
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. 
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja 
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register

BD-D6500

Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
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2 Magyar 

Blu-ray lemezek jellemzői

A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb 
minőségű HD videót tárolják – A nagy kapacitás 
miatt a videó minőségében nincs kompromisszum. 
A Blu-ray lemezek következő jellemzői 
lemezfüggőek, és eltérőek lehetnek. 
A menü megjelenése és navigációja is lemeztől 
függően eltérő lehet. 
Nem minden lemez rendelkezik az alábbi 
jellemzőkkel.

Videó jellemzők
A BD-ROM formátum három fejlett videó kodeket 
támogat, AVC, VC-1 és MPEG-2.
HD videó felbontások is használhatók:
•	 1920 x 1080 Nagyfelbontású
•	 1280 x 720 Nagyfelbontású

Nagyfelbontású videók lejátszása
Nagyfelbontású felvételek lejátszásához Blu-ray 
lemezről HDTV-re (nagyfelbontású televízióra) van 
szükség. 
Egyes Blu-ray lemezek esetén a lejátszó HDMI 
OUT kimenetét kell használni a nagyfelbontású 
tartalom megjelenítéséhez.  
A nagyfelbontású tartalmak megtekintése Blu-ray 
lemezekről a TV felbontásától függően korlátozott 
lehet.

BD-LIVE
BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezek esetén 
hálózati kapcsolattal tölthetők le a lemez gyártója 
által biztosított tartalmak. 

A Blu-ray lejátszók jellemzői

3D
A készülék képes a 3D tartalmak lejátszására 
HDMI kábellel.
A 3D effektus alkalmazásához csatlakoztassa 
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt, 
3D-kompatibilis TV-t) a készülékhez egy HDMI-
kábellel, és játssza le a 3D tartalmat 3D-s 
szemüveg segítségével.

Smart Hub
Hálózati kapcsolaton keresztül letölthetők 
különböző fizetős vagy díjmentes alkalmazások. 
Ezekkel olyan tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz 
férhet hozzá az interneten, mint például hírek, 
időjárás-jelentés, tőzsdei hírek, játékok, filmek és 
zenék.

AllShare 
A hálózati kapcsolaton keresztül lejátszhatók a 
készüléken (pl. PC-n, mobiltelefonon vagy NAS-
on) tárolt videók, zenék és fotók.

Multimédia fájlok lejátszása 
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással 
lejátszhatók a különböző multimédia fájlok (MP3, 
JPEG, DivX, etc).

Főbb jellemzők

02025K-BD-D6500-EN-HUN.indb   2 2012-01-13   오전 11:13:00



Magyar 3

Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint 
könyvespolcon vagy hasonló bútoron.

FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó 
sérülések elkerülése érdekében, a készüléket ne 
tegye ki esőnek vagy nedvesség hatásnak.

FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN 
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES 
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN.  
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG AZ 
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.

FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT 
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL, 
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS 
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT 
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE 
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA 
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt 
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az 
egységet más készülékhez. Az elektromos 
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia 
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók, 
használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.

Figyelmeztetés

AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST 
BÍZZA SZAKEMBERRE!

FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI

Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget” 
jelez a termék belsejében, ami áramütést 
vagy testi sérülést okozhat.

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A 
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL 
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ 
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!

Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos 
utasításokat jelzi.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott, 
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a 
csatlakozótű oldalán van feltűntetve. 
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362 
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél 
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha 
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele, 
csak a dugasz érintkezős oldalának színével 
megegyező fedelet szabad helyette használni. 
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy 
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon 
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze 
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható, 
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót 
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe. 
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert 
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót 
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó 
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást, 
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai 
által szabadalmazott. 
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Biztonsági információk
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. 
Az itt megadottól eltérő módon történő használat 
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
•	 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN 

SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A 
BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. NE NÉZZEN A 
SUGÁRBA (IEC 60825-1)

•	 A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT 
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK, 
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK 
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK 
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA 
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA 
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST 
BÍZZA SZAKEMBERRE!

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT 
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1  LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

Óvintézkedések

Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a 
készülék használata előtt. Tartsa be az összes 
alábbi biztonsági utasítást. 
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi 
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói 

utasításoknak megfelelően telepítse.

8. Ne telepítse a készüléket hőforrások 
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter, 
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő), 
amelyek meleget bocsátanak ki.

9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt 
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó 
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb, 
mint a másik. A földelt típusú dugó két 
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik 
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy 
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. 
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a 
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.

10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne 
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő 
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba, 
amelyek a készülékekből jönnek ki.

11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.

12. Kizárólag a gyártó 
által ajánlott, vagy a 
vidókamerával együtt 
kapható kocsit, tartót, 
állványt, konzolt vagy 
asztalt használjon. Ha a 
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a 
kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje 
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.

13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során, 
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre. 
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha 
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék 
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy 
nedvesség hatásának volt kitéve, nem 
működik rendesen, vagy leejtették.
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Megtekintés a 3D funkcióval 

FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI 
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL 
KAPCSOLATBAN.  
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és 
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat. 
•	 Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést, 

hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D 
felvételek megtekintése során.  
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV 
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és 
pihenjen.

•	 A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése 
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli, 
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D 
Aktív szemüveget, és pihenjen.

•	 A 3D felvételeket néző gyermekeket 
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.  
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra, 
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, 
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és 
hagyja őket pihenni.

•	 Ne használja a 3D Aktív szemüveget más 
célokra (például általános szemüvegként, 
napszemüvegként, védőszemüvegként stb.).

•	 Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív 
szemüveget a helyiségben történő séta vagy 
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D Aktív 
szemüveget a helyiségben történő séta vagy 
járkálás közben használja, beleütközhet tárgyakba, 
megbotolhat és/vagy eleshet, és megsérülhet.

A lemezek tárolása és kezelése

A lemezek kezelése

Lemez alakja
•	 Csak normál alakú lemezt 

használjon. A szabálytalan 
(különleges) alakú lemezek 
használatával megsérülhet a lejátszó.

A lemezek megfogása
•	 Ne érintse meg a lemez felületét, 

ahol az adatok rögzítve vannak.

Blu-ray lemezek
•	 Ne hagyja a Blu-ray lemezt a lejátszóban 

hosszabb ideig. Vegye ki a Blu-ray lemezt a 
lejátszóból és tárolja a tokjában.

•	 Ne hagyjon ujjlenyomatokat vagy karcolásokat a 
Blu-ray lemez felületén.

DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
•	 A lemezt puha ruhával törölje le tisztításkor.

A lemezek tárolása
Vigyázzon a lemez épségére, mert a lemezek 
érzékeny adathordozók.
•	 Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
•	 Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
•	 Tárolja függőleges állásban.
•	 Tartsa tiszta védőtokban.
•	 Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a 

készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében 
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását. 
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két 
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a 
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és 
próbálja lejátszani újra.

Kezelési óvintézkedések
•	 Ne írjon a nyomtatott oldalra golyóstollal vagy 

ceruzával.
•	 Ne használjon tisztító vagy antisztatikus palackot 

a lemezek tisztításához. Ne használjon illékony 
vegyszereket, benzint vagy higítót sem.

•	 Ne ragasszon címkét a lemezre. (Ne helyezzen 
be ragasztószalagot vagy lehúzható öntapadó 
címkét tartalmazó lemezt).

•	 Ne használjon karcálló védőtokot vagy fedelet.
•	 Ne használjon címkenyomtatóval készült 

lemezeket.
•	 Ne helyezzen be repedt vagy törött lemezt.
•	 A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a 

többi eszközt.
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Biztonsági információk
•	 Ne mozgassa a készüléket lemez lejátszása 

közben. Ekkor ugyanis megsérülhet vagy 
karcolódhat a lemez, illetve megsérülhetnek a 
készülék belső alkatrészei.

•	 Ne helyezzen vízzel teli vázát vagy kisméretű 
fémtárgyakat a készülékre.

•	 Vigyázzon, ne nyúljon a lemezfoglalatba.
•	 A lemezfoglalatba csak lemezt helyezzen.
•	 A készülék normál működését megzavarhatják 

külső zavaró tényezők, például villámlás 
vagy statikus elektromosság. Ha ez történik, 
kapcsolja ki majd újra be a készüléket a 
POWER gombbal, vagy húzza ki, és dugja 
vissza a tápkábelt a konnektorba. A készülék 
ezután normál módon fog működni.

•	 Használat után vegye ki a lemezt, és kapcsolja 
ki a készüléket.

•	 Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a 
készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.

•	 A lemez tisztításakor törölje a lemezt 
a belseje felől egyenes vonalban 
kifelé.

•	 Ne tegye ki a készüléket folyadék 
hatásának.

•	 Ha a készülék csatlakoztatva van a konnektorba, 
kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi energiát.

•	 A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, 
valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza 
mellé, és ezeket ne tegye a készülékre.

•	 A csatlakozó dugó a készülék áramtalanítására 
szolgál, így ennek minden körülmények között 
hozzáférhetőnek kell lennie.

•	 Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel. Ez ugyanis 
áramütéshez vezethet.

•	 Ne használjon egy konnektort több készülék 
csatlakoztatására. Ez ugyanis túlmelegedést és 
tüzet okozhat.

•	 Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt 
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza 
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon 
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki 
segítségért. Ha tovább használja a készüléket, 
elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

A burkolat karbantartása
A Blu-ray lejátszó burkolatának tisztításához húzza 
ki a tápkábelt a konnektorból.
•	 A tisztításhoz ne használjon benzint, higítót vagy 

más oldószert.
•	 A burkolatot tiszta ruhával törölje le.

A lejátszással kapcsolatos korlátozások
•	 Előfordulhat, hogy a készülék nem minden 

funkciója működik, mert egyes Blu-ray, DVD 
vagy CD lemezek korlátozott funkciókat 
tartalmazhatnak lejátszás közben. 
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.

•	 A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék 
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával 
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok 
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek 
fel a Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy 
a lemezek gyártása során. 
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD 
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon 
a SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással 
kapcsolatos korlátozásokról az útmutató további 
részeiben olvashat.
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CSATLAKOzTATÁS 24 Csatlakoztatás Audió rendszerhez
24 1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez 

(HDMI-kompatibilis AV erősítő) - Legjobb 
minőség (Ajánlott)

25 2. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez  
(AV erősítő, Dolby Digital vagy DTS dekóderrel)  
- Jobb minőség

25 3. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez  
(Sztereó erősítő) - Jó minőség

26 Csatlakoztatás a hálózathoz
26 Kábeles hálózat
27 Vezeték nélküli hálózat

BEÁLLíTÁS 28 Kezdeti beállítás
29 Belépés a Beállítások menübe
30 Megjelen.
30 3D beállítások
31 TV képaránya
31 Smart Hub képernyőmérete
31 BD Wise (csak Samsung termékek esetén)
31 Felbontás
33 HDMI-színformátum
33 Filmkocka (24Fs)
34 HDMI mély színek
34 Állókép mód
34 Progresszív mód
34 Hang
34 Digitális kimenet
36 PCM-alulmintavételezés
36 Dinamikus tartomány szabályozása
36 Lekeverés mód
36 DTS Neo:6 mód
37 Hálózat
37 Hálózatbeállítás
40 Hálózat állapota
41 BD-Live internetkapcsolat

Tartalomjegyzék
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42 DivX® Video On Demand
42 Vissza
42 Nyelv
42 Biztonság
42 BD szülői besorolása
42 DVD szülői besorolása
42 Jelszó megvált.
43 Általános
43 Elülső kijelző
43 Fényeffektus
43 Hálózati távvezérlő
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45 Samsung ügyfélszolgálat

ALAPFUNKCIÓK 46 Videó lejátszása
46 Lejátszás
46 Lemezstruktúra
46 A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü 

használata
46 A Lemezmenü használata
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47 A helyi menü használata
47 A keresés és ugrás funkciók használata
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ALAPFUNKCIÓK 48 Lassú lejátszás/Léptetés
48 Lassú lejátszás
48 Léptetés
49 A TOOLS gomb használata
49 Közvetlenül a kívánt jelenetre történő ugrás
49 Átváltás teljes képernyőre
49 Képbeállítások kiválasztása
49 Az audió nyelv kiválasztása
50 A feliratnyelv kiválasztása
50 A kamera látószög váltása
50 A BONUSVIEW beállítása
51 Zenehallgatás
51 Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
51 Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
51 Lejátszólista
52 Képek lejátszása
52 JPEG fájlok lejátszása
52 A TOOLS gomb használata
53 Lejátszás USB adathordozóról

HÁLÓzATI SzOLGÁLTATÁSOK 54 A Smart Hub használata
54 A Smart Hub első indítása
57 A Beállítás menü - KÉK (D)
59 Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
61 Rendezés menü - ZÖLD (B)
61 Samsung Apps
61 Fizetős alkalmazások
63 BD-LIVE™
63 Az AllShare funkció használata

FüGGELéK 64 Hibaelhárítás
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Az első lépések

A használati útmutató elolvasása előtt

A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak

Rövidítés Embléma Ikon Meghatározás

VIDEÓ

h
z

BD-RE formátumban rögzített BD-ROM vagy BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót 
jelöl.

Z
�

DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken 
elérhető funkciót jelöl.

- � DivX, MKV, MP4 felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 
lemezeken vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl. 

ZENE
o Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.

- � MP3 or WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezeken 
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl. 

FOTÓ - G JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezeken vagy 
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl. 

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
 ` A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le. 
 ` A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
 ` A készülék nem játssza le a 30 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített 

felvételeket.

A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
•	 HD DVD
•	 DVD-ROM/PD/MV-

Disc, stb.

•	 DVD-RAM
•	 Super Audio CD  

(kivéve CD réteg)

•	 DVD-RW (VR mód)
•	 CVD/CD-ROM/CDV/

CD-G/CD-I/LD 
(a CD-Gs lemezekről 
csak a hang játszható 
le, a grafika nem.)

•	 3.9 GB DVD-R lemez 
tartalomkészítéshez.

Az első lépések
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Az első lépések
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` Előfordulhat, hogy a régión kívül vásárolt DVD 
lemezek nem játszhatók le a készülékkel.

 ` Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, 
vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-
beállítás nem működnek. A lemezekről információk a 
lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el 
ezeket.

 ` Ne hagyja, hogy a lemezek szennyeződjenek vagy 
karcolódjanak. Ha ujjlenyomatok, szennyeződések, 
karcok vagy cigarettafüst-nyomok kerülnek a 
lemezre, nem lehet majd lejátszani.

 ` BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb 
ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.

 ` Előfordulhat, hogy a készülék nem minden funkciója 
működik, mert egyes Blu-ray, DVD vagy CD lemezek 
korlátozott funkciókat tartalmazhatnak lejátszás 
közben. 
Fontos, hogy ez nem a készülék hibája.

 ` A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék 
minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával 
ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok 
fejlődnek, és problémák és hibák merülhetnek fel a 
Blu-ray Disc, DVD, CD szoftverek és/vagy a lemezek 
gyártása során. 
Ha probléma merül fel a Blu-ray, DVD, vagy CD 
lemezek lejátszásával kapcsolatban, forduljon a 
SAMSUNG kereskedőhöz. A lejátszással kapcsolatos 
korlátozásokról az útmutató további részeiben 
olvashat.

Blu-ray lemezek kompatibilitása
A Blu-ray új és fejlődő formátum.  
Ezért problémák is lehetnek a lemezek 
kompatibilitásával. Nem minden lemez kompatibilis 
és nem minden lemez lejátszható. További 
információkat a használati útmutató Megfelelőségi 
és kompatibilitási részében olvashat.

Lemeztípusok

BD-ROM
A Blu-ray ROM lemezek csak lejátszásra 
alkalmasak.  
A készülékkel előre rögzített kereskedelmi BD-
ROM lemezek játszhatók le.

BD-RE/-R
A Blu-ray RE/-R lemezek írhatók és lejátszhatók. 
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal 
rögzített BD-RE/-R lemezek lejátszhatók.

DVD-VIDEO
•	 A készülékkel a kereskedelmi forgalomban 

kapható videó DVD lemezek (DVD-VIDEO 
lemezek) lejátszhatók.

•	 Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása során 
az első rétegről a másodikra történő átváltáskor 
a hang és a kép pillanatra megszakadhat. Ez 
nem jelent hibát.

DVD-RW/-R/+R
A készülékkel lejátszhatók a DVD videófelvevővel 
írt és lezárt DVD-RW/-R/+R lemezek. A lejátszási 
lehetőség az írási módszertől is függ.

DVD+RW
•	 A készülékkel lejátszhatók a DVD videófelvevővel 

írt DVD+RW lemezek. A lejátszási lehetőség az 
írási módszertől is függ.

Audio CD (CD-DA)
•	 A készülékkel lejátszhatók a CD-DA formátumú 

audió CD-RW/-R lemezek.
•	 A felvételtől függően előfordulhat, hogy bizonyos 

CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
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CD-RW/-R
•	 Használjon 700MB-os (80 perces) CD-RW/-R 

lemezeket.  
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os 
(90 perces) vagy nagyobb lemezeket, mert 
előfordulhat, hogy nem lehet őket lejátszani.

•	 Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a lejátszás 
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy 
egyes fájlok nem lesznek lejátszhatók.

•	 Előfordulhat, hogy egyes CD-RW/-R lemezek 
nem játszhatók le az írásukhoz használt 
készüléktől függően. A CD-RW/-R adathordozók 
lejátszhatósága a tartalomtól és a lemeztől függ.

AVCHD (Advanced Video Codec High 
Definition)
•	 A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú 

lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban 
használják.

•	 Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális 
videóformátum.

•	 Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a 
hagyományos képtömörítési formátumnál 
nagyobb hatékonysággal tömöríti a 
képadatokat.

•	 Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Color” 
formátumot használják. A készülékkel 
lejátszhatók az “x.v.Color” formátumot használó 
AVCHD lemezek is.

•	 Az “x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
•	 Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a 

Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a 
Sony Corporation védjegyei.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek 

nem játszhatók le a rögzítéstől függően. 
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.

 ` Az “x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb 
színtartományt biztosít.

 ` Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek 
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a 
képfrissítési sebességtől függően.

Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak 
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek 
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem 
lesz lejátszható. 
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.

Lemeztípus Régiókód Terület

Blu-ray

A
Észak-Amerika, Közép-Amerika, 
Dél-Amerika, Korea, Japán, 
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet 
Ázsia.

B
Európa, Grönland, Francia 
területek, Közel-Kelet, Afrika, 
Ausztrália és Új-Zéland.

C India, Kína, Oroszország, Közép- 
és Dél-Ázsia.

DVD-VIDEO

1 USA, USA területei és Kanada

2 Európa, Japán, Közel-Kelet, 
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland

3 Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek, 
Indonézia, Hong Kong

4
Mexikó, Dél-Amerika, Közép-
Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, 
Csendes-óceáni szigetek, Karib-
szigetek

5
Oroszország, Kelet-Európa, 
India, Afrika nagy része, Észak-
Korea, Mongólia

6 Kína

Szerzői jogok
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben, 
sem egészben nem reprodukálható és nem 
másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. 
előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
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Az első lépések
Támogatott fájlformátumok

Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban
•	 A készülék támogatja az USB adathordozókat, az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket és USB 

kártyaolvasókat.
•	 A 128 karakternél hosszabb mappa vagy fájlneveket nem támogatja.
•	 Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a termékkel.
•	 A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS fájlrendszereket támogatja.
•	 Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa közvetlenül a készülék USB portjához. USB kábellel történő 

csatlakoztatás kompatibilitási problémákhoz vezethet.
•	 Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően működni.
•	 A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
•	 Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési” folyamat alatt.
•	 Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a megjelenítési idő.
•	 A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői jogkezelés) 

funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
•	 A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési sebességű videókat támogat.
•	 A lejátszó csak az USB háttértár (MSC) eszközöket támogatja. MSC eszközök például a Thumb 

meghajtók és USB HDD merevlemezek. (A HUB nem támogatott.)
•	 Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a készülékkel.
•	 Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének fel, az USB eszköz működését behatárolhatja az 

áramkorlátozó.
•	 Ha a készülék csatlakozása megszakad vagy a lejátszás instabil a tartalmak USB HDD-ről történő 

lejátszása során, biztosítson külön tápfeszültséget. 
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon az USB HDD gyártójához.

•	 Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani (az “USB meghajtó biztonságos eltávolítása” 
funkcióval) a sérülések elkerülése érdekében.  
A MENU gombbal lépjen be a főmenübe, válassza ki a SÁRGA (C) gombot, és nyomja meg az ENTER 
gombot.

•	 A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
Támogatott videófájlok

Fájl 
kiterjesztése Konténer Videó kodek Felbontás

Képfrissítési 
sebesség 
(kép/mp)

Bitsebesség 
(Mbps) Audió kodek

*.avi AVI

DivX 3.11/4.x 
/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8 MP3 

AC3 
LPCM 

DTS Core
H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25
MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.mkv MKV

DivX 3.11/4.x 
/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8 MP3 

AC3 
LPCM 

DTS Core
H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25
MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8
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*.asf ASF

DivX 3.11/4.x 
/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8 MP3 

AC3 
LPCM 
WMA

H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25
MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.wmv ASF Window Media 
Video v9 1920x1080 6 ~ 30 25 WMA

*.mp4 MP4 H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25 MP3 
AACMPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.3gp 3GPP
H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25

AAC
MPEG4 SP/ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.vro VRO 
VOB

MPEG2 1920x1080 24/25/30 25 AC3 
MPEG 
LPCMMPEG1 1920x1080 24/25/30 25

*.mpg 
*.mpeg PS

MPEG1 1920x1080 24/25/30 25 AC3 
MPEG 
LPCM 
AAC

MPEG2 1920x1080 24/25/30 25
H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

*.ts 
*.tp 
*.trp

TS

MPEG2 1920x1080 24/25/30 25 AC3 
AAC 
MP3 
DD+

H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

VC1 1920x1080 6 ~ 30 25

 � Korlátozások
 - A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
 - A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
 - A szabványosnál nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe 

szakadozhat lejátszásnál.
 - A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
 - Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat 

sebességétől függően.
 � Videó dekóder
 - H.264 Level 4.1 támogatása
 - Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 és AVCHD szabványokat
 - MPEG4 SP, ASP :

1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max

 - Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
 � Audió dekóder
 - Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
 - Nem támogatja a WMA 9 PRO többcsatornás szabványt, ha a csatornák száma 2-nél több, vagy a 

veszteség nélküli audió dekódolást
 - Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját
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Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt 

Támogatott zenefájlok

Fájl kiterjesztése Konténer Audió kodek Támogatott tartomány

*.mp3 MP3 MP3 -

*.wma WMA WMA
WMA 10-es verzió kompatibilis
*  Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
*  Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között minden bitsebesség 

A készülék által ismert lemeztípusok logói

Blu-ray lemezek 3D Blu-ray lemezek DTS-HD Master Audio DivX

BD-LIVE Dolby TrueHD PAL műsorszórási rendszer: UK, 
Franciaország, Németország stb. Java

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

Audio/Video kábel Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)

2D�3D

MUTE

VOL CH

POWER POWER
TV

SOURCE

DISC MENU TITLE MENUMENU

SUBTITLE AUDIO

INFO

POPUP

TOOLS

EXITRETURN

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

BONUSVIEW

REPEATSEARCHSMART

HUB

Használati útmutató Távvezérlés
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Elülső panel

1 TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE A távirányító jeleit érzékeli.

2 BEKAPCSOLÓ GOMB A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

3 LEMEZFOGLALAT Ide kell behelyezni a lemezt.

4 LEMEZKIADÓ GOMB Ezzel kiadható a lemez.

5 ENTER GOMB Menüpont kiválasztása vagy lemez lejátszása.

6 LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB Lejátssza a lemezt, vagy szünetelteti a lejátszást.

7 STOP GOMB Megállítja a lejátszást.

8 KIJELZŐ A lejátszás állapotát, időt stb. jelzi ki.

9 USB HOST
Ide csatlakoztatható az USB memória, amely adattárolásra használható a BD-LIVE 
csatlakozás esetén. Az USB hoszt eszközszoftver-frissítésre és MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4 lejátszásra is használható.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
 ` Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem indítható el a 

lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell 
nyomnia az ENTER gombot.

5V
500mA

i

h g f e d

b ca
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Az első lépések
Hátsó panel

1 DIGITAL AUDIO OUT AV erősítőhöz csatlakoztatható.

2 LAN Hálózati szolgáltatások (54-63. oldal), BD-LIVE és szoftverfrissítések használatához 
a hálózati kapcsolattal.

3 HDMI OUT Ha ezt a HDMI kimeneti csatlakozót egy HDMI-kábellel a TV vagy AV erősítő HDMI 
bemenetére csatlakoztatja, a legjobb kép- és hangminőséget érheti el.

4 COMPONENT OUT Komponens videó bemenettel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatható.

5 VIDEO OUT Külső berendezés videó bemenetére csatlakoztatható videókábellel.

6 AUDIO OUT Külső berendezés audió bemenetére csatlakoztatható audiókábellel.

b ca d

f e
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03
Az első lépések

Távirányító

A távirányító bemutatása

Elemek behelyezése  ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha a távirányító nem működik megfelelően:

•	 Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
•	 Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
•	 Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
•	 Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.

 ! FIGYELEM!
 ` Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak 

megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a 
háztartási szemétbe.

INTERNET@

MUTE

VOL CH

POWER POWER
TV

SOURCE

DISC MENU TITLE MENUMENU

SUBTITLE AUDIO

INFO

POPUP

TOOLS

EXITRETURN

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

BONUSVIEW

REPEATSEARCHSMART

HUB

Ezzel kiadható a lemez.

A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

A Smart Hub használatához.

Tartalmak kereséséhez.

A számgombokkal opciók állíthatók be.

A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között 
válthat vele.

A bonusview funkció használatához.

Ugrás hátra vagy előre.

Lemez leállítása.

Keresés előre vagy hátra.

TV hangerő beállítása.

TV elnémítása.

Főmenübe való belépés.

Lemezmenübe való belépés.

Az Eszköz menü használata.

A TV be- és kikapcsolása. 
(A TV működtetéséről a 20. oldalon 
olvashat)

Főcím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását 
ismételheti meg.

Beállítás után a TV bemenetének beállítását 
teszi lehetővé.

Különböző audió funkciók elérése lemezen 
(Blu-ray/DVD).

Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez lejátszása.

TV csatorna kiválasztása.

Vissza az előző menübe.

Menüpontok kiválasztása és 
menübeállítások megadása.
Kilépés a menüből.

A készülék menüjének és Blu-ray funkciók 
használatára alkalmas gombok.

Lejátszási információk megjelenítése Blu-ray/ 
DVD lemez lejátszásakor.

Előugró menübe/főcím menübe való 
belépés.
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Az első lépések
A távirányító beállítása a TV-hez
A távirányítóval a TV egyes funkciói is 
használhatók.

Gomb Funkció
TV POWER Televízió be- és kikapcsolása.

TV SOURCE A TV-hez csatlakoztatott külső jelforrás 
kiválasztása.

TV VOL (+/–) A televízió hangerejének beállítása.
TV CH (,/.) A kívánt csatorna kiválasztása.
TV MUTE A hang be- és kikapcsolása.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A fenti funkciók nem feltétlenül minden televízión 

működnek. Ha probléma merül fel, használja a TV 
távirányítóját.

A televízió kompatibilitásának ellenőrzésére 
kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Irányítsa a távirányítót a televízióra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TV 

POWER gombot, és ezzel egyidejűleg írja be 
a televíziója márkájának megfelelő kétjegyű 
kódot a számbillentyűk segítségével az itt 
látható táblázatból. 
Ha a televízió kompatibilis a távirányítóval, 
akkor a televízió kikapcsol. 
A távirányítóval most már a TV is vezérelhető.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha több kód is létezik az adott márkájú televízióhoz, 

próbálja ki mindet, és használja azt, amelyik 
működik.

 ` Ha kicseréli az elemeket a távirányítóban, a kódot 
újra be kell írni.

TV vezérlőkódok

Márka Kód

SAMSUNG
TV POWER+01, +02, 
+03, +04, +05, 
+06, +07, +08, +09

AIWA TV POWER+82

ANAM
TV POWER+10, +11, 
+12, +13, +14, 
+15, +16, +17, +18

BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT TV POWER+71

BRANDT TV POWER+73
BRIONVEGA TV POWER+57

CGE TV POWER+52
CONTINENTAL 

EDISON TV POWER+75

DAEWOO

TV POWER+19, +20, 
+23, +24, +25, 
+26, +27, +28, 
+29, +30, +31, 
+32, +33, +34

EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73

FINLUX TV POWER+06, +49, 
+57

FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU TV POWER+84

GRADIENTE TV POWER+70

GRUNDIG TV POWER+49, +52, 
+71

HITACHI TV POWER+60, +72, 
+73, +75

IMPERIAL TV POWER+52
JVC TV POWER+61, +79

LG TV POWER+06, +19, 
+20, +21, +22, +78

LOEWE TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40

METZ TV POWER+57

MITSUBISHI TV POWER+06, +48, 
+62, +65

MIVAR TV POWER+52, +77
NEC TV POWER+83

NEWSAN TV POWER+68

Márka Kód
NOBLEX TV POWER+66
NOKIA TV POWER+74

NORDMENDE TV POWER+72, +73, 
+75

PANASONIC TV POWER+53, +54, 
+74, +75

PHILIPS TV POWER+06, +55, 
+56, +57

PHONOLA TV POWER+06, +56, 
+57

PIONEER TV POWER+58, +59, 
+73, +74

RADIOLA TV POWER+06, +56

RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA TV POWER+45, +46
REX TV POWER+74

SABA TV POWER+57, +72, 
+73, +74, +75

SALORA TV POWER+74

SANYO TV POWER+41, +42, 
+43, +44, +48

SCHNEIDER TV POWER+06
SELECO TV POWER+74

SHARP TV POWER+36, +37, 
+38, +39, +48

SIEMENS TV POWER+71
SINGER TV POWER+57

SINUDYNE TV POWER+57
SONY TV POWER+35, +48

TELEAVA TV POWER+73

TELEFUNKEN TV POWER+67, +73, 
+75, +76

THOMSON TV POWER+72, +73, 
+75

THOMSON ASIA TV POWER+80, +81

TOSHIBA TV POWER+47, +48, 
+49, +50, +51, +52

WEGA TV POWER+57
YOKO TV POWER+06

ZENITH TV POWER+63
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04
Csatlakoztatás

Csatlakoztatás TV-hez

1. eset: Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel - Legjobb minőség 
(Ajánlott)
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN 

aljzatába.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék HDMI jele meg nem jelenik 

a TV képernyőjén.
•	 Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez (20. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a 

távirányítón és állítsa be a HDMI-t a TV külső jelforrásának.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni. 
 ` Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű (2-es 

kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
 ` A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek.  

Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik meg a képernyőn.
 ` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában 

található.
 ` Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV 

által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
 ` 3D videók megtekintéséhez HDMI csatlakozásra van szükség.
 ` A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a Mély színek menüpontot Ki értékre.
 ` Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell az AV Out vagy Digital Audio Out 

kimeneteket is a megjelenítőhöz vagy audió rendszerhez a hang hallgatásához.

Csatlakoztatás

HDMI kábel 
(nincs mellékelve)
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Csatlakoztatás
2. eset: Csatlakoztatás TV-hez Komponens kábellel - Jobb minőség
 - A készülék Komponens videókábellel is csatlakoztatható TV-hez.
 - A kép jó minőségű lesz, pontos színvisszaadással. A komponens videójel fekete és fehér (Y), kék (PB) 

és piros (PR) jelekből áll össze a tiszta, jó minőségű kép előállítása érdekében. (Az audiójeleket az 
audiókimenet adja).

1. Csatlakoztassa a Komponens kábelt a készülék hátulján levő COMPONENT OUT aljzatba, és a TV 
COMPONENT IN aljzatába.

2. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék hátulján levő AUDIO OUT (piros és fehér) aljzatokba, és 
a TV AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba. 

3. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
4. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék “COMPONENT” jele meg 

nem jelenik a TV képernyőjén.
•	 Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez (20. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a 

távirányítón és állítsa be a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A gyártótól függően a TV komponens csatlakozóinak jelölése “R-Y, B-Y, Y” vagy “Cr, Cb, Y” is lehet a “PB, PR, Y” helyett. 

A csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet. 
További információk a TV használati útmutatójában találhatók.

 ` Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p/480p vagy 576i/480i, a tartalom típusától függően. (Lásd 
a 31-33. oldalt)

 ` A tényleges felbontás eltérhet a beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is csatlakoztatja. A felbontás a 
tartalom típusától függően is eltérhet. (Lásd a 31-33. oldalt)

Komponens kábel  
(nincs mellékelve)

Fehér Piros Kék ZöldPiros

Audió kábel
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3. eset: Csatlakoztatás TV-hez Audió/Videó kábellel - Jó minőség
1. Csatlakoztassa az Audió/Videó kábelt a készülék VIDEO OUT (sárga) / AUDIO OUT (piros és 

fehér) aljzataiba, és a TV VIDEO IN (sárga) / AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
3. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék “VIDEO” jele meg nem 

jelenik a TV képernyőjén.
•	 Ha beprogramozta a távirányítót a TV-hez (20. oldal), nyomja meg a TV SOURCE gombot a 

távirányítón és állítsa be a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha az audiókábelt túl közel helyezi a tápkábelhez, zaj keletkezhet.
 ` Ha AV erősítőhöz szeretne csatlakozni, olvassa el az AV erősítő csatlakoztatásáról szóló fejezetet. (Lásd a 24-25. oldalt)
 ` A bemeneti csatlakozók kiosztása és száma a TV-től függően eltérő lehet. További információ a TV használati 

útmutatójában található.

 ! FIGYELEM!
 ` Ne csatlakoztassa a lejátszót a TV-hez videómagnón (VCR) keresztül. A VCR-en keresztül haladó videójeleket 

megzavarhatják a másolásvédelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a televízión.

FehérPiros Sárga

Audio/Video kábel
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Csatlakoztatás
Csatlakoztatás Audió rendszerhez

•	 Az AV erősítő bekapcsolásakor vegye le a hangerőt. A hirtelen túl erős hang kárt tehet a 
hangszóróban és a hallásában is.

•	 Állítsa be az audió formátumot az AV erősítőnek megfelelően. (Lásd a 34-36. oldalt)
•	 A HDMI bemeneti csatlakozók helye az AV erősítőtől függően változó lehet. További információ az 

AV erősítő használati útmutatójában található.

1. eset: Csatlakoztatás audió rendszerhez (HDMI-kompatibilis AV 
erősítő) - Legjobb minőség (Ajánlott)

1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és az AV erősítő HDMI 
IN aljzatába.

2. Csatlakoztassa a HDMI kábelt az AV erősítő HDMI OUT aljzatába, és a TV HDMI IN aljzatába.
3. Kapcsolja be a készüléket és az AV erősítőt.
4. Az AV erősítőn és a TV-n válassza ki a külső bemenetet a készülék hangjának hallgatásához. Az 

AV erősítő audió bemenetének beállításáról továbbiakat az AV erősítő felhasználói útmutatójában 
olvashat.

HDMI kábel  
(nincs mellékelve)

HDMI kábel  
(nincs mellékelve)
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2. eset: Csatlakoztatás audió 
rendszerhez (AV erősítő, Dolby 
Digital vagy DTS dekóderrel) - 
Jobb minőség
1. Csatlakoztassa az optikai kábelt a készülék 

hátulján levő DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL) aljzatba, és az AV erősítő DIGITAL 
AUDIO IN (OPTICAL) aljzatába.

2. Csatlakoztassa a videó jelkábeleket a készülék 
HDMI, COMPONENT, vagy VIDEO OUT 
aljzatába, és a TV HDMI, COMPONENT, vagy 
VIDEO IN aljzatába. (Lásd a 21-23. oldalt)

3. Kapcsolja be a készüléket, a TV-t és az AV 
erősítőt.

4. Az AV erősítőn válassza ki a külső bemenetet a 
készülék hangjának hallgatásához. Az AV erősítő 
audió bemenetének beállításáról továbbiakat az 
AV erősítő felhasználói útmutatójában olvashat.

5. Válassza ki a videó jelforrást (HDMI, 
komponens, vagy Videó) a TV távirányító 
bemenetválasztó gombjával.

3. eset: Csatlakoztatás audió 
rendszerhez (Sztereó erősítő)  
- Jó minőség
1. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék 

hátulján lévő AUDIO OUT (piros és fehér) 
aljzatokba, és a sztereó erősítő AUDIO IN 
(piros és fehér) aljzataiba.

2. Csatlakoztassa a videó jelkábeleket a készülék 
HDMI, COMPONENT, vagy VIDEO OUT 
aljzatába, és a TV HDMI, COMPONENT, 
vagy VIDEO IN aljzatába. (Lásd a 21-23. 
oldalt)

3. Kapcsolja be a készüléket és a sztereó 
erősítőt.

4. A sztereó erősítőn válassza ki a külső bemenetet 
a készülék hangjának hallgatásához. A sztereó 
erősítő audió bemenetének beállításáról 
továbbiakat a sztereó erősítő felhasználói 
útmutatójában olvashat.

5. Válassza ki a videó jelforrást (HDMI, 
komponens, vagy Videó) a TV távirányító 
bemenetválasztó gombjával.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha a 2. esetnél leírt Digitális Audió csatlakozást használja, csak az első két hangszóró fog szólni a Digitális Kimenet 

PCM beállítása mellett.

FehérPiros

2. eset: Optikai kábel  
(nincs mellékelve)

3. eset: Audió kábel
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Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a hálózathoz

A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (54-63. oldal) igénybevételét, mint a 
Smart Hub és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések beszerzését a hálózatról. A csatlakoztatáshoz 
javasoljuk AP (hozzáférési pont) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő csatlakozásról 
továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a gyártójához. 

Kábeles hálózat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem vagy 

útválasztó LAN aljzatába.
2. A hálózati beállításokat a 37-41. oldalon találja.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az 

internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
 ` DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
 ` Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint. 

A kapcsolat vezetékes vagy vezeték nélküli is lehet.

Szélessávú 
szolgáltatás

Szélessávú modem 
(beépített routerrel)

Router

Szélessávú modem
Szélessávú 
szolgáltatás

Vagy

 Hálózati kapcsolat PC for 
AllShare funkcióval
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Vezeték nélküli hálózat
A lejátszó Wi-Fi kompatibilis. Csatlakozhat a hálózathoz Vezeték nélküli IP megosztóval (útválasztóval 
vagy modemmel) is.  
A hálózati beállításokat a 37-41. oldalon találja.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Vezeték nélküli hálózat használatához a lejátszót vezeték nélküli IP megosztón (útválasztón) keresztül kell csatlakoztatni. 

Ha a vezeték nélküli IP megosztó támogatja a DHCP-t, a lejátszó csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz DHCP vagy 
statikus IP-címmel is.

 ` Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték nélküli IP megosztó számára. Ha a vezeték nélküli IP 
megosztó számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz 
vezet.

 ` Ha a tiszta nagy átviteli (Greenfield) 802.11n módot választja ki és a titkosítási mód a WEP, TKIP vagy TKIP-AES 
(WPS2Mixed) az AP-n, a lejátszó nem támogatja a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.

 ` Ha az AP támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) módot, akkor csatlakozthat a hálózathoz PBC-vel (nyomógombos 
konfigurációval) vagy PIN (személyi azonosítószámmal) is. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID-t és a WPA 
kulcsot mindkét módban.

 ` Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
 - Vezeték nélküli (általános)
 - WPS(PBC) használatával
 - One Foot Connection

A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az Automatikus és a Manuális beállítási módokat.
 ` A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (AP 

teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
 ` A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
 ` A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs protokollokat támogatja :

 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
 ` Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint. 

A kapcsolat vezetékes vagy vezeték nélküli is lehet.

Vezeték nélküli IP megosztó

Szélessávú  
szolgáltatás

 Hálózati kapcsolat 
PC for AllShare 
funkcióval

02025K-BD-D6500-EN-HUN.indb   27 2012-01-13   오전 11:13:34



Beállítás
Kezdeti beállítás

1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való 
csatlakoztatás után. 
Amikor először csatlakoztatja, a készülék 
automatikusan bekapcsol, és megjelenik a 
Kezdeti beállítások képernyő.

2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt 
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

3. Az ENTER gombbal válassza ki a Indítás 
gombot.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV 
képarányt, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. (lásd a 31. oldalt)

5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt 
Hálózati beállításokat: Vezetékes, Vez.
nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One 
Foot Connection, majd nyomja meg az 
ENTER gombot. Ha nem ismeri a Hálózati 
beállításokat, nyomja meg a távirányító KÉK 
(D) gombját a Hálózati beállításokra való 
lépéshez, adja meg a beállításokat, majd 
lépjen a főmenüre. 
A Hálózati beállításokról további részleteket 
a 37-41. oldalon talál, ha szükséges. Ha 
elkészült, folytassa a 6. lépéssel. 

6. Megjelenik a Főmenü. (A Főmenüről további 
információkat a 29. oldalon talál.)

•	 Főmenü

 ✎ MEGJEGYZÉS 
 ` A készülék az első csatlakoztatásakor automatikusan 

bekapcsol. Ez nem működési hiba.
 ` A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti beállítások 

nincsenek megadva, kivéve az alábbiak szerint.
 ` Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati beállítás 

közben, hozzáférhet a főmenühöz még a hálózati 
beállítások előtt.

 ` Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti beállítások 
képernyőt, válassza a Visszaállítás opciót. (lásd a 42. 
oldalt)

 ` Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja 
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TV-
hez és 1.) Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót Be 
értékre állította a TV-n és a készüléken is és 2.) A 
TV-t a készülék által is támogatott nyelvre állította, a 
készülék automatikusan kiválasztja az adott nyelvet 
elsődleges nyelvnek.

 ` Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja 
stop módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n. 
Ha a készüléket 20 percnél hosszabb ideig hagyja 
képernyővédő módban, automatikusan kikapcsol.

    d WPS(PBC)

Saját eszköz Internet Beállítások

Videók
Fényképek

Zene

Saját tart.

Initial Settings | On-Screen Language

    m Move    " Enter

Select a language for the on-screen displays.
 Български Hrvatski Čeština

 Dansk Nederlands English

 Eesti keel Suomi Français

 Deutsch Ελληνικά Magyar

 Indonesia Italiano 한국어

28 Magyar 
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05
Beállítás

Belépés a Beállítások menübe

1 MENU gomb : Főmenübe való belépés.

2 RETURN gomb : Vissza az előző menübe.

3

ENTER / IRÁNY gomb :  
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása. 
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása. 
Beállítás jóváhagyása.

4 EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.

A Beállítás menü és az almenük a következők 
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot. 

Megjelenik a Főmenü.
•	 Főmenü

1 Saját eszköz kiválasztása.

2 Saját tart. kiválasztása.

3 Internet kiválasztása.

4 Beállítások kiválasztása.

5 A használható gombok megjelenítése.

2. A ◄► gombokkal válassza ki a Beállítások 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt 
almenüt, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot, 
majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
 ✎ MEGJEGYZÉS 

 ` Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz, 
válassza ki a Smart Hub pontot a Főmenüből.  
Töltse le a kívánt tartalmakat a Samsung Apps 
szerverről. (Lásd a 61~63. oldalon)

 ` A menüpontok elérése különböző lehet. 
 ` A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek 

változhatnak.

•	 Beállítás menü

Fent: A Beállítás menü és a 3D Beállítások almenü.
A Beállítás menü a következő menüpontokat 
tartalmazza:
•	 Megjelen.
•	 Hang
•	 Hálózat
•	 Rendszer
•	 Nyelv
•	 Biztonság
•	 Általános
•	 Terméktámogatás
A menüpontokat a fenti sorrendben tárgyaljuk a 
következő oldalakon, a Kijelzővel kezdve.

    d WPS(PBC)

Saját eszköz Internet Beállítások

Videók
Fényképek

Zene

Saját tart.

4

5

1

3

2

2D�3D

MUTE

VOL CH

POWER POWER
TV

SOURCE

DISC MENU TITLE MENUMENU

SUBTITLE AUDIO

INFO

POPUP

TOOLS

EXITRETURN

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

BONUSVIEW

REPEATSEARCHSMART

HUB

1

2 4

3

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

3D beállítások

HDMI mély színek : Auto.

3D beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

3D Blu-ray lejátszási mód : Auto.
Képernyő mérete : 55   hüvelyk
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Beállítás
Megjelen.

Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók, 
például TV képarány, felbontás stb.

3D beállítások
3D tartalmat hordozó Blu-ray lemez lejátszása 3D 
módban.

3D Blu-ray lejátszási mód
A 3D Blu-ray lemezek kétféle formátuma létezik: 
Blu-ray 3D és csak 3D. Megválasztható, hogy 
Blu-ray 3D lemezt 3D vagy 2D módban szeretne 
lejátszani.
•	 Auto. : A csatlakoztatott TV 3D kompatibilitásának 

automatikus ellenőrzése és a Blu-ray 3D lemez 
lejátszása 3D vagy 2D módban, illetve csak 3D-s 
lemez lejátszása 3D-ben, ha a TV 3D-kompatibilis. 
A csak 3D lemezek nem játszhatók le, ha a TV 
nem támogatja a 3D-t.

•	 3D  3D : Csak 3D és Blu-ray 3D lemezek 
lejátszása 3D módban.

•	 3D  2D : 3D Blu-ray lemezek lejátszása 2D 
módban. Csak 3D lemezek nem játszhatók le.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához 

egyszer meg kell nyomnia a STOP (  ) gombot.  
A film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 
3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást 
a STOP (  ) gomb egyszeri megnyomásával 
módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja 
meg újra a STOP (  ) gombot, és válassza ki a 3D 
beállításokat a Blu-ray menüből.

 ` A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól 
függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb 
vagy mindkét oldalon.

Képernyő mérete
Megadható a TV képernyő mérete, így a készülék 
a képet a képernyőméretnek megfelelően állíthatja 
be, és optimális 3D képet jeleníthet meg. 
(116 colosnál nagyobb 3D képernyőkön is 
megfelelő lehet a 116-os beállítás.)

 ! FIGYELEM!
 ` A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a 

3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) 
a készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű 
HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D 
lejátszás elkezdéséhez.

 ` A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a 
készülék a HDMI OUT porton keresztül.

 ` Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film 
eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.

 ` Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a 
képernyőméret és a felbontás módosítása nem 
működik 3D lejátszásnál.

 ` Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek 
továbbításához.

 ` Maradjon legalább a képernyőszélesség 
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos 
képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a 
képernyőtől.
 - A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a 

képernyőt szemmagasságba.
 ` A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén 

működik megfelelően.
 ` A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
 ` A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-

ray Disc Association védjegyei.

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

3D beállítások

HDMI mély színek : Auto.

3D beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

3D Blu-ray lejátszási mód : Auto.
Képernyő mérete : 55   hüvelyk

30 Magyar 

02025K-BD-D6500-EN-HUN.indb   30 2012-01-13   오전 11:13:37



05
Beállítás

TV képaránya
A televízió típusától függően előfordulhat, hogy 
meg kell adni a képernyőméretet.
•	 16:9 eredeti : A készülék 16:9 TV képernyőhöz 

való csatlakoztatása esetén. A készülék minden 
tartalmat az eredeti képarányban játszik le. 
A 4:3 formátumú tartalmak megjelenítésekor a 
bal és jobb oldalon fekete sávok jelennek meg.

•	 16:9 teljes : A készülék 16:9 TV képernyőhöz 
való csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti 
a képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat 
megnyújtja.

•	 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV képernyőhöz 
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az 
eredeti képaránnyal jeleníti meg. 16:9 arányú 
felvételeknél felül és alul fekete sáv lesz látható.

•	 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV képernyőhöz 
való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak 
esetén a kép bal és jobb szélét a készülék 
levágja.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lemeztípustól függően egyes képarányok nem 

elérhetők.
 ` Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást 

választ, a kép torzulhat.
 ` A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox 

formátum lehet látható (fekete sáv a kép két 
oldalán).

Smart Hub képernyőmérete
A Smart Hub képernyő optimális méretének 
beállítása.
•	 1. méret : A Smart Hub képernyőméret kisebb, 

mint az alapértelmezett. A képernyő szélén 
fekete csíkok jelenhetnek meg.

•	 2. méret : Ez a Smart Hub alapértelmezett 
beállítása. A normál Smart Hub képernyőméret.

•	 3. méret : Nagyobb Smart Hub képernyőméret. 
A kép túl nagy lehet a TV képernyőhöz képest. 

BD Wise (csak Samsung termékek 
esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási 
funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és 
egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD 
Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, 
akkor a készülék a BD/DVD lemez videófelbontását 
és képfrissítési sebességét fogja használni.
•	 Ki : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás 

menüben beállított felbontás lesz, a lemez 
felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást alább.

•	 Be : A készülék a BD/DVD lemez videófelbontását 
és képfrissítési sebességét fogja használni.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás 

beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD 
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban. 

 ` Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz 
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók 
nem használhatók.

 ` A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a 
funkciót a készüléken és a TV-n is.

Felbontás
A komponens és HDMI videójel kimeneti 
felbontását Auto, 1080p, 1080i, 720p, 
576p/480p, vagy 576i/480i értékre állítja. A 
szám a képkockánkénti videósorok számát adja 
meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve 
a progesszív letapogatást jelentik. A több sor 
nagyobb felbontást jelent.
•	 Auto. : A kimeneti felbontást automatikusan a 

TV maximális felbontására állítja.
•	 BD Wise : A felbontást automatikusan a BD/

DVD lemez felbontására állítja, ha a készüléket 
HDMI kábellel BD Wise kompatibilis TV-hez 
csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont csak a BD 
Wise funkció Be kapcsolása esetén jelenik meg. 
Lásd a BD Wise pontot fent.)

•	 1080p : 1080 soros progresszív videó megjelenítése.
•	 1080i : 1080 soros váltottsoros videó megjelenítése.
•	 720p : 720 soros progresszív videó megjelenítése.
•	 576p/480p : 576/480 soros progresszív videó 

megjelenítése.
•	 576i/480i : 576/480 soros váltottsoros videó 

megjelenítése.

Magyar 31
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Beállítás
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
•	 Blu-ray Disc/E-tartalmak/digitális tartalmak lejátszása

Kimenet 
Beállítás

HDMI / csatlakoztatva HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI mód

Komponens/ 
VIDEO Mód

Komponens mód

VIDEO MódBlu-ray 
lemezek

E-tartalmak/
digitális 

tartalmak

Blu-ray 
lemezek

E-tartalmak/
digitális 

tartalmak

BD Wise Blu-ray lemez 
felbontása 1080p 576i/480i - - -

Auto
TV max. 
bemeneti 
felbontása

TV max. 
bemeneti 
felbontása

576i/480i - - -

1080p 1080p 1080p 576i/480i - - -
Videó képfrissítés: Auto (24Fs) 1080p@24F 1080p@24F 480i - - -

1080i 1080i 1080i 576i/480i 576i/480i 576p/480p 576i/480i
720p 720p 720p 576i/480i 576i/480i 576p/480p 576i/480i

576p/480p 576p/480p 576p/480p 576i/480i 576i/480i 576p/480p 576i/480i
576i/480i - - - 576i/480i 576i/480i 576i/480i

•	 DVD lejátszás

Kimenet 
Beállítás

HDMI / csatlakoztatva HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI mód Komponens/VIDEO Mód Komponens mód VIDEO Mód

BD Wise 576i/480i 576i/480i - -

Auto TV max. bemeneti 
felbontása 576i/480i - -

1080p 1080p 576i/480i - -
1080i 1080i 576i/480i 576p/480p 576i/480i
720p 720p 576i/480i 576p/480p 576i/480i

576p/480p 576p/480p 576i/480i 576p/480p 576i/480i
576i/480i - - 576i/480i 576i/480i

32 Magyar 
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Beállítás

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka 

vagy a kiválasztott felbontást, az “Ha az „Igen” gomb 
megnyomása után nem jelenik meg kép, várjon 15 
másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás. 
Szeretné megváltoztatni a felbontást?” üzenet jelenik 
meg. 
Ha az Igen pontot választja, a TV képernyő 15 
másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan 
visszaáll a korábbi értékre.

 ` Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása 
után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa 
lenyomva a STOP (  ) gombot a készülék elején 
5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári 
alapértékre. Az egyes módok eléréséhez kövesse 
az előző oldal utasításait, és válassza ki a TV által is 
támogatott Display Setup (Képernyőbeállítást).

 ` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a 
BD felhasználói adatok is törlődnek.

 ` A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 
képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód 
használatához.

 ` Ha a HDMI és a komponens aljzat is csatlakoztatva 
van, és a komponens kimenetet használja, a 
felbontás 576i/480i lesz.

 ` Ha HDMI kábel nincs csatlakoztatva, és a 
videókimenet komponens módban van, a 
másolásvédett DivX tartalmak csak 576i/480i 
formátumban használhatók.

HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a 
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.) való 
illesztés érdekében.
•	 Auto. : Automatikusan beállítja a készülék által 

támogatott optimális formátumot.
•	 YCbCr (4:4:4) : Ha a TV támogatja az YCbCr 

színteret HDMI-n keresztül, válassza ki a normál 
YCbCr színtér használatához.

•	 RGB (szabványos) : A normál RGB színtér 
használata.

•	 RGB (bővített) : Ha a készüléket DVI 
megjelenítőhöz, pl. monitorhoz csatlakoztatta, 
válassza ki ezt a pontot a bővített RGB színtér 
használatához.

Filmkocka (24Fs)
Ha Auto. értékre állítja a Filmkocka (24Fs) 
funkciót, a készülék HDMI kimenete átállítható 
24 kép/másodpercesre, így jobb képminőséget 
láthat. 
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató 
TV-ken használható. A Filmkocka opció csak 
akkor választható ki, ha a készülék HDMI 1080i 
vagy 1080p felbontásban van.
•	 Auto. : A Filmkocka (24Fs) funkciók 

használhatók. 
•	 Ki : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem 

használhatók.
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HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep 
Color lesz. A Mély színek beállítás pontosabb 
színvisszaadást és nagyobb színmélységet 
eredményez.
•	 Auto. : A HDMI Mély színek funkciót támogató 

TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
•	 Ki : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.

Állókép mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép 
beállítása.
•	 Auto. : A tartalomtól függő legjobb állókép 

automatikus beállítása.
•	 Képkocka : Akciódúsabb jelenet 

kimerevítésekor.
•	 Mező : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.

Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
•	 Auto. : A lejátszó automatikusan beállítja a 

legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
•	 Videó : A legjobb képet adja koncert vagy TV 

műsoros DVD-k esetén.

Hang

Digitális kimenet
A készülék digitális kimenetének illesztése a 
csatlakoztatott AV erősítőhöz: 
•	 PCM : HDMI kompatibilis AV erősítő 

csatlakoztatásakor.
•	 Bitfolyam (feldolgozatlan) : Dolby TrueHD 

és DTS-HD Master Audio dekódolásra 
is képes HDMI kompatibilis AV erősítő 
csatlakoztatásakor.

•	 Bitfolyam (DTS újrakódolt) : DTS dekódolására 
alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV 
erősítő csatlakoztatásakor.

•	 Bitfolyam (Dolby D újrakódolt) : Akkor 
válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis 
AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására 
alkalmas AV erősítője.

További részletek a digitális bemenetek kiválasztási 
táblázatában. (lásd a 35. oldalt)
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Digitális kimenet kiválasztása

Beállítás PCM Bitfolyam  
(feldolgozatlan)

Bitfolyam  
(DTS újrakódolt)

Bitfolyam  
(Dolby D 

újrakódolt)

Csatlakoztatás
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai
HDMI-

kompatibilis 
AV erősítő

Optikai

HDMI-
kompatibilis 

AV erősítő vagy 
optikai

HDMI-
kompatibilis 

AV erősítő vagy 
optikai

Audió 
jelfolyam Blu-
ray lemezen

PCM PCM 7.1ch-ig PCM 2ch PCM PCM 2ch DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

Dolby Digital PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

Dolby Digital 
Plus PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital 

Plus Dolby Digital DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

Dolby TrueHD PCM 7.1ch-ig PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

DTS PCM 6.1ch-ig PCM 2ch DTS DTS DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

DTS-HD High 
Resolution 

Audio
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch

DTS-HD High 
Resolution 

Audio
DTS DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 

Digital *

DTS-HD 
Master Audio PCM 7.1ch-ig PCM 2ch DTS-HD 

Master Audio DTS DTS újrakódolt Újrakódolt Dolby 
Digital *

Audió 
jelfolyam 
DVD-n

PCM PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch
Dolby Digital PCM 5.1ch-ig PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital

DTS PCM 6.1ch-ig PCM 2ch DTS DTS DTS DTS

Blu-ray lemez 
definíció Bármilyen

Dekódolja a fő műsor 
audióját és BONUSVIEW 

audió jelfolyamát 
PCM audióra és 

hozzáadja a navigációs 
hangeffektusokat.

Csak a fő műsor 
audiófolyamát biztosítja az 

AV erősítő számára az audió 
bitfolyam dekódolásához. 

BONUSVIEW audió és 
navigációs hangeffektusok 

nem hallhatók.

Dekódolja a fő 
műsor audióját és 
BONUSVIEW audió 
jelfolyamát PCM 

audióra és hozzáadja 
a navigációs 

hangeffektusokat, 
majd újrakódolja 

a PCM audiót DTS 
bitfolyammá.

Dekódolja a fő 
műsor audióját és 
BONUSVIEW audió 
jelfolyamát PCM 

audióra és hozzáadja 
a navigációs 

hangeffektusokat, 
majd újrakódolja a 
PCM audiót Dolby 
digital bitfolyammá 

vagy PCM-re.
*  Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet 

PCM 2ch lesz.

A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
 - Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
 - BONUSVIEW audió: További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
 - Navigációs hangeffektusok: A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak fel. 

A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
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Beállítás
Dinamikus tartomány 
szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő 
esetén is hallható legyen. 
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
•	 Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása 

automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv 
információi alapján.

•	 Ki : Normál Dinamikai tartomány alkalmazása.
•	 Be : Ha alacsony hangerővel vagy kis 

hangszórókkal játszik le film hangsávot, a 
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá 
tudja tenni az alacsony hangerejű tartalmakat, 
és megakadályozza a drámaibb részek túl nagy 
hangerejét.

Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a 
többcsatornás audiót kevesebb csatornára.
•	 Normál sztereó : Többcsatornás audió 

lekeverése kétcsatornás audióra. Olyan készülék 
csatlakoztatásakor, amely nem támogatja a 
virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic 
használatát.

•	 Térhang-kompatibilis : Többcsatornás 
audió lekeverése térhatású sztereóra. Olyan 
készülék csatlakoztatásakor, amely támogatja a 
virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic 
használatát.

DTS Neo:6 mód
Ennek segítségével többcsatornás hangot 
hallgathat audió CD-ről (CD-DA).
•	 Ki : 2 csatornás audió az első hangszórókon 

keresztül.
•	 Mozi : 2 csatornás film audió több csatornán 

keresztül.
•	 Zene : 2 csatornás zene több csatornán 

keresztül.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha HDMI kompatibilis AV erősítőt használ, az opció 

elérhető lesz, ha a Digitális kimenetet PCM-re állítja.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert 

ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj 
keletkezik.

 ` Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis 
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az 
audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.

 ` A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW 
audiót és navigációs hangeffektusokat.

 ` Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak 
BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.

 ` A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az 
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI audió 
kimenetre.  
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja AV 
erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.

 ` Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió 
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától 
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).

PCM-alulmintavételezés
Be- és kikapcsolható a 48kHz és 96kHz PCM 
alulmintavételezés.
•	 Ki : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz 

kompatibilis.
•	 Be : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem 96kHz 

kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a készülék 
lekonvertálja 48kHz-re.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót 

eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a 
PCM Alulmintavételezés beállítása Ki.

HDMI
•	 Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás 

formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék 
PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még 
a Bitfolyam (Újrakódolt vagy Feldolgozatlan) 
beállítása esetén is.

•	 Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM 
mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz 
lekonvertált PCM audiót biztosít, még a PCM 
alulmintavételezés Ki beállítása mellett is.
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Hálózat

A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-
címe statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, 
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot 
használ, javasoljuk az Auto módszer használatát. 
Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, és a 
routere alkalmas rá, használhatja a WPS(PBC) 
vagy One Foot Connection eljárásokat.
Ha az IP címe statikus, a manuális beállítási 
módszert kell használnia a vezetékes és vezeték 
nélküli kapcsolatokhoz is.

Hálózatbeállítás
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki 

a Beállítások pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a 
Hálózatbeállítás pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes, 
Vez.nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One 
Foot Connection pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot.

5. Ha vezetékes hálózattal rendelkezik, ugorjon 
az alábbi Vezetékes hálózat című részre. Ha 
vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, ugorjon 
a Vezeték nélküli hálózat című részre a 38-40. 
oldalon.

Vezetékes hálózat

Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto.

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vezetékes 
kiválasztásához.

2. Nyomja meg a ENTER gombot. 
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A 
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

Vezetékes kapcsolat létrehozása - Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az 
Auto beállítás nem működik, akkor manuálisan kell 
megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő 
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
 � Windows XP

1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal 
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.

2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a 

Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek 

gombra. 
Megjelennek a Hálózati beállítások.

 � Windows 7

1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal 
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.

2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és 
megosztási központ pontra.

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózati beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Vezetékes
Vez.nélk. 

(általános)
WPS(PBC)
One Foot 

Connection

Kapcsolódás a hálózathoz LAN-kábellel. Gondoskodjon 
róla, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva legyen.
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Beállítás
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a 

Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati 
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.

4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek 
gombra. Megjelennek a Hálózati beállítások.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Windows verziótól függően az információk eltérőek 

lehetnek.

A hálózati beállítások beírásához kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes 

pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-

beállítások pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a 
Mégse gombot, majd nyomja meg az Entert.

4. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód 
gombot.

5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kézi pontot, 
majd nyomja meg az ENTER gombot.

6. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
7. A távirányító számgombjaival írja be a 

számokat.
8. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet 

továbblépni a következőre. 
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.

9. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és 
Átjáró értékeket.

10. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
11. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre. Írja 

be a számokat a fenti módon.
12. Az ENTER gombbal válassza ki az OK 

gombot.  
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A 
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható 
be:
•	 Vezeték nélküli (általános)
•	 WPS(PBC) használatával
•	 One Foot Connection
A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az 
Automatikus és a Manuális beállítási módokat.

Vezeték nélküli hálózat beállítása - Auto.
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális 
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, 
hogy a hozzáféréshez először egy Hozzáférési 
vagy Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági 
kódot kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a 
Jelszón alapul, amely általában egy szó vagy 
betűk és számok sorozata, amelyet a vezeték 
nélküli hálózat biztonsági beállításainak kellett 
megadni. Ha ezen a módon állítja be a hálózati 
kapcsolatot, és rendelkezik Biztonsági kulccsal a 
hálózathoz, akkor az Auto beállítási folyamat során 
be kell írnia a Jelszót.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vez.nélk. 

(általános) kiválasztásához.

2. Nyomja meg az ENTER gombot. 
A végén megjelenik az elérhető hálózatok 
listája.

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

IP-beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

IP-mód Kézi
IP-cím 0 . 0 . 0 . 0
Alhálózati maszk 0 . 0 . 0 . 0
Átjáró 0 . 0 . 0 . 0

DNS-mód Kézi
DNS szerver 0 . 0 . 0 . 0

OK

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózati beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

Vez.nélk. 
(általános)

One Foot 
Connection

WPS(PBC)

Vezetékes

Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.

Állítsa be a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli 
router kiválasztásával. A vezeték nélküli router 
beállításától függően lehet, hogy meg kell adnia a 
biztonsági kulcsot.
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3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt 
hálózatot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. 
Megjelenik a Biztonság képernyő.

4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati 
Jelszót. Írja be a számokat a távirányítóról.  
Betű kiválasztásához vigye a kurzort a ▲▼◄► 
gombokkal a betűre, és nyomja meg az ENTER 
gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Jelszót a router vagy modem beállításánál használt 

beállítóképernyőkön találja meg.
5. Ha kész, nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) 

gombját, vagy a ▲▼◄► gombokkal vigye 
a kurzort a Kész pontra, és nyomja meg az 
ENTER gombot. 
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A 
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

Vezeték nélküli hálózat beállítása – Kézi
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor 
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő 
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
 � Windows XP

1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal 
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.

2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a 

Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek 

gombra. 
Megjelennek a Hálózati beállítások.

 � Windows 7

1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal 
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.

2. A helyi menüben kattintson a Hálózat és 
megosztási központ pontra.

3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a 
Helyi kapcsolatra vagy Vezeték nélküli hálózati 
kapcsolatra a hálózati kapcsolattól függően.

4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek 
gombra. Megjelennek a Hálózati beállítások.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Windows verziótól függően az információk eltérőek 

lehetnek.

A hálózati beállítások beírásához kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. Végezze el a ‘Vezeték nélküli hálózat beállítása 

- Auto.’ eljárás 1-4 lépéseit.
2. Ha kész, nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) 

gombját, vagy a ▲▼◄► gombokkal vigye 
a kurzort a Kész pontra, és nyomja meg az 
ENTER gombot. Megjelenik a Hálózati állapot 
képernyő. 

3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a 
Mégse gombot, majd nyomja meg az Entert.

4. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-
beállítások pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

5. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód 
gombot.

6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kézi pontot, 
majd nyomja meg az ENTER gombot.

7. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózati beállítások

a Előző    m Mozgat    " Belépés    ' Vissza

Adja meg a bizt. kulcsot. 0 beírva

a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0

a/A * Törlés Terület Kész

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

IP-beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

IP-mód Kézi
IP-cím 0 . 0 . 0 . 0
Alhálózati maszk 0 . 0 . 0 . 0
Átjáró 0 . 0 . 0 . 0

DNS-mód Kézi
DNS szerver 0 . 0 . 0 . 0

OK
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Beállítás
8. A számgombokkal írja be a számokat.
9. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet 

továbblépni a következőre. 
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.

10. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és 
Átjáró értékeket.

11. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
12. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre. Írja 

be a számokat a fenti módon.
13. Nyomja meg az OK gombot.
14. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A 

készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

WPS(PBC)
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a 
WPS(PBC) funkcióval vagy a One Foot Connection 
funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router WPS(PBC) gombbal 
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a WPS(PBC) 

kiválasztásához.

2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Két percen belül nyomja meg a routeren 

a WPS(PBC) gombot. A készülék 
automatikusan betölti a szükséges hálózati 
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.

4. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A 
készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat 
hitelesítése után.

One Foot Connection
A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan 
is létrehozható, ha rendelkezik One Foot 
Connection kompatibilis Samsung vezeték nélküli 
útválasztóval. A One Foot Connection funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az One Foot 

Connection kiválasztásához.

2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Helyezze a Samsung vezeték nélküli 

útválasztót a készüléktől max. 25 cm-es 
távolságra.

4. Várja meg, amíg a kapcsolat felépül.

Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének 
ellenőrzése.

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózati beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

One Foot 
Connection

Vez.nélk. 
(általános)

Vezetékes

Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.

A WPS(PBC)gomb megnyomásával könnyen 
kapcsolódhat a vezeték nélküli routerhez. Akkor 
válassza ezt a lehetőséget, ha a vezeték nélküli router 
támogatja a gombnyomásos konfigurálást (PBC).

WPS(PBC)

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózat állapota

    < Mozgat    " Belépés    ' Vissza

MAC-cím XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím 0.0.0.0
Alhálózati maszk 0.0.0.0
Átjáró 0.0.0.0
DNS szerver 0.0.0.0

Sikeresen kapcsolódott az internethez.
Ha az internetszolgáltatás használatával kapcsolatos problémát tapasztal,forduljon
az internetszolgáltatóhoz.

KT_WLAN

IP-beállítások Újra OKHálózati beállítáok

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Hálózati beállítások

> Mozgat    " Belépés    ' Vissza

Vez.nélk. 
(általános)

Vezetékes

Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.

Aut. kapcsolódás a vez. nélküli hálózathoz, ha a vez. 
nélk. router támogatja a One Foot Connection  
funkciót. Mielőtt kivál. ezt a kapcs.típust, helyezze a 
vez. nélk. rout. max. 25 cm-re a készüléktől.One Foot 

Connection

WPS(PBC)
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BD-Live internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a 
BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
•	 Eng. (mind) : Internet kapcsolat engedélyezése 

minden BD-LIVE tartalom esetén.
•	 Eng. (Csak érv.) : Internet kapcsolat 

engedélyezése csak érvényes engedélyt 
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.

•	 Tiltás : Internet kapcsolat tiltása minden BD-
LIVE tartalom esetén.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Mi az érvényes tanúsítvány? 

Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi 
a lemez adatait és a kérést a lemez tanúsítására, a 
szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez 
érvényességét, majd egy tanúsítványt küld vissza a 
készüléknek.

 ` A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, 
hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.

Rendszer

Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv, a 
hálózati beállítások stb. 
A Kezdeti beállításokról a felhasználói kézikönyv 
Kezdeti beállítások című részében olvashat. (Lásd 
a 28-45. oldalt)

Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé 
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung 
készülékek vezérlését. 
A funkció használatához csatlakoztassa a 
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel. 
A készülék a Samsung TV távirányítójával 
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a TV 
távirányítóján a LEJÁTSZÁS (  ) gomb 
lenyomásával. 
További információk a TV használati 
útmutatójában.
•	 Ki : Anynet+ funkciók nem használhatók.
•	 Be : Anynet+ funkciók használhatók.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel nem 

CEC-kompatibilis.
 ` Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, 

akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
 ` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások 

nem működnek. 
További információk a TV használati útmutatójában 
találhatók.

BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray 
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash 
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk, például 
kapacitás, törölhetők a BD adatok, és cserélhető 
a Flash memória eszköz. 

A BD adatkezelés képernyőn megjelenő 
információk:
•	 Teljes méret : Az adathordozó teljes kapacitása.
•	 Rendelkezésre álló méret : A készülékben 

elérhető memória.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, 

ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
 ` Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök 

(DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak. Ajánlott USB 2.0 
protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel 
rendelkező USB-eszközt használni.

 ` Az adathordozó formázása után a Lejátszás 
folytatása funkció nem fog működni.

 ` A BD Adatkezelés memória teljes mérete a 
körülményektől függően eltérő lehet.
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Beállítás
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.

DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és 
DivX® VOD tartalmak lejátszása.

Vissza
Összes beállítás visszaállítása, kivéve a hálózatot 
és a Smart Hub beállításokat.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Az alapértelmezett jelszó a 0000.

Nyelv

Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
•	 Képernyőmenü : A képernyőmenü nyelvének 

kiválasztása.
•	 Lemezmenü : A lemezmenü nyelvének 

kiválasztása.
•	 Hang : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
•	 Feliratok : A lemezfeliratok nyelvének 

kiválasztása.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a 

lemezen is szerepel.

Biztonság

Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD 
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, 
hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket 
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít 
befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/
DVD lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a kívánt BD szülői felügyeleti korhatárt 
és a DVD szülői felügyeleti korhatárszintet. A 
készülék csak a korhatár-beállítás alatti Blu-
ray lemezeket, illetve a korhatárszint alatti DVD 
lemezeket fogja lejátszani, kivéve, ha beírja a 
jelszót. 
A magasabb számok felnőtt tartalmakat jeleznek.

BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának 
korlátozása a jelszó beírásáig.

DVD szülői besorolása
Korhatáros DVD lemezek lejátszásának 
korlátozása a jelszó beírásáig.

Jelszó megvált.
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez 
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.

Ha elfelejtette a jelszót

1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP (  ) 

gombot az első panelen legalább 5 másodpercig. 
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a 

BD felhasználói adatok is törlődnek.

Beállítások
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás

Időzóna

< Vált    " Ment    ' Vissza

GMT + 00:00
London, Lisszabon, Casablanca
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Általános

Elülső kijelző
Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
•	 Auto. : Lejátszás közben lesötétítés.
•	 Sötét : A kijelző lesötétítése.
•	 Világos : A kijelző kivilágosítása.

Fényeffektus
Beállíthatja a fényeffektust a lejátszón.
•	 Mindig be : Fényeffektus állandóan bekapcsolva. 

Folyamatos működéskor, kereskedelmi vagy 
kiállítási alkalmazáskor javasolt.

•	 Auto. : A fényeffektus bekapcsolása a lejátszó be- 
és kikapcsolásakor, vagy lemez behelyezésekor 
és kivételekor. Otthoni használatra javasolt.

•	 Ki : Fény kikapcsolva.

Hálózati távvezérlő
A Hálózati távvezérlés funkcióval a Blu-ray 
lejátszó egy távoli készülékről, például intelligens 
mobiltelefonról vezérelhető vezetékes kapcsolattal 
a helyi hálózaton keresztül.
A Hálózati távvezérlés funkció használatához 
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Be pontot a Hálózati távvezérlés 

menüből.
2. Telepítse a Samsung hálózati távvezérlő 

alkalmazást a készülék vezérléséhez a 
kompatibilis hordozható eszközről.

3. Győződjön meg róla, hogy a hordozható 
eszköz és a készülék ugyanarra a vezeték 
nélküli útválasztóra van kötve.

4. Indítsa el az alkalmazást a hordozható 
eszközön. Az alkalmazás megkeresi a 
készüléket és megjeleníti a listában.

5. Válassza ki a készüléket. 
6. Ha most először használja a funkciót, rákérdez 

a készülék távvezérlésének engedélyezésére 
vagy letiltására. Válassza ki az Engedélyezés 
pontot.

7. Kövesse a készülék vezérlésére használt 
alkalmazás utasításait.

Terméktámogatás

Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés 
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további 
szolgáltatások igénybevételéhez.

Interneten
Az internetről történő frissítéshez kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. Válassza az Interneten pontot, és nyomja 

meg az ENTER gombot. Megjelenik a 
Csatlakozás a szerverhez üzenet.

2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés 
ablak egy folyamatjelzővel és elindul a letöltés.

3. A letöltés végén megjelenik az Frissítési 
kérdés ablak három választási lehetőséggel: 
Frissítés most, Frissítés később, és Nincs 
frissítés.

4. Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a 
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd 
automatikusan bekapcsol. 

5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül, 
vagy a Frissítés később lehetőséget választja, 
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver 
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.

6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a 
készülék elhalasztja a frissítést.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie 

az Internetről funkció használatához.
 ` A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, 

majd újra bekapcsol automatikusan. 
 ` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket 

manuálisan a frissítési folyamat közben.
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Beállítás
 ` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az 

instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés 
közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.

 ` Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver 
futása közben, nyomja meg az ENTER gombot.

USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/

bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési zip 

fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. 

Egyetlen mappának kell megjelennie a zip 
fájllal megegyező névvel.

4. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre. 
5. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres, 

és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék 
USB portjába.

6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások > 
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.

7. Válassza ki a USB-n pontot.
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host 
csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.

 ` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a 
szoftver Frissítés menüben.

 ` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés 
közben. A készülék meghibásodhat.

 ` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül 
csak USB memória eszközzel hajtsa végre.

Lemezről
A lemezről történő frissítéshez kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/

bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb lemezes szoftverfrissítési 

zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. 

Egyetlen mappának kell megjelennie a zip 
fájllal megegyező névvel.

4. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R 
lemez használatát javasoljuk.

5. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel 
előtt.

6. Helyezze be a lemezt a lejátszóba.
7. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások > 

Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
8. Válassza ki a Lemezről pontot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a 

szoftver frissítés menüben.
 ` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés 

közben. A készülék meghibásodhat.

Letöltéssel 
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy 
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor 
nem telepített, illetve a készülék által Készenléti 
módban letöltött fájl segítségével (lásd a Letöltés a 
készenléti módban című részt alább).
A Letöltéssel történő frissítéshez kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a 

szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat 
mellett jobbra. 

2. Válassza a Letöltéssel pontot, és nyomja meg 
az ENTER gombot. 

3. A készülék megkérdezi, hogy szeretne-e 
frissíteni. Válassza az Igen pontot. A készülék 
elkezdi a frissítést.

4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol, 
majd újra bekapcsol.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a 

szoftver frissítés menüben.
 ` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés 

közben. A készülék meghibásodhat.

Letöltés készenl. módban
A Letöltés készenléti módban funkció beállítható 
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse a 
frissítéseket. Készenléti módban a készülék ki van 
kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék 
így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket, 
amikor épp nem használják.
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A Letöltés készenléti módban opció használatához 
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Letöltés 

készenl. módban pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. 

2. Válassza ki a Be vagy Ki pontot.
•	 Ki : Ha a Ki lehetőséget választja, a 

készülék üzenet formájában értesíti, ha új 
frissítés elérhető.

•	 Be : Ha a Be lehetőséget választja, a 
készülék automatikusan letölti a frissítést, 
amikor Készenléti módban van és ki van 
kapcsolva. Ha új frissítést töltött le, a 
készülék megkérdezi, hogy szeretné-e 
telepíteni a bekapcsoláskor.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Letöltés készenléti módban funkció használatához 

internetkapcsolatra van szükség.

Samsung ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel 
kapcsolatban.
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Videó lejátszása

Lejátszás
1. Helyezzen be egy lemezt a Blu-ray lejátszóba 

úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen.

2. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (  ) gombot.

A lejátszáshoz kapcsolódó gombok 

LEJÁTSZÁS (  ) Lejátszás indítása. 

STOP (  )

Lejátszás megállítása.
•	 Gomb egyszeri lenyomása: A leállítás 

helyét megjegyzi.
•	 Gomb kétszeri lenyomása: A leállítás 

helyét nem jegyzi meg.

SZÜNET (  ) Lejátszás szüneteltetése.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Egyes lemezek esetén a STOP (  ) gomb egyszeri 

megnyomása nem tárolja a lejátszási pozíciót.
 ` A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videófájlok 

meghaladhatják a lejátszó képességeit, és a 
lejátszás megállhat.

Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő módon 
van strukturálva.
•	 Blu-ray Disc, DVD-VIDEO

•	 Audio CD (CD-DA)

•	 MP3, WMA, DivX, MKV és MP4

A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü 
használata

A Lemezmenü használata

hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC 

MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a 

kívánt pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, 

és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.

Alapfunkciók

Cím 1 Cím 2
Fejezet 1 Fejezet 2 Fejezet 1 Fejezet 2 Fejezet 3

Mappa (csoport) 1 Mappa (csoport) 2
Fájl 1 Fájl 2 Fájl 1 Fájl 2 Fájl 3

Szám 1 Szám 2 Szám 3 Szám 4 Szám 5
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A Cím menü áttekintése

Z
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE 

MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a 

kívánt elemet, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, 

és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.

A Címlista lejátszása

z
1. Lejátszás közben nyomja meg a 

DISC MENU vagy a TITLE MENU 
gombot.

2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy 
lejátszandó elem kiválasztásához 
a Címlistából, majd nyomja le az ENTER 
gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha a lemezen van lejátszólista, a ZÖLD (B) gombbal 

léphet rá.

A helyi menü használata

h
1. Lejátszás közben nyomja meg 

a POPUP MENU gombot a 
távirányítón.

2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az 
ENTER gombbal válassza ki a kívánt 
menüpontot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, 

és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.

A keresés és ugrás funkciók 
használata

Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy 
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a 
következő elemre ugorhat.

Adott jelenet keresése

hzZ��
•	 Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS  

(  ) gombot.
A KERESÉS (  ) gomb megnyomásakor a 
következő lejátszási sebességek váltakoznak:

BD-ROM,  
BD-RE/-R,  

DVD-RW/-R,  
DVD+RW/+R, 
DVD-VIDEO

) 1  ) 2  ) 3   
) 4  ) 5  ) 6  ) 7
( 1  ( 2  ( 3   
( 4  ( 5  ( 6  ( 7

DivX, MKV, MP4 ) 1  ) 2  ) 3
( 1  ( 2  ( 3

•	 A normál sebesség visszaállításához nyomja 
meg a LEJÁTSZÁS (  ) gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lejátszó keresés módban nem játszik le hangot.

Fejezetek átugrása

hzZ��
•	 Lejátszás közben nyomja meg az UGRÁS  

(  ) gombot.
Ha megnyomja az UGRÁS (  ) gombot, a 
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja az UGRÁS (  ) gombot, a 
fejezet elejére ugorhat. Még egy gombnyomással 
az előző fejezet elejére léphet.
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Alapfunkciók
Lassú lejátszás/Léptetés

Lassú lejátszás

hzZ��
•	 Szünet módban nyomja meg a KERESÉS (  ) 

gombot.
A KERESÉS (  ) gomb megnyomásakor a 
következő lejátszási sebességek váltakoznak: 
* 1/8 * 1/4 * 1/2

•	 A normál sebesség visszaállításához nyomja 
meg a LEJÁTSZÁS (  ) gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lejátszó lassú módban nem játszik le hangot.

Léptetés

hzZ��
•	 Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (  ) 

gombot.
A SZÜNET (  ) gomb minden megnyomásával 
a felvétel egy képkockával előre lép.

•	 A normál sebesség visszaállításához nyomja 
meg a LEJÁTSZÁS (  ) gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lejátszó Léptetés módban nem játszik le hangot.

Ismétlés

Cím vagy fejezet ismétlése

hzZ�
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy az Ismétlés 
funkció nem használható.
1. Lejátszás közben nyomja meg a 

REPEAT gombot a távirányítón.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Fejezet vagy 
a Cím pontot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 
nyomja meg újra a REPEAT gombot.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Ki pontot, 
majd nyomja meg az ENTER gombot.

Szakasz ismétlése

hzZ�
1. Lejátszás közben nyomja meg a 

REPEAT gombot a távirányítón.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a A–B ismétlés 
pontot.

3. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el 
szeretné kezdeni az ismétlést (A).

4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol be 
szeretné fejezni az ismétlést (B).

5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 
nyomja meg újra a REPEAT gombot.

6. Nyomja meg az ENTER gombot.
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja, üzenet 
jelenik meg.

 ` A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek, 
és lehet, hogy ez a menü nem is elérhető.
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A TOOLS gomb használata

Lejátszás közben a TOOLS gombbal 
kezelheti a lemezmenüt.

•	 A Eszközök menü képernyője

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A lemeztől függően a Eszközök menü eltérő lehet.

Közvetlenül a kívánt jelenetre 
történő ugrás

hzZ�
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 

gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Tételkeresés, 

Fejezetkeresés, vagy a Időkeresés pontot.
3. A ◄► vagy a szám gombokkal válassza 

ki a kívánt Címet, Fejezetet vagy Időt, majd 
nyomja meg az ENTER gombot.

Átváltás teljes képernyőre
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 

gombot.
2. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Teljes 

képernyő kiválasztásához.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt módot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A funkció akkor elérhető, ha a TV képarány 16:9. 

(lásd a 31. oldalt)

Képbeállítások kiválasztása

hzZ�
A funkcióval beállítható a videó képminőség, ha a 
készüléket TV-hez csatlakoztatja.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 

gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Képbeállítás 

pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 

Képbeállítás pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.
•	 Kiemelt : A képkeménység növelése.
•	 Normál : A legtöbb esetben ez 

alkalmazható.
•	 Film : Ez a legjobb beállítás mozifilmek 

nézéséhez.
•	 Felhasználó : A felhasználó állíthatja be a 

képkeménységet és a zajcsökkentést.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A BD wise funkció használatakor ez a menü nem 

jelenik meg.

Az audió nyelv kiválasztása

hzZ�
Ezt a funkciót a távirányító AUDIO 
gombjával is használhatja. 

1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 
gombot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Audio pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt audió 

nyelvet.
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a 
BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz BONUSVIEW 
audió beállításokat.

Eszközök

< Vált    " Belépés    ' Vissza

Tételkeresés  1/2
Fejezetkeresés : 1/20
Időkeresés : 00:00:13/01:34:37
Teljes képernyő : Eredeti
Képbeállítás : Normál
Audio : 1/1 JPN 2CH
Feliratok : 0/2 Ki
Látószög : 1/1
BONUSVIEW-videó : Ki 
BONUSVIEW-audió : 0/1 Ki
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Alapfunkciók
 ` A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg 

információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW 
szakasz. 
A ◄► gombokkal válthat át a fő műsor és 
BONUSVIEW audió módok között.

 ` Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen 
kódolt nyelvek választékától függnek. Előfordulhat, 
hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek 
elérhetők.

 ` Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD pedig 
8 audió nyelvet tartalmazhat.

 ` Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital 
audió hangsáv is lehet angol nyelven.

 ` A távirányító AUDIO gombjával megjeleníthető az 
audió vezérlősáv. 
Nyomja meg a RETURN gombot az Audio vezérlősáv 
eltüntetéséhez.

A feliratnyelv kiválasztása

hZ�
Ezt a funkciót a távirányító SUBTITLE 
gombjával is használhatja.

1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 
gombot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Feliratok 
pontot.

3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 
feliratnyelvet.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Blu-ray/DVD lemeztől függően a kívánt felirat 

megváltoztatható a Lemezmenüben. 
Nyomja meg a DISC MENU gombot.

 ` A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a 
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez esetén 
elérhető.

 ` Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD pedig 
32 feliratnyelvet tartalmazhat.

 ` A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg 
információk, ha a Blu-ray lemezen van BONUSVIEW 
szakasz.

 ` A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat 
is megváltoztatja egyszerre.

 ` Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
 ` A távirányító SUBTITLE gombjával megjeleníthető a 

felirat vezérlősáv. 
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv 
eltüntetéséhez. 

A kamera látószög váltása

hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet 
több látószögben is tartalmaz, használhatja az 
LÁTÓSZÖGET funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 

gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Látószög 

pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 

Látószöget.

A BONUSVIEW beállítása

h
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi a további 
tartalmak (pl. kommentárok) megtekintését egy kis 
ablakban, miközben a film lejátszása folyik. 
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen van 
Bonusview anyag. 
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS 

gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEW-

videó vagy a BONUSVIEW-audió pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt 

bónuszfilmet.
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` Ha a BONUSVIEW-videó átváltja, a BONUSVIEW-
audió automatikusan vált a BONUSVIEW-videó 
együtt.
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zenehallgatás

o�
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy 

egy MP3 lemezt a lejátszóba.
•	 Audió CD (CD-DA) esetén az első szám 

lejátszása automatikusan elkezdődik.
•	 MP3 lemez esetén a ▲▼ gombokkal 

válassza ki a Zene pontot, majd nyomja 
meg az ENTER gombot a csatlakoztatott 
eszköz ablakában.  
Nyomja meg az ENTER gombot.

Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő 
elemei

1 Zene információk megjelenítése.

2 Lejátszólista megjelenítése.

3 Aktuális sáv/összes sáv megjelenítése.

4 A használható gombok megjelenítése.

5 Aktuális lejátszási idő/teljes idő.

6 Aktuális lejátszási állapot.

7 Aktuális ismétléses lejátszási állapot.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani 
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja 

meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki 

az Ismétlés mód pontot, majd a ◄► 
gombokkal válassza ki a kívánt ismétlési 
módot.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Keverés mód 
pontot, majd a ◄► gombokkal válassza ki a 
Be vagy Ki lehetőséget.

4. Nyomja meg az ENTER gombot.

  Ki A számokat a rögzítésük sorrendjében 
fogja lejátszani.

(  ) Egy dal Az aktuális szám ismétlése.

(  ) Összes Az összes szám ismétlődik.

( ) Keverés mód

A véletlen funkció véletlen sorrendben 
játssza le a számokat. A funkció 
használatához állítsa a keverési módot 
Be értékre.

Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy 

egy MP3 lemezt a lejátszóba.
•	 Audió CD (CD-DA) esetén az első szám 

lejátszása automatikusan elkezdődik.
•	 MP3 lemez esetén a ▲▼ gombokkal 

válassza ki a Zene pontot, majd nyomja 
meg az ENTER gombot.

2. A Zenelistára a STOP (  ) vagy a RETURN 
gombbal léphet vissza. 
Megjelenik a zenelista.

3. Nyomja meg a SÁRGA (C) gombot.

+ 00:13 / 00:43

TRACK 001

1/13
Zene

Audio CD " Belépés  < Oldal  / Eszközök  ' Vissza

31

6

5

7

4

2

TRACK 001
00:43

TRACK 002
03:56

TRACK 003
04:41

TRACK 004
04:02
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Alapfunkciók
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt 

számot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. A számon megjelenik egy jelölés. 
További számok kijelöléséhez ismételje a fenti 
lépéseket.

5. Adott szám listából való törléséhez lépjen a 
számra, majd nyomja meg újra az ENTER 
gombot. 
A jelölés eltűnik.

6. Ha kész, nyomja meg a TOOLS gombot.
7. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelöltek lej. 

pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
A kiválasztott számok lejátszása 
automatikusan elkezdődik.

8. A Zenelistára a RETURN gombbal léphet 
vissza. 

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 

99 számot tartalmazhat.

Képek lejátszása

G
JPEG fájlok lejátszása
1. Helyezzen be egy JPEG lemezt.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Fényképek 

pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani 

kívánt mappát, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a 
megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja meg 
az ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika 

nem nagyítható fel.

A TOOLS gomb használata
Különféle funkciókat használhat a TOOLS 
gomb megnyomásával.

•	 Diavetítés indítása : Diavetítés elkezdéséhez. 
•	 Háttérzene : Kép megjelenítése közben zene 

meghallgatása.
•	 Háttérzene beállítása : A háttérzene beállítása.

TRACK 002
03:56

TRACK 004
04:02

TRACK 006
03:40

TRACK 008
03:52

1/2 Oldal Audio CD | Zene

c Szerk. mód bezár.    ( ) Oldal    / Eszközök    " Kiválasztás    ' Vissza

TRACK 001
00:43

TRACK 003
04:41

TRACK 005
03:43

TRACK 007
04:06

Kijelölt elemek : 3

+ 00:13 / 00:43

TRACK 001 TRACK 001
00:43

TRACK 002
03:56

TRACK 003
04:41

1/3
Zene

Audio CD " Belépés    / Eszközök    ' Vissza

Eszközök

Diavetítés indítása
Háttérzene : Ki
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Információ

" Belépés    ' Vissza
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•	 Nagyítás : Az aktuális kép kinagyítása. (Max. 
4-szeresére)

•	 Forgatás : A kép elforgatása. (Elforgatás 
óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba.)

•	 Információ : Képinformációk, pl. név, méret stb. 
megjelenítése.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a 

zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell 
lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az 
MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási 
mód.

A Diavetítés funkció használata

1. Nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Diavetítés 

indítása pontot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. 
A Diavetítés elindul.

3. A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg 
újra a TOOLS gombot.

4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Diavetítés 
szünet pontot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

5. A diavetítés sebessége és átmeneti effektusa 
is beállítható hasonló módon.

Lejátszás USB adathordozóról

Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással 
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, 
etc).
1. Lépjen a főmenübe.

2. Stop módban csatlakoztassa az USB 
adathordozót a készülék elején lévő USB-
csatlakozóba.

3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt 

videókat, zenét vagy fotókat, majd nyomja 
meg az ENTER gombot.

5. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a 
46-53. oldalon olvashat.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani 

(az “USB bizt. eltávolítása” funkcióval) a sérülések 
elkerülése érdekében. A MENU gombbal lépjen be 
a főmenübe, válassza ki a SÁRGA (C) gombot, és 
nyomja meg az ENTER gombot.

 ` Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be 
lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált “DVD 
vagy CD”-re.

Eszközök

Diavetítés szünet
Diavetítés seb. : Normál
Képváltás hatás : Redőny
Háttérzene : Ki
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Információ

" Belépés    ' Vissza

c USB bizt. eltávolítása    d WPS(PBC)

Saját eszköz Internet Beállítások

Videók
Fényképek

Zene

Saját tart.

123

Új castl.tott eszköz

" Belépés    ' Vissza

    d WPS(PBC)

Saját eszköz Internet Beállítások

Videók
Fényképek

Zene

Saját tart.
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Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával 
különböző szolgáltatások vehetők igénybe, 
például Smart Hub és BD-LIVE.

Hálózati szolgáltatás használata előtt ellenőrizze 
a következőket.
1. Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz. 

(Lásd a 26-27. oldalon)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.  

(Lásd a 37-41. oldalon)

A Smart Hub használata

A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet 
filmeket, videókat és zenéket az internetről, elérhet 
különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat 
és megjelenítheti őket a TV-n. Az alkalmazások 
lehetnek hírek, sport, időjárás-jelentés, tőzsdei 
hírek, térképek, fotók és játékok.

Ezt a funkciót a távirányító SMART 
HUB gombjával is elindíthatja.

A Smart Hub első indítása
A Smart Hub első indításához kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Lépjen a Főmenübe.

2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. Megjelenik a Smart Hub képernyő.  
Egyes esetekben rögtön ezután megjelenik az 
Ország képernyő.

4. Ha az Ország képernyő megjelent, a ▲▼ 
gombokkal válassza ki az országot, majd 
nyomja meg az ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Egyes alkalmazások csak bizonyos országokban 

érhetők el.
5. Megjelenik a Szolgáltatási szerződés feltételei 

képernyő.  
Ha egyetért, a ◄► gombokkal válassza ki 
az Egyetért pontot, majd nyomja meg az 
ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A képernyők megjelenítése pár másodpercig 

eltarthat.
6. Megjelenik a Szolgáltatás frissítési képernyő, 

és feltelepít néhány szolgáltatást és 
alkalmazást. A végén az ablak bezáródik. A 
letöltött alkalmazások és szolgáltatások a 
Smart Hub képernyőn jelennek meg. Ez egy 
ideig eltarthat.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A telepítés során a Smart Hub rövid időre 

bezáródhat.
 ` A telepítés után több képernyő is megjelenhet. Ezek 

az ENTER gombbal bezárhatók, vagy megvárhatja, 
amíg bezáródnak.

7. Alkalmazás elindításához a ▲▼◄► gombbal 
válassza ki a kívánt minialkalmazást, majd 
nyomja meg az ENTER gombot. 
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Saját eszköz Internet Beállítások

Videók
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Saját tart.
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A Smart Hub bemutatása

1

Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató, 
a lejátszó bemutatása, és az új alkalmazások 
bemutatása.

2

Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés 
figyelembe vételével.
•	 A korábbi preferenciák alapján jelenít meg 

filmajánlásokat.
•	 Videó kiválasztása, a videóval rendelkező VOD 

(Video on Demand) szolgáltatók listájának 
megjelenítése, és szolgáltató kiválasztása a 
letöltéshez. (A streaming letöltés nem mindenhol 
elérhető.)

•	 A Saját videó funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.

3

Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott 
AllShare eszközök integrált keresése.
•	 A Smart Hub használata során (kivéve Blu-ray 

lemez megtekintése közben). 
•	 A hozzáféréshez használja a távirányító SEARCH 

gombját.
•	 A keresés funkció használatáról a www.samsung.

com oldalon olvashat.

4

Samsung Apps : Hálózati kapcsolaton keresztül 
letölthetők különböző fizetős vagy díjmentes 
alkalmazások.

5
Ajánlottak : A Samsung által ajánlott tartalmak 
kezelése. 

6

Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására 
használható távirányító-gombok megjelenítése.
•	 PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
•	 ZÖLD (B) : Alkalmazások rendezése.
•	 SÁRGA (C) : Alkalmazások szerkesztése.
•	 KÉK (D) : A Smart Hub beállítások módosítása.

7

Saját alkalmazások : Személyes galéria 
megjelenítése, hozzáadással, módosítással és törlési 
lehetőséggel.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Samsung Electronics nem vállalja a felelősséget 

a Smart Hub szolgáltatás megszakadásáért az 
internetszolgáltató hibájából.

 ` A Smart Hub szolgáltatás az internetről tölti le és 
dolgozza fel az adatokat, így az Interneten található 
tartalmakat a TV képernyőn tekintheti meg. 
Ha az Internet-kapcsolat instabil, a szolgáltatás 
csúszhat vagy megszakadhat. 
A készülék automatikusan kikapcsolhat az 
Internetkapcsolat aktuális állapotától függően. 
Ha ez történik, ellenőrizze az Internetcsatlakozást, és 
próbálja meg újra.

 ` Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven elérhető, 
és a tartalmak elérhetősége a régiótól függően eltérő 
lehet.

 ` A Smart Hub szolgáltatásról további információk a 
szolgáltató honlapján találhatók.

 ` A szolgáltatások a Smart Hub szolgáltatótól függően 
megváltozhatnak. 

 ` A Smart Hub szolgáltatás tartalma a lejátszó 
eszközszoftverének verziójától függően eltérő lehet.

Magyar 55
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Hálózati szolgáltatások
A képernyőgombok használata
A távirányítóval a képernyőgombok segítségével 
betűket, számokat és szimbólumokat írhat be.  

1
Az aktuális billentyűzet. 
Betűk, számok és szimbólumok beírásához.

2

Nyomja meg a SUBTITLE gombot a távirányítón a 
beviteli mód eltolásához. 
: ab, Ab, AB, számok vagy ikonok.

3 Az aktuális beviteli mód.

4
Nyomja meg a ZÖLD (B) gombot a távirányítón a 
beviteli mód váltásához. (T9 vagy ABC)

5
A nyelv váltásához használja a távirányító TOOLS 
gombját.

6
Karakter törléséhez használja a távirányító AUDIO 
gombját.

Szöveg, számok és szimbólumok beírása
Szöveg beírásához nyomja meg a távirányítón a 
betűnek megfelelő számgombot. Nyomja meg 
többször gyorsan egymás után, ha a beírni kívánt 
betű nem az első a képernyőgombon. Ha például 
a b betűt szeretné beírni, nyomja meg kétszer 
egymás után a 2 gombot. A gombon elsőként 
megjelenített betű beírásához nyomja meg a 
gombot, majd engedje el és várjon.

A szövegen belül a nyíl gombokkal mozoghat. 
Szöveg törléséhez vigye a kurzort a törölni kívánt 
karaktertől jobbra, majd nyomja meg az AUDIO 
gombot. Nagybetűkhöz, számokhoz vagy 
írásjelekhez nyomja meg a SUBTITLE gombot.

Fiók létrehozása
A Smart Hub saját, egyénre szabott konfigurációjához 
hozza létre saját Smart TV fiókját.
A fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a PIROS (A) gombot a 

távirányítón. Megjelenik a Fiók létrehozása 
képernyő.

2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Fiók 
létreh. pontot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

3. A következő képernyőn válassza ki a Smart TV-
azonos., majd nyomja meg az ENTER gombot.  
Megjelenik egy beviteli képernyő és egy 
billentyűzet.

4. A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ez lesz 
a felhasználói azonosítója. 

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A billentyűzet a mobiltelefonok billentyűzetéhez hasonlít.

5. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot 
az OK kiválasztásához, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók 
létrehozása képernyő.

6. Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja 
meg az ENTER gombot. Megjelenik egy 
beviteli képernyő és egy billentyűzet.

7. A billentyűzettel írja be a jelszót.  
A jelszó betűkből, számokból és 
szimbólumokból állhat.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A PIROS (A) gomb megnyomásával elrejtheti vagy 

megjelenítheti a jelszót a beírás közben.
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07
Hálózati szolgáltatások

8. Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot 
az OK kiválasztásához, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók 
létrehozása képernyő.

9. Válassza ki a Jelszó megerős. pontot, és 
nyomja meg az ENTER gombot.

10. Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket. 
11. A Fiók létrehozása képernyő újra 

megjelenésekor válassza ki a Fiók létreh. 
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a Jóváhagyás ablak.

12. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Megjelenik a Szolgáltatás 
előfizetés folytatása ablak.

13. Válassza ki a Regisztrálás pontot, majd 
nyomja meg az ENTER gombot.

14. Megjelenik a Szolgáltatás fiók regisztrációja 
ablak. 
•	 Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók 

valamelyikénél, akkor hozzárendelheti a 
szolgáltatói fiókot és a jelszót a Smart TV 
fiókhoz. A regisztrációval könnyebb elérni 
a szolgáltató webhelyét. A regisztrációs 
utasításokhoz lépjen a Fiókkezelés 2. 
lépésére a Beállítás menüben.

•	 Ha nincs létező szolgáltatási fiókja vagy 
most nem szeretne meglévő fiókot 
regisztrálni, válassza az OK pontot, és 
nyomja meg az ENTER gombot. Az ablak 
magától is bezáródik egy perc után.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Azonosítóként e-mail címet kell használni.
 ` Legfeljebb 10 fióknév regisztrálható.
 ` A Smart Hub használatához nincs szükség a fiókra.

Bejelentkezés a fiókba
A Smart TV fiókba való bejelentkezéshez kövesse 
az alábbi lépéseket:
1. A Smart Hub képernyő megjelenítésekor 

nyomja meg a PIROS (A) gombot a 
távirányítón. Megjelenik a Fiók létrehozása 
képernyő.

2. Válassza ki a Lefelé nyilat a Smart TV-
azonos. mező mellett, és nyomja meg az 
ENTER gombot. 

3. Válassza ki az ID-jét a listából, és nyomja meg 
az ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók 
létrehozása képernyő.

4. Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja 
meg az ENTER gombot. Megjelenik egy 
beviteli képernyő és egy billentyűzet.

5. A billentyűzet és a távirányító segítségével írja 
be a jelszót. Ha kész, nyomja meg az ENTER 
gombot az OK kiválasztásához, majd nyomja 
meg újra az ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha azt szeretné, hogy a Smart Hub automatikusan 

írja be a jelszót, jelölje be a Remember my 
Smart TV ID and password négyzetet a jelszó 
beírása után, és nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik egy bejelölés. A Smart Hub mostantól 
automatikusan kitölti a jelszó mezőt a felhasználónév 
kiválasztásakor.

A Beállítás menü - KÉK (D)
A Beállítás menüben a fiókkezelés, törlés és 
tulajdonságok funkciók érhetők el.
A Beállítás menü eléréséhez és menüpont 
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító KÉK (D) gombját.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot, 

majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Beállítás menü pontjait az alábbiakban mutatjuk 
be.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A Beállítás menü Szolgáltatáskezelője a Blu-ray 

lejátszóknál nem érhető el.

Fiókkezelés
A Fiók kezelése menü a szolgáltatói fiókok 
regisztrációját, a Smart Hub jelszó módosítását, 
valamint a Smart TV fiók törlését vagy inaktiválását 
tartalmazza.
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Hálózati szolgáltatások
Szolg. fiók regisztrálása
Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók 
valamelyikénél a Szolgáltatási fiók regisztrációja 
funkcióban, akkor hozzárendelheti a szolgáltatói 
fiókot és a jelszót a Smart TV fiókhoz. A fiók 
hozzárendelésével könnyen bejelentkezhet a 
fiókba a Smart Hub-on keresztül a felhasználónév 
vagy a jelszó beírása nélkül.
A Szolgáltatási fiók regisztrációja funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. A Fiókkezelés menüben válassza ki a 

Szolgáltatás fiók regisztrációja pontot, és 
nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a 
Szolgáltatás fiók regisztrációja ablak.

2. A ▲▼ nyíl gombokkal válassza ki a Smart TV 
fiókhoz hozzárendelni kívánt Szolgáltatót, és 
nyomja meg az ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha rendelkezik Samsung fiókkal, és szeretné 

használni a Samsung Apps funkciót a Smart Hub-
ban, itt kell regisztrálnia a Samsung Apps fiókot. 
További információk a 61-63. oldalon.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Regisztráció 
pontot, majd a távirányítóval és a 
billentyűzettel írja be az ID-t és a jelszót. 
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ez az a felhasználónév és jelszó, amellyel normál 

esetben hozzáfér a fiókhoz ezen a helyen.
4. Ha jól írta be az ID-t és a jelszót, megjelenik a 

Regisztráció sikeres üzenet.
5. Ha az OK gombot nyomta meg, ismételje 

a 2-4 lépéseket a további Szolgáltatók 
hozzárendeléséhez. 

6. Ha kész, nyomja meg a RETURN gombot.

jelszó megvált.
A Jelszó módosítása funkcióval a Smart Hub 
jelszó módosítható. A jelszó módosításához 
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Jelszó megvált. pontot, és 

nyomja meg az ENTER gombot.
2. Írja be a jelenlegi jelszót. Megjelenik a 

következő képernyő.
3. A következő képernyőn írja be az új jelszót az 

első sorba. Írja be újra a második sorba is.
4. Megjelenik a Jelszó módosítása kész üzenet. 

Nyomja meg az ENTER gombot, vagy 
várja meg a képernyő bezárását - kb. 5 
másodperc.

Eltáv. a TV fióklistájáról
A Szolgáltatási fiókok törlése funkció törli az 
összes regisztrált Szolgáltatási fiókot, amelyet 
a Szolgáltatási fiók regisztrációja képernyőn 
regisztrált.

Fiók deaktiválása
A Fiók inaktiválása funkció inaktiválja a Smart TV 
fiókot és törli a fiókot és beállításait a Smart Hub-
ból. 

Visszaáll.
A Visszaállítás funkció inicializálja az összes 
letöltött minialkalmazást, törli a felhasználói 
fiókokat és beállításokat, és visszaállítja a Smart 
Hub beállításokat a gyári alapértékre. Ezután 
újraindítja a Smart Hub-ot, mint első indításkor. 
A fiók azonban a Smart Hub szerveren marad. A 
fiókba bejelentkezéshez írja be a felhasználónevet 
és jelszót a Fiók létrehozása képernyőn. 
A Visszaállítás funkció használatához kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. A Beállítás menüben válassza ki a Visszaállítás 

pontot, és nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a Visszaállítás képernyő.

2. Írja be a Biztonsági jelszót. Ez az a 
jelszó, amelyet a BD vagy DVD korhatár 
létrehozásakor adott meg (42. oldal). Ha nem 
volt ilyen, írjon be 0000-t.
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3. Pár pillanat múlva a Smart Hub automatikusan 
visszaáll. A képernyő elsötétül, majd újra 
megjelenik a Smart Hub. Pár pillanat múlva 
elkezdi az újrainicializálási eljárást.

4. Az újrainicializálás befejezéséhez ugorjon 
a Smart Hub első indítása című rész 4. 
lépésére. (lásd az 54. oldalt) 

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha elfelejtette a jelszavát, nyomja le a készüléken 

a STOP (  ) gombot legalább 5 másodpercre, 
amikor nincs lemez a lejátszóban. 

Tulajdonságok
A Tulajdonságok menüben három funkció látható, 
amelyekkel információk jeleníthetők meg a Smart 
Hub-ról:

Részletek
Smart Hub információk, verziószám, telepített 
szolgáltatások száma, memória kihasználtság, és 
egyedi termék azonosító.

Szolg. feltételek - szerződés
Megjeleníti a Szolgáltatási szerződés feltételeit.

Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
A Szerkesztési menü funkcióival manipulálhatja a 
Smart Hub képernyő Saját alkalmazások részén 
megjelenő minialkalmazásokat. A funkciókkal 
zárolhat vagy feloldhat egyes alkalmazásokat, 
létrehozhatÚj mappát és áthelyezhet bele 
alkalmazásokat, mappákat nevezhet át, 
alkalmazásokat törölhet, és megváltoztathatja a 
sorrendjüket a képernyőn.
A Szerkesztés menü eléréséhez és menüpont 
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. Megjelenik a Szerkesztés menü 
sávja a képernyő alján.

2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

A Szerkesztés menü sávjának funkciói az alábbiak.
 ✎ MEGJEGYZÉS

 ` Előfordulhat, hogy nem minden menüpont jelenik 
meg a képernyőn. A menüpontok megjelenítéséhez 
a ◄► gombokkal lépjen a képernyő szélére, és 
nyomja meg a gombot mégegyszer a hiányzó elem 
megjelenítéséhez.

 ` A sáv bezárható a jobb alul látható X-re kattintással, 
majd az ENTER gomb megnyomásával.

Mozgat
Az Áthelyezés funkcióval az alkalmazások 
sorrendje változtatható meg. Az Áthelyezés funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. 
2. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg 

az ENTER gombot. Megjelenik egy jelölés az 
alkalmazáson.

3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mozgat 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a pozíció módosítás ikon az 
alkalmazáson.

4. A ▲▼◄► gombokkal mozgathatja az ikont. 
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor az 
ikon a kívánt pozícióban van. Az alkalmazás 
az új helyére kerül.

Áthely. mappába
Az Áthelyezés mappába funkcióval egy alkalmazás 
áthelyezhető egy mappába. Az Áthelyezés 
mappába funkció használatához kövesse az 
alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját. 
2. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja 

meg az ENTER gombot. Ha már létrehozta a 
mappát, az alkalmazás áthelyezhető lesz.

3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az 
Áthelyezés mappába pontot, majd nyomja 
meg az ENTER gombot. Megjelenik az 
Áthelyezés mappába ablak.

4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát, 
majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik az Áthelyezve a mappába üzenet, 
majd eltűnik. Az alkalmazás átkerült a mappába.
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Mappa átnev.
A Mappa átnevezése funkcióval mappák 
nevezhetők át. A Mappa átnevezése funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. 
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát, 

majd nyomja meg az ENTER gombot. 
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mappa 

átnevezése pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Megjelenik a Mappa 
átnevezése ablak és a billentyűzet.

4. Írja be a mappa új nevét, és nyomja meg az 
ENTER gombot. A Mappa átnevezése ablak 
bezáródik, és az új név jelenik meg a mappa 
alatt.

Gyermekzár be
A Zárolás funkcióval a kívánt alkalmazások 
zárolhatók a Saját alkalmazásokban, így nem 
nyithatók meg a Korhatáros jelszó beírása nélkül.
A Zárolás funkció használatához kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. 
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az 

alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. Ha az alkalmazás zárolható, a 
Zárolás menüpont elérhető.

3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Zárolás 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a Zárolási szolgáltatás ablak.

4. Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 42. oldalon). 
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be 
0000-t.

5. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik 
a Zárolási szolgáltatás, majd bezáródik. Az 
alkalmazás mellett megjelenik a zárolás ikonja.

Alkalmazások elérése mappából

1. Zárja be a Szerkesztés menüt.
2. A Saját alkalmazások részben a ▲▼◄►  

gombokkal válassza ki a mappát, majd 
nyomja meg az ENTER gombot. Megnyílik a 
mappa.

3. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Elindul az alkalmazás 
vagy szolgáltatás.

Mappa tartalmának szerkesztése
Válassza ki a mappát, majd nyomja meg az 
ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját. 
Megjelenik a Szerkesztés gomb a képernyő alján.
A gombok a Szerkesztés mód menügombjaihoz 
hasonlóan használhatók. Például egy alkalmazás 
visszahelyezése a Saját alkalmazások főképernyőjére:
1. Válassza ki az alkalmazást.
2. Válassza ki az Áthelyezés mappába pontot, 

majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik az Áthelyezés mappába ablak.

3. Válassza ki a Saját alkalmazások pontot, 
és nyomja meg az ENTER gombot. Az 
Áthelyezés mappába ablak bezáródik, és az 
alkalmazás visszakerül a Saját alkalmazások 
képernyőre.

Új mappa
Az Új mappa funkcióval új mappák hozhatók létre. 
Az új mappába a létrehozása után alkalmazások 
helyezhetők be. Az Új mappa funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. 
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az Új 

mappa pontot, majd nyomja meg az ENTER 
gombot. Megjelenik az Új mappa ablak és a 
billentyűzet.

3. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az 
ENTER gombot.  
Az Új mappa képernyő bezáródik, és az új 
mappa megjelenik a Smart Hub képernyőn.
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Gyermekzár ki

1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját. 
2. A ▲▼◄► gombokkal válasszon ki egy zárolt 

alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Kioldás 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a Zárolási szolgáltatás ablak.

4. Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 42. oldalon). 
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be 
0000-t.

5. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik 
a Zárolás kioldása szolgáltatási ablak, jelzi a 
kioldást, majd bezáródik.

Törlés
A Törlés funkcióval alkalmazások törölhetők 
a Saját alkalmazásokból. A Törlés funkció 
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) 

gombját. 
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az 

alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.

3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Törlés 
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
Megjelenik a “Torli a kijelölt elem(ek)et?” 
üzenet.

4. Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg 
az ENTER gombot. Az alkalmazás törlődik.

Rendezés menü - ZÖLD (B)
A Rendezés menüben az alkalmazások 
rendezhetők a Saját alkalmazásokban név, dátum, 
(használati) gyakoriság és kategória szerint. 
Ha kézzel módosítja egy alkalmazás helyét, a 
Rendezés menü automatikusan megjeleníti a 
Felhasználói pontot az elindításakor.
Az alkalmazások rendezéséhez a Saját 
alkalmazásokban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) gombját.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a rendezési 

módot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
A Smart Hub a kiválasztott elv szerint rendezi 
az alkalmazásokat.

Samsung Apps

A Samsung Apps funkcióval fizetős vagy ingyenes 
tartalmakat és szolgáltatásokat tölthet le a Blu-
ray lejátszóra és a TV-n megtekintheti vagy 
használhatja őket.
Az alkalmazások lehetnek videók, zenék, fotók, 
játékok, hírek, sport, stb. Az új alkalmazások a 
Saját alkalmazások között jelennek meg.
Rendszeresen kerülnek fel új alkalmazások és 
szolgáltatások.

Fizetős alkalmazások
Fizetős alkalmazások letöltéséhez létre kell hoznia 
egy Samsung Apps fiókot és hozzá kell rendelnie 
egy hitelkártyát a fiókhoz.
Samsung Apps fiók létrehozásához látogasson el 
a www.samsung.com oldalra.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A szolgáltatás nem minden országban elérhető.

A Samsung Apps képernyő megjelenítése
A Samsung Apps eléréséhez a ▲▼◄► 
gombokkal lépjen a Samsung Apps területre a 
Smart Hub főképernyőjén, és nyomja meg az 
ENTER gombot. Megjelenik a Samsung Apps 
képernyő. 

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha most először nyitja meg a képernyőt, megjelenik 

a szolgáltatási feltételek ablak. Ha egyetért, válassza 
az Egyetértek gombot, és nyomja meg az ENTER 
gombot.
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A Samsung Apps képernyő használata
A Samsung Apps képernyő használatához 
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ◄► gombokkal lépjen a bal oldali 

kategórialistára.
2. A ▲▼ gombokkal jelöljön ki egy kategóriát. 

Pár másodperc múlva a Samsung Apps 
képernyőn megjelennek a kategóriába 
tartozó alkalmazások. A Rendezés ikonok 
megjelennek a képernyő tetején.

3. A ► gombbal lépjen a megjelenített 
szolgáltatásokra.

4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az 
alkalmazást vagy szolgáltatást, majd nyomja 
meg az ENTER gombot. Megjelenik az 
Alkalmazások adatai képernyő az alkalmazás 
adataival.

5. Válassza a Letöltés most pontot, és nyomja 
meg az ENTER gombot. Ha az alkalmazás 
ingyenes, letöltődik és elindul. Ha nem, és 
fizetni kell, kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat a letöltéshez.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Egyes alkalmazások ingyenesen letölthetők, de 

regisztrálni kell a szolgáltatónál vagy egy fizetett 
fióknál.

 ` A Samsung Apps-ból letöltött alkalmazások és 
szolgáltatások a Saját alkalmazások között jelennek 
meg.

Rendezés gombok
A Rendezés gombok a képernyő tetején a ▲▼◄
► gombokkal érhetők el. Az egyes gombokkal az 
alkalmazások az adott gomb szerint rendezhetők, 
a felirat szerint (Ajánlott, legtöbbször letöltött, 
legújabb, név).
A Rendezés gombokat a távirányító KÉK (D) 
gombjával is elérheti. A KÉK (D) gomb többszöri 
megnyomásával tovább léphet az egyik gombról a 
másikra.

Samsung Apps kategória szerint
A következő kategóriák használhatók:
•	 Újdonságok : Újonnan regisztrált alkalmazások.
•	 Videó : Videó médiák, pl. filmek, TV műsorok, 

és rövid videók.
•	 Játék : Játékok, például sudoku és sakk.
•	 Sport : Sport média szolgáltatások, például 

meccsadatok, képek, rövid videók.
•	 Életmód : Életmód média szolgáltatások, 

például zene, személyes fotóalbumkezelők, 
közösségi hálózatok pl. Facebook és Twitter.

•	 Információ : Információs szolgáltatások, pl. 
hírek, tőzsde és időjárás.

•	 Egyéb : Egyéb szolgáltatások.

Saját fiók
A Saját fiókban a Samsung Apps sorrendje és 
letöltési előzményei, valamint a My Apps Cash 
képernyő érhetők el. Az információk eléréséhez 
rendelkeznie kell Samsung Apps fiókkal.

Súgó
Ha kérdése van a Samsung Apps-szal 
kapcsolatban, forduljon a Súgóhoz. Ha nem talál 
segítséget, látogasson el a www.samsung.com 
honlapra.
A Súgó funkció használatához kövesse az alábbi 
lépéseket:
1. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Súgó 

pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
2. A ▲▼ gombokkal görgetheti a Súgó 

szöveget.
3. A ◄ gombbal kiléphet a Súgóból.
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A távirányító színes gombjainak 
használata a Samsung Apps-hoz
•	 PIROS (A) (Bejel.) : Bejelentkezés a Smart TV 

fiókba.
•	 ZÖLD (B) (Miniatűrnézet/Listanézet) : 

Alkalmazásnézet átváltása Indexképes és Lista 
között.

•	 KÉK (D) (Rendez. Alapja) : Alkalmazások 
rendezése Ajánlott, legtöbbször letöltött, 
legújabb, név kategóriák szerint.

•	 Vissza : Vissza az előző menübe.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Az Internetes szolgáltatásokat a szolgáltatók külön 

figyelmeztetés nélkül adhatják hozzá vagy törölhetik.

A Saját videó vagy a Keresés funkció 
használatáról a www.samsung.com oldalon 
olvashat

BD-LIVE™

A készülék hálózatra történt csatlakoztatása 
után használhatók a filmekhez kapcsolódó 
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek 
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót 

a készülék hátulján az USB aljzatba, és 
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább 
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE 
szolgáltatások használatához.

2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray 
lemezt.

3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a 
gyártótól függően.

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól 

függően eltérő lehet.

Az AllShare funkció használata

Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat és 
fotókat játszhat le a PC-ről vagy DLNA kompatibilis 
mobiltelefonról vagy NAS-ról.
Az AllShare használatához csatlakoztatnia kell a 
lejátszót a hálózathoz (lásd 26~27. oldalon). 
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie kell 
az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik DLNA kompatibilis mobiltelefonnal 
vagy NAS-szal, az AllShare további szoftverek 
nélkül használható.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások 
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.
com webhelyen.
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Hibaelhárítás

Szervizelés előtt ellenőrizze a következőket.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A távirányító nem működik. •	 Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
•	 A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja.
•	 Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a 

mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és 
próbálja újra.

A lemez nem játszható le. •	 A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
•	 Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.

A lemezmenü nem jelenik meg. •	 Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.

A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn. •	 Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
•	 A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
•	 Nem létező cím vagy fejezetszámot, keresési időt írt be.

A lejátszási mód nem egyezik meg a 
Beállítási menü beállításával.

•	 A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a 
megfelelő funkcióval van kódolva.

A képarány nem állítható be. •	 A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
•	 Ez nem a készülék hibája.

Nincs hang. •	 Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.

A képernyő blokkolva van •	 Ha a HDMI kimenet olyan felbontásra van állítva, amelyet a TV nem támogat 
(például 1080p), előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép a TV-n.

•	 Nyomja le a STOP (  ) gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez 
nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

•	 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is 
törlődnek.

Függelék
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PROBLÉMA MEGOLDÁS

Elfelejtett jelszó •	 Nyomja le a STOP (  ) gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez 
nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.  
A funkciót csak szükség esetén használja.

•	 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is 
törlődnek.

Egyéb problémák. •	 Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával 
foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.

•	 Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung 
szervizhez.

A kép zajos vagy torz •	 Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
•	 Tisztítsa meg a lemezt.

Nincs HDMI kimenet. •	 Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
•	 Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p 

HDMI felbontásokat.

Nem megfelelő HDMI kimeneti képernyő. •	 Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem 
támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection).

AllShare funkció

Látom az AllShare-ben a megosztott 
mappákat, de a fájlokat nem. 

•	 Az AllShare csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem 
ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.

A videó lejátszása szakadozik. •	 Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását. 
•	 Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget. 
•	 A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a lejátszó között 

instabil.  
Ellenőrizze a kapcsolatot.

Az AllShare kapcsolat a lejátszó és a PC 
között instabil.

•	 Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.  
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget. 

•	 Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal. 
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
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BD-LIVE

Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE szerverhez. •	 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot menüben. (lásd az 40. 
oldalt)

•	 Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
•	 Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások 

használatához. 
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 41. 
oldalt) 

•	 Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e. 
•	 Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy 

frissítse az eszközszoftvert.

A BD-LIVE használata közben hiba merül fel. •	 Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások 
használatához. 
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 41. 
oldalt)

 ✎ MEGJEGYZÉS
 ` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.

Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről. 
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy 
forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
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