® filmeket.

Nincs hang a DivX® film lejátszása 
során.

A DivX®-film nem ismétlődik meg.

A készülék nem játszik le, illetve 
kihagy bizonyos DivX®-fájlokat.

– A DVD-lemezeknél a képméretarány rögzített. 
– A TV-készüléktől függően előfordulhat, hogy a 

képméretarány nem módosítható.

– A beállítás/rendszermenü kiválasztása előtt nyomja meg 
kétszer a STOP gombot.

– A lemezen rendelkezésre álló lehetőségektől függően néhány 
elem nem választható ki.

– Helyezzen be egy olvasható lemezt a lejátszási oldallal lefelé.
– Ellenőrizze a lemez típusát, a színrendszert (PAL/NTSC) és a 

régiókódot.
– Ellenőrizze, hogy a lemezen vannak-e esetleg karcolások vagy 

foltok.
– A beállítás menü képernyőjének kikapcsolásához nyomja meg 

a SETUP gombot.
– Előfordulhat, hogy a lejátszáshoz meg kell adnia jelszavát a 

szülői felügyeleti szint módosításához, illetve a lemez 
lezárásának megszüntetéséhez.

– Előfordulhat, hogy nedvesség csapódott le a rendszer 
belsejében. Vegye ki a lemezt, és kb. egy órán keresztül 
hagyja bekapcsolva a rendszert.

– Néhány percre csatlakoztassa le a hálózati kábelt a fali 
aljzatról. Ismét csatlakoztassa a hálózati kábelt, és próbálja a 
megszokott módon üzemeltetni a készüléket.

– Vizsgálja meg, nincs-e a lemez felületén ujjlenyomat/karcolás, 
és puha törlőruhával tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé 
törölve.

– Ellenőrizze, hogy a videojel kimenete az { Interlaced } (Váltott 
sor.) opcióra van-e kapcsolva.

– Ellenőrizze, hogy a DivX® fájl „Házimozi” módban van-e 
kódolva DivX® 5.x kódolóval.

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

– Előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó nem támogatja az 
audiokodeket.

– A letöltés során ellenőrizze, hogy a filmfájl mérete nem 
haladja-e meg a lemezre menthető maximális fájlméretet.

– Győződjön meg arról, hogy a fájlnév kiterjesztése megfelelő. 
Ezt CD-ROM meghajtóval rendelkező számítógépen 
ellenőrizheti.

– A lejátszót kizárólag DVD-, VCD-, CD audió, MP3- és 
DivX®-lemezek lejátszására tervezték. A készülék nem 
támogatja egyéb audioformátumok, például liquid audio-, RM- 
(RealMedia), WAV-, illetve a nem audiofájlok lejátszását, 
például „.doc”, „.txt”, „.pdf”.

– Próbálja meg számítógépen lejátszani a problémás DivX®-
fájlokat. Ha nem jár sikerrel, valószínűleg hibás a forrásfájl.

– Próbálja meg ismét letölteni a fájlt egy másik forrásból, illetve 
ha Ön hozta létre a fájlt, hozza létre újra, és győződjön meg 
arról, hogy a beállítások megfelelők.
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Műszaki adatok
TV-SZABVÁNY (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Sorok száma  625  525
Lejátszás  Több szabványt támogató 
    (PAL/NTSC)

VIDEOTELJESÍTMÉNY
Video DAC  12 bit, 108 MHz
YPbPr  0,7 Vpp ~ 75 ohm
Videokimenet  1 Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART)  0,7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEOFORMÁTUM
Digitális  DVD, SVCD esetén MPEG 2
Tömörítés  VCD esetén MPEG 1
  DivX®
 
DVD  50 Hz  60 Hz
Vízszintes   720 pixel 720 pixel
felbontás
Függőleges   576 sor  480 sor
felbontás

VCD  50 Hz  60 Hz
Vízszintes   352 pixel 352 pixel
felbontás
Függőleges   288 sor  240 sor
felbontás

AUDIOFORMÁTUM
Digitális MPEG/ AC-3/  tömörített 
 PCM  Digitális
    16, 20, 24 bit
    fs; 44,1; 48; 96 kHz
 MP3 (ISO 9660) 96, 112, 128,  
    256, 320 kb/s és  
    változó átviteli  
    sebesség   
    fs; 32; 44,1; 48 kHz 

Analóg sztereó hang
Dolby Surround rendszerrel kompatibilis 
lekeverés Dolby Digital többcsatornás hangból

AUDIOTELJESÍTMÉNY
DA átalakító 24 bit, 192 kHz
DVD  fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
  fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD  fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
  fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD  fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Jel–zaj arány (1 kHz)  > 100 dB
Dinamikus tartomány (1 kHz) > 90 dB
Keresztbeszélgetés (1 kHz)  > 100 dB
Torzítás/zaj (1 kHz)  > 85 dB 
MPEG MP3    MPEG Audio L3
 
CSATLAKOZÁSOK  
Scart kimenet  SCART-csatlakozó
YPbPr kimenet Cinch 3x
Videokimenet  Cinch (sárga)
Audiokimenet (L+R) Cinch (fehér/vörös)
Digitális kimenet 1 koaxiális
  CDDA / LPCM esetén IEC60958
  MPEG 1/2, Dolby Digital esetén 
  IEC61937

SZEKRÉNY
Méretek (szé x ma x mé) 360 x 37 x 209 mm
Súly   Kb. 1,298 kg

ÁRAMFOGYASZTÁS
Tápellátás   230 V ; 50 Hz
Áramfogyasztás   < 10 W
Áramfogyasztás  
Készenléti módban  < 1 W
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Analóg: Számokra nem lefordított hang. Az analóg 
hang változó lehet, a digitálishoz viszont 
meghatározott számértékek tartoznak. A 
csatlakozóaljzatok két csatornán, a balon és a jobbon 
keresztül küldenek hangot.

Képarány: A megjelenített kép függőleges és 
vízszintes aránya. A vízszintes és függőleges arány 
hagyományos televíziók esetében 4:3, a 
szélesképernyősök esetében pedig 16:9.

AUDIO OUT csatlakozóaljzatok: A DVD-rendszer 
hátoldalán levő aljzatok, melyek hangot továbbítanak 
más rendszerekhez (TV-hez, sztereóhoz stb.).

Tömörítési arány: Adott hosszúságú zene 
tárolásához felhasznált adatmennyiség; mértékegysége 
a kilobit per másodperc, vagy kb/s. Vagy a rögzítési 
sebesség. Általánosságban véve minél magasabb a 
tömörítési arány, illetve minél magasabb a rögzítési 
sebesség, annál jobb a hangminőség. Mindazonáltal a 
magasabb tömörítési arány használata több helyet 
foglal el a lemezen.

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

Komponens videokimeneti csatlakozóaljzatok: A 
DVD-rendszer hátoldalán lévő csatlakozóaljzatok, 
melyek kiváló minőségű videojelet továbbítanak 
komponens videobemeneti csatlakozóaljzatokkal (R/
G/B, Y/Pb/Pr stb.) rendelkező TV-készülékekhez.

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

Digitális: Számértékekre kódolt hang. Akkor élvezheti 
a digitális hangot, ha a DIGITAL AUDIO OUT 
COAXIAL vagy OPTICAL aljzatot használja. Az analóg 
két csatornájával ellentétben, a fenti csatlakozóaljzatok 
több csatornán át továbbítják a hangot.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: A DivX®-kodek a DivX® 
Networks, Inc. szabadalmaztatott MPEG-4 alapú 
videotömörítési technológiája, mely a digitális képet 
olyan méretűre tömöríti, hogy az a kép kiváló 
minőségének megtartásával interneten továbbítható 
legyen.

Dolby Digital: A Dolby Laboratories térhangzást 
biztosító rendszere. Legalább hatcsatornás (elülső bal 
és jobb, bal és jobb térhangzás, közép és mélynyomó) 
digitális hangot biztosít.

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

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

Szülői felügyelet: A DVD olyan funkciója, amely a 
felhasználók életkora szerint korlátozza a lemez 
lejátszását az egyes országokban meghatározott 
korlátozási szinteknek megfelelően. A korlátozás 
lemezenként eltérő. Bekapcsolt állapotban, korlátozza 
a lejátszást, ha a szoftverre beállított szint magasabb a 
felhasználó által beállított szintnél.

PCM (Pulse Code Modulation): Az analóg hangjel 
későbbi feldolgozás céljából digitális hangjellé történő 
átalakítására használatos rendszer, amely nem alkalmaz 
adattömörítést az átalakítás során.

Lejátszásvezérlés (PBC - Playback Control): A 
kifejezés a lejátszás vezérléséhez a videó CD-
lemezekre vagy SVCD-lemezekre rögzített jelre 
vonatkozik. A PBC-t támogató video CD-lemezekre 
vagy SVCD-lemezekre rögzített menüképernyők 
használatával élvezheti az interaktív típusú szoftver, 
illetve a keresőfunkcióval rendelkező szoftver 
előnyeit.

Progresszív pásztázás: Jelkeret formájában egyszerre 
jeleníti meg egy kép összes vízszintes sorát. Ez a 
rendszer képes progresszív formátumba átalakítani 
DVD-ről érkező váltott soros képet progresszív 
formátumú képernyőhöz történő csatlakoztatáshoz. A 
funkció drámaian növeli a függőleges felbontást. 

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

Felvétel: A kép vagy zene leghosszabb egysége DVD-
n, zenében stb, videoszoftveren, illetve az 
audioszoftveren lévő teljes album. Mindegyik 
felvételhez felvételszám tartozik, melynek segítségével 
megkeresheti a kívánt felvételt.

VIDEO OUT csatlakozóaljzat: A DVD-rendszer 
hátoldalán levő aljzat, amely TV-készülékhez továbbítja 
a lejátszott képet.

WMA: Windows Media Audio. A Microsoft 
Corporation által kifejlesztett hangtömörítési 
technológiára utal. WMA-formátumban kódolt 
adatokat a Windows Media Player 9, vagy a Windows 
Media Player for Windows XP programmal lehet 
lejátszani. A fájlokat a „WMA” kiterjesztés alapján 
ismeri fel a rendszer.

Szójegyzék
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