
Figyelmeztetések 2
Óvintézkedések 3
A DVD író-videomagnó
használata 7
Leírás 8
Csatlakoztatások 9
Alapmıveletek 10
Hibaelhárítás 12 

DVD író-videomagnó
Használati útmutató

DVD-VR300E

www.samsungvcr.com
PAL



Figyelmeztetések F
ig

ye
lm

e
zte

té
se

k

2

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye

le a készülék burkolatát. Akészülék belsejében nincsen

olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. 

Akészülék javítását bízza szakemberre.

Akészüléket ne tegye zárt helyre, pl. beépített könyvespolcra, szekrénybe.

FIGYELMEZTETÉS : Atûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a

készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM : ABURKOLATMEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHETKI A

KÉSZÜLÉKBÔL. NE TEGYE KI MAGÁTAVESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK! 

AKÉSZÜLÉKETKIZÁRÓLAG AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK SZERINT

HASZNÁLJA, ÍGYMEGÓVHATJAMAGÁTAKÁROS LÉZERSUGÁRZÁSTÓL!

FIGYELEM
ADVD LEJÁTSZÓ LÉZERSUGÁRRALMÛKÖDIK. HAAKÉSZÜLÉK SZABÁLYZÓIT, STB. 

AHASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKTÓLELTÉRÔEN HASZNÁLJA, VESZÉLYES

SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI MAGÁT. NE NYISSAFELAKÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, JAVÍTÁST

CSAK SZAKEMBERRELVÉGEZTESSEN.

FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Az áramütés elkerülése érdekében a hálózati csatlakozót teljesen tolja be a

csatlakozóaljzatba.

Ez a készülék megfelel az FCC elôírásoknak, abban az esetben, ha a készüléket árnyékolt

kábelekkel és csatlakozókkal csatlakoztatja más berendezésekhez. Az árnyékolt kábelek és

csatlakozók alkalmazásával elkerülheti az elektromos interferencia kialakulását más elektromos

berendezésekkel, pl. rádió vagy tv.

Avillám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely

áramütést okozhat.

Afelkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a

figyelmét.

FONTOS TUDNIVALÓ

Ha a készülék csatlakoztatását csak a csatlakozó dugó cseréjével tudja megoldani, a

levágott dugót biztonságos helyre dobja ki. Ne csatlakoztassa a levágott dugót a hálózati

aljzatba, mert a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.

Akészülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek

jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban

csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra

vonatkozik.

Akészülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély

kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel

együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy

USI/IEC 13813-3 eloírásait.

Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok

kódolására és dekódolására az ISO/IED 111772-3 vagy USI/IEC 13813-3 szerint. Nem

jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem

egyezik az ISO/IEC 111772-3 vagy USI/IEC 13813-3 eloírásaival.

Ahálózati csatlakozót ne csatlakoztassa földelt konnektorhoz, amelynek a jelölése „E” vagy

a földelés jel, illetve zöld vagy zöld és sárga színkóddal van jelölve.

FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!

NE NYISSA KI 
A BURKOLATOT!
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Fontos biztonsági elôírások

Gondosan olvassa el ezeket a biztonsági elôírásokat, mielôtt használatba venné a készüléket.

Tartsa be az alább felsorolt összes biztonsági elôírást. Tartsa ezt a használati útmutatót könnyen

elérhetô helyen, hogy késôbb is megtalálja.

1) Olvass el ezeket az utasításokat.

2) Tartsa be ezeket az utasításokat.

3) Jegyezzen meg minden figyelmeztetést.

4) Kövessen minden útmutatást.

5) Ne használja ezt a készüléket víz közelében.

6) Tisztítást csak száraz ruhával végezzen.

7) Ne zárjon el egyetlen szellôzônyílást sem. Végezze a telepítést a gyártó útmutatásainak

megfelelôen.

8) Ne telepítse a készüléket hôforrás, például radiátor, fûtési huzatszabályozó, kályha, vagy más

olyan készülék (beleértve az erôsítôt is) közelébe, amely hôt termel.

9) Ne kerülje meg a polarizált, illetve a földelt típusú csatlakozódugó kínálta biztonsági védelmet. A

polarizált csatlakozódugóban két érintkezô van, és az egyik vastagabb, mint a másik. Aföldelô

csatlakozóban két egyforma érintkezô és egy harmadik, földelô csatlakozó villa van. A

vastagabb érintkezô, illetve a harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.

10) Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne járjanak és ne törjön meg, ne csípôdjön be a kábel,

különösen a csatlakozódugókhoz közeli részeken, a fali dugaszoló aljzatoknál, és azon a

ponton, ahol csatlakozik a készülékhez.

11) Csak a gyártó által elôírt tartozékokat és kiegészítôket használja.

12) Csak a gyártó által elôírt, vagy a készülékkel együtt árusított kézikocsit, állványt, háromlábú

állványt, fali tartót vagy asztalt használja. Ha kézikocsit használ, óvatosan mozgassa a

kézikocsi-készülék együttest a felbillenés elkerülése érdekében.

13) Húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból villámlás idején, vagy akkor, ha hosszabb ideig

nem használja a készüléket.

14) Mindenféle javítást megfelelôen képzett szervizszakemberrel végeztessen. Javításra akkor

van szükség, ha a készülék valamilyen módon károsodott, például megsérült a tápkábel vagy a

csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy idegen tárgy esett a készülék belsejébe, a készüléket

esô vagy nedvesség érte, nem megfelelôen mûködik, vagy leejtették.

A használat során ügyeljen a következôkre

• Mielôtt más készülékeket csatlakoztatna ehhez az íróhoz, gyôzôdjék meg arról, hogy

mindegyik ki van kapcsolva.

• Ne helyezze át a készüléket lemezlejátszás közben, ellenkezô esetben a lemez

megkarcolódhat vagy eltörhet, és a készülék belsô elemei is megsérülhetnek.

• Ne helyezzen vízzel megtöltött virágvázát, vagy kisméretû fémtárgyakat a készülékre.

• Ügyeljen arra, hogy ne nyúljon be kézzel a lemeztálcába.

• Alemezen kívül semmi mást ne helyezzen a lemeztálcára.

• Külsô hatások, például villámlás és statikus elektromosság befolyásolhatják a készülék

normál mûködését. Ha ez elôfordulna, akkor kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be

ismét a STANDBY/ON gomb segítségével, vagy a hálózati csatlakozó aljzatból húzza ki a

csatlakozódugót, majd dugja ismét vissza. Akészülék ismét normál módon fog mûködni.

• Ne feledje használat után kivenni a lemezt és kikapcsolni a készüléket.

• Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból, ha hosszabb ideig nem fogja

használni a készüléket.

• Alemez belseje felôl a külsô pereme felé irányuló egyenes vonalú mozdulattal törölje meg a

lemezt.

Biztonsági okokból, ne feledje kihúzni a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali aljzatból.

• Ne használjon benzint, hígítót, vagy más oldószert a tisztításhoz.

• Puha ruhával törölje le a készülékházat.

A készülékház karbantartása

• Szabályos alakú lemezeket használjon. Ha szabálytalan alakú

lemezt (különleges alakú lemez) használ, akkor a DVD író-

videomagnó károsodhat.

• Ne érintse meg kézzel a lemeznek azt az oldalát, amelyre a

felvétel történt.

Lemezek kezelése

❿ Lemezek kézbevétele

• Ennek feladata a szennyezôdés, karcolódás, stb. elleni védelem, amikor DVD-

RAM/DVD-RW/DVD-R lemezt használunk.

❿ Cartridge (védôtok)
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• Tisztítsa egy külön beszerezhetô DVD-RAM/PD lemeztisztítóval

(LFK200DCA1 ahol kapható). Ne használjon CD-nél használatos

tisztítókat vagy ruhákat DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek tisztítására.

❿ DVD-RAM, DVD-RW és DVD-R

• Puha ruhával törölje le a lemezrôl a szenynyezôdést, illetve a lerakódást.

❿ DVD-Video, CD

• Ne írjon a címkés oldalra golyóstollal vagy ceruzával.

• Ne használjon lemeztisztító vagy antisztatikus sprayt. Továbbá, ne használjon illékony

vegyszereket, például benzint, vagy hígítót.

• Ne ragasszon fel címkéket vagy öntapadós matricákat a lemezekre. (Ne használjon

olyan lemezeket, amelyeket olyan ragasztószalaggal javítottak, amelynek lelóg a

vége, vagy amelyen lefejtett öntapadós matricák maradékai vannak.)

• Ne használjon karcolásvédô fóliákat vagy borítókat.

• Ne használjon a piacon beszerezhetô címkenyomtatókkal nyomtatott címkéket viselô

lemezeket.

• Ne helyezzen be meghajlott vagy repedt lemezt.

❿ Óvintézkedések lemezek kezelésére vonatkozóan

Ügyeljen a lemezek épségére, hiszen a lemezeken lévô adatok érzékenyek a környezeti

hatásokra.

• Ne hagyja ôket közvetlen napfénynek kitett helyen.

• Tartsa ôket hûvös, jól szellôzött helyen.

• Tárolja ôket függôleges helyzetben

• Tartsa ôket tiszta védôborítóban.

• Ha a DVD író-videomagnókészüléket hideg helyrôl rövid idô alatt meleg helyre helyezi át,

páralecsapódás keletkezhet az üzemelô részeken és a lencséken, amely szabálytalan

lemezlejátszást okozhat. Ha ez elôfordulna, vegye ki a lemezt és várjon egy-két órát, a

készüléket bekapcsolva hagyva, mielôtt ismét megkísérelne egy lemezlejátszást.

Lemezek tárolása

Lemezek mûszaki adatai

• A DVD ( digital versatile disc - sokoldalú digitális lemez) akár 135-perces képa-

nyagot, 8-nyelvû hanganyagot és 32 nyelvû feliratozást is tartalmazhat. El van

látva MPEG-2 képtömörítéssel és Dolby 3D térhangzással, amely lehetôvé teszi

a hallgató számára az élénk, tiszta filmszínházi minôségû mozizást otthoni

kényelemben.

• Amikor átkapcsol egy kétrétegû DVD Video lemez elsô rétegérôl a második

rétegre, akkor jelentkezhet egy pillanatnyi kép- és hangminôség romlás. Ez nem

jelenti azt, hogy a készülék hibásan mûködik.

• Ha egy Video módban felvett DVD-RW/DVD-R-t lezár, akkor abból DVD-Video

lesz.

❿ DVD-Video

• Olyan audio lemez, amelyre 44,1 kHz PCM Audio formátumban rögzítettek 

programot.

• Képes CD-DA formátumú audio CD-R és CD-RW lemezek lejátszására. Ez a

készülék esetleg nem képes egyes CD-R vagy CD-RW lemezek lejátszására a

felvételi feltételek következtében.

❿ Audio CD

MP3 CD-R/RW

• Csak az ISO9660 vagy JOLIET formátumban felvett MP3 fájlokat tartalmazó

CD-R lemezek játszhatók le.

• Csak az „mp3” vagy az „MP3” kiterjesztésû MP3 fájlok használhatók.

• Az olyan MP3 fájlok esetében, amelyeket 32 Kbps és 320 Kbps közötti változ-

tatható bitsebességgel (VBR - Variable Bit Rates) vettek fel, a hang kimaradhat.

• A lejátszásra alkalmas bitsebesség tartomány 56 Kbps-tôl 320 Kbps-ig terjed.

• A készülék összesen 1000 fájl és mappa kezelésére képes.

JPEG CD-R/RW

• Csak a „.jpg” és a „.JPG” kiterjesztésû JPEG fájlok használhatók.

• A készülék összesen 1000 fájl és mappa kezelésére képes.

• A progresszív JPEG maximális mérete 3 Mpixel.

• A MOTION JPEG nem támogatott.

❿ CD-R/RW
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CD-R/RW használata

• Használjon 700 MB-os (80 perces) CD-R/RW lemezt. Ha lehetséges, ne

használjon 800 MB-os (90 perces), vagy ennél nagyobb kapacitású lemezt,

mivel a lemezt esetleg nem lehet lejátszani.

• Ha a CD-R/RW lemezre nem lezárt session formájában történt a felvétel, akkor

késést tapasztalhat a korai lejátszási idôben, és esetleg nem játszható le az

összes felvett fájl.

• Egyes CD-R/RW lemezeket esetleg nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel,

attól az eszköztôl függôen, amelyet ezek írására használtak.

A CD-krôl személyes használatra készített, CD-R/RW adathordozóra átmásolt

tartalmak lejátszásának lehetôsége a lemezek tartalmától függôen változhat.z

• Ha egy Video módban felvett DVD-RW/DVD-R lemezt lezár, akkor abból DVD-Video

lesz.

• A lemezen még szabadon maradó területre további adatokat rögzíthet, és végezhet

szerkesztési tevékenységet, például címet adhat a lemezeknek és a programoknak,

vagy törölhet programokat a lezárás elôtt.

• Amikor egy programot törlünk egy DVD-R lemezrôl, akkor az a hely nem lesz ismét

felhasználható. Ha egy DVD-R lemez területére felvételt készítettünk, akkor az többé

nem használható felvételkészítésre, függetlenül attól, hogy a felvételt törölték-e vagy

sem.

• A készüléknek mintegy 30 másodpercre van szüksége a felvételkészítés befejezése

után, a felvételhez kapcsolódó ügykezelési tevékenység befejezéséhez.

• Ez a készülék az egyes felvételekhez optimalizálja a DVD-R lemezt. Az optimalizálás

akkor megy végbe, amikor a lemez behelyezése, vagy a készülék bekapcsolása után

elindítja a felvételkészítést. A lemezre történô felvételkészítés lehetetlenné válhat, ha

az optimalizálását túl sokszor végzi el a készülék.

• A lejátszás lehetetlenné válhat néhány esetben a felvételkészítés körülményei miatt.

• Ez a készülék olyan DVD-R lemezek lejátszására alkalmas, amelyeket egy Samsung

DVD videomagnóval készítettek. Ez esetleg, a lemeztôl és a felvétel körülményeitôl

függôen, nem képes bizonyos DVD-R lemezek lejátszására.

❿ DVD-R lemez lejátszása és felvételkészítés

• A DVD-RW lemezek lejátszása és a felvételkészítés Video és VR módban egyaránt
elvégezhetô.

• Ha a VR módban felvett DVD-RW lemezt lezárja, akkor további felvételt már nem készíthet
arra a lemezre.

• Ha egy Video módban felvett DVD-RW lemezt lezár, akkor abból DVD-Video lesz.

• Mindkét módban, a lejátszást lezárás elôtt és után is lehetséges, de további felvétel hoz-
záadása, törlés és szerkesztés a lezárás után már nem végezhetô.

• Ha a lemezre VR módban készít felvételt, majd Video módban szeretne felvenni, akkor ne
feledje lefuttatni a Format parancsot. Kellô gondossággal futtassa a Format-ot mert minden
adat elveszhet.

• A DVD-RW üres lemez inicializálva lesz a VR módhoz az elsô inicializálás során.

• DVD-RW (VR mód)
- Ebben a formátumban történik az adatok rögzítése a DVD-RAM illetve a DVD-RW

lemezekre. Ismételten elvégezheti a felvételkészítést, a szerkesztést, a törlést, a részleges
törlést, lejátszási lista létrehozását, stb.

- Az olyan lemez, amelyre ilyen módban rögzítettek adatokat, esetleg nem játszható le a
meglévô DVD lejátszókon.

• DVD-RW (Video mód)
- Ebben a formátumban történik az adatok rögzítése a DVD-RW illetve a DVD-R lemezekre. 

A lemez lejátszható a meglévô DVD lejátszón, ha megtörtént a lezárás.
- Ha egy lemezre egy másik gyártó felvevôjével készítettek felvételt Video módban, de az

nincs lezárva, akkor ezen a készüléken az nem játszható le és további felvételt sem lehet rá
készíteni.

❿ DVD-RW lemez lejátszása és felvételkészítés

Média Márka Sebesség
TDK 4x
That’s 4x

DVD-R Maxell 4x
Panasonic 4x
Ritek 4x
Verbatim 2x
JVC 2x

DVD-RW Radius 2x
TDK 2x

MCC Green Non-Ctrg. 4.7G 2x
MEI White for Video Non-Ctrg. 4.7G 2x

DVD-RAM Fuji Gold Non-Ctrg. 4.7G 2x
Maxell Ctrg. 4.7G 2x
TDK White Non-Ctrg. 4.7G 2x

❊ Ajánlott a táblázatban
megadott lemezek valame-
lyikének a használata,mivel
ezek kompatibilitása a jelen
készülékkel ellenôrzött. Más
le-mezek esetleg nem
használhatóak megfelelôen.

❊ Megjegyzés: LD, CD-G, CD-I,
CD-ROM, DVD-ROM, VCD,
DVD+R és DVD+RW
lemezeket ne használjon
ebben a készülékben.
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• A DVD-RAM lemezek védôtokkal (cartridge) vagy védôtok nélkül kerülnek forgalomba.
Ehhez a készülékhez javasolt a védôtokos (cartridge) DVD-RAM lemezek használata.

• Egyes védôtokok belül képesek kiadni a lemezt. Még ha lehetséges is a lemez kiadása,
mindig a védôtokkal együtt használja a lemezt a helyes mûködés kedvéért.

• A DVD-RAM lemezek írásvédô füllel (Write Protect tab) vannak ellátva, hogy a felvett ada-
tokat ne lehessen véletlenül letörölni. Ha az írásvédô fül PROTECT (Védett) állásban van,
lehetséges a lemez lejátszása, de felvételkészítés vagy törlés nem lehetséges. Állítsa az
írásvédô fület UNPROTECT (Nem védett) állásra, ha formattálni kívánja a lemezt, vagy ada-
tokat kíván letörölni.

• Gyôzôdjék meg arról, hogy a felvételi mód VR módra van állítva. Ellenkezô esetben ezzel a
készülékkel nem lesz képes lejátszani a felvételt.

• Kompatibilitási problémák miatt a DVD-RAM a legtöbb DVD lejátszón nem játszható le.
• Csak a DVD-RAM szabvány 2.0 verziójának megfelelô lemezek játszhatók le ezen a

készüléken.
• A jelen készülékkel felvett DVD-RAM esetleg nem játszható le más DVD lejátszókon. Ha

meg szeretné határozni ezen DVD-RAM lemezek kompatibilitását, lapozza fel a lejátszó
használati útmutatóját.

• Ez a készülék egyaránt kompatibilis védôtok nélküli és védôtokkal ellátott DVD-RAM
lemezekkel, de az írásvédô füllel ellátott védôtokos lemezek jobb védelmet kínálnak a
felvételek számára.

Védelem
Ez a DVD író-videomagnó az alábbiak szerint teszi lehetôvé a lemezek tartalmának védelmét.
• Védôtokkal védett: Ha az írásvédô fül védett állásban van, a lemezre nem lehet felvételt

készíteni, a lemez tartalmát pedig, nem lehet átszerkeszteni vagy törölni.
• Program-védett: Lásd a 87. oldalon „Egy címlista bejegyzés lezárása” címû részt
• Lemezvédelem: Lásd a 98. oldalon a „Lemezvédelem” címû részt.

❋ Az olyan DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek, amelyek nem kompatibilisek a DVD-VIDEO
formátummal nem játszhatók le ezen a készüléken.

❋ A DVD felvételkészítésre vonatkozóan további információért for-
duljon a DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R készülék gyártójához.

❋ A gyenge minŒségı DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezek
használata, számos egyéb mellett, váratlanul fellépŒ
felvételkészítési hibát, a szerkesztett vagy felvett anyagok
elvesztését, vagy a felvevŒ károsodását okozhatja.

❿ DVD-RAM lemez lejátszása és felvételkészítés

• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, VCD, DVD+R és DVD+RW lemezeket

ne használjon ebben a készülékben.

[Megjegyzés]

A lejátszható lemezfajták: CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-

RAM/DVD-RW/DVD-R. Azonban, ha a DVD-RW lemezre egy másik készüléken

készítettek felvételt, az csak akkor játszható le, ha azt Video módban készítették

és zárták le.

• Azok a kereskedelemben kapható lemezek és DVD lemezek, amelyeket a saját

régióján kívüli területrôl szerzett be, esetleg nem játszhatók le ezen a

készüléken. Ha ilyen lemezeket játszik le, akkor vagy a „No disc.” (Nincs lemez)

vagy a „Please check the regional code.” (Kérjük, ellenôrizze a régiókódot.”)

üzenet válik láthatóvá.

• Ha a DVD-RW lemez illegális másolat, vagy nem DVD video formátumú, akkor

esetleg szintén nem lehet lejátszani.

❿ Ne használja az alábbi lemeztípusokat!

• Számos DVD lemez másolás elleni védelmi kódolással van ellátva. Ezért,

csatlakoztassa a DVD író-videomagnót közvetlenül a tv-hez, nem pedig egy

képmagnóhoz. A képmagnóhoz történô csatlakoztatáskor a másolás ellen

védett DVD lemezek képe torzul.

• Ez a gyártmány másolás elleni védelemmel van ellátva, amelyet bizonyos,

az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak, és más szellemi tulajdont

védô jogok védenek, amelyek a Macrovision Corporation és más jogtulaj-

donosok birtokában vannak. Ezt a másolás elleni védelmet a Macrovision

Corporation engedélyével lehet használni és csak otthoni vagy korlátozott

számú nézô számára szánták, kivéve, ha a Macrovision Corporation

másként ezt engedélyezte. A másolás elleni védelem kódvisszafejtése és

visszafordítása tilos.

• Televíziós programok, filmek, videoszalagok és más anyagok rögzítése csak

akkor megengedett, ha ez nem sérti harmadik fél szerzôi jogait vagy más

jogokat.

MÁSOLÁS ELLENI VÉDELEM



A
D

VD
 író-videom

agnó használata

7

A DVD író-videomagnó használata

Ezzel a készülékkel az alábbi típusú lemezekre készíthet
felvételt. Ha többször egymás után szeretne felvételt készíteni
ugyan arra a lemezre, vagy felvételkészítés után szerkeszteni
szeretné a lemezt, válasszon újraírható DVD-RW vagy DVD-
RAM típusú lemezt. Ha változtatás nélkül szeretne felvételt
készíteni, válaszszon egy nem-újraírható DVD-R lemezt.

1. lépés  Válassza ki a lemez típusát

Két különbözô felvételkészítési mód áll rendelkezésre: Direct Recording (Közvetlen) és Timer
Recording (Idôzített) felvételkészítés. Az idôzített felvételkészítést a felvétel típusa szerint
osztályozzuk: Egyszer, Naponta vagy Hetente vagy a felvétel módjai szerint : XP
(csúcsminôségû mód), SP(normál minôségû mód), LP (hosszúidejû mód), és EP
(meghosszabbított mód) a felvételkészítési módtól függôen.

3. lépés  Felvételkészítés

Aképmagnóval ellentétben, a készülék automatikusan elindítja a formattálást, ha egy addig
még nem használt lemez kerül a készülékbe. Erre a lemezfelvétel elôkészítése miatt van
szükség.
ADVD-RAM használata
Ezt a lemezt DVD-Video Recording formátumra (VR mód) lehet formattálni. Afelvett képek
szerkeszthetôk és egy lejátszási lista is létrehozható, a felhasználó igényeinek megfelelô
képsorrenddel.
ADVD-RW használata
Ezt a lemezt vagy DVD-Video formátumra (Video mód) vagy DVD-Video Recording (VR mód)
formátumra lehet formattálni. Amég korábban nem használt lemezek esetében, egy üzenet
jelenik meg, amely megkérdezi, hogy VR Mode-ban akarunk-e formattálni, vagy sem. Egy
Video mód lemez lejátszása különféle DVD komponenseken lehetséges. AVR mód lemez több
szerkesztési lehetôséget tesz lehetôvé.
ADVD-R használata
Az ilyen típusú lemez DVD Video formátumra formattálható.
Aformattálás befejezése után felvétel készíthetô a lemezre. Az ilyen fajta lemez különféle DVD
komponenseken lejátszható, de csak akkor, ha a lezárás megtörtént.

2. lépés  Formattálja a lemezt a felvételkészítés indításához

Megj
egyz
és

• Egy DVD-RW lemezen csak egy formátum használható.
• A DVD-RW formátumot átválthatja egy másik formátumra. Meg kell

jegyeznünk azonban, hogy a lemezen lévô adatok formátumváltás
közben elveszhetnek.

Akijelzett menübôl kiválasztható a lejátszani kívánt cím, és ezt követôen a lejátszás azonnal
kezdetét veszi.
ADVD címnek nevezett részekbôl és fejezetnek nevezett alrészekbôl áll.
Felvételkészítés közben, egy cím jön létre azon két pont között, ahol a felhasználó elkezdte
és leállította a felvételkészítést. ADVD-RW/DVD-R lemezek (Video módban) automatikusan
hozhatnak létre fejezeteket a felvételi módtól függôen, lezáráskor.

4. lépés  Lejátszás

Alemezeken könnyebb a szerkesztés, mint a hagyományos videokazetták esetében.

Akészülék sok olyan szerkesztési funkciót támogat, amelyek használata csak DVD

lemezeknél lehetséges.

Egy egyszerû és könnyen kezelhetô szerkesztési menüben, a felhasználó különféle

szerkesztési funkciókat használhat, például törlést, másolást, átnevezést, lezárást, stb.

végezhet a lemezre felvett címmel.

Lejátszási lista létrehozása (DVD-RAM/DVD-RW VR módban)

Ezzel a készülékkel, az eredeti felvétel módosítása nélkül, ugyan azon a lemezen egy új

lejátszási listát is létrehozhat a felhasználó.

5. lépés  Egy megírt lemez szerkesztése

ADVD lejátszásához más DVD komponenseken, szükség lehet a lezárásra. Elôször,

fejezzen be minden szerkesztési és felvételi mûveletet, majd zárja le a lemezt.

DVD-RW lemez használata VR módban

Habár a lezárás általában nem szükséges, ha a lemezt egy VR Mode-dal kompatibilis

komponensen játssza le, a lezárt lemezt kell használni az olyan típusú komponensen.

Amikor egy DVD-RW lemezt Video Mode-ban használ

Alemezt elôször le kell zárni, hogy ezen a készüléken kívül máshol is lejátszható legyen. A

lezárás után már több szerkesztésre vagy felvételkészítésre nincs mód ezen a lemezen.

Ha ismét lehetôvé kívánja tenni a felvételkészítést a lemezre, akkor a lemez lezártságát fel

kell oldani.

DVD-R lemez használata

Ahhoz, hogy ezen a készüléken kívül más eszközön is lejátszható legyen, a lemezt le kell

zárni. Alezárás után már több szerkesztésre vagy felvételkészítésre már nincs mód ezen a

lemezen.

6. lépés  Egyéb DVD komponensek lezárása és lejátszása
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Elôlap

Hátlap

LINE IN 2

1 2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 4

1. DVD DECK 
2. DVD OPEN/CLOSE GOMB
3. VCR DECK
4. VIDEOMAGNÓ KAZETTAKIADÓ GOMB
5. STANDBY/ON GOMB
6. INPUT GOMB
7. S-VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓ
8. VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓ
9. AUDIO L.R BEMENETI CSATLAKOZÓ
10. DV BEMENETI CSATLAKOZÓ

11. PROG    /    GOMB
12. KIJELZÔ AZ ELÔLAPON
13. DVD/VCR VÁLASZTÓGOMB
14. TIME SLIP GOMB
15. FELVÉTEL GOMB
16. REW/SKIP GOMB
17. STOP GOMB
18. PLAY/PAUSE GOMB
19. F.F/SKIP GOMB
20. MÁSOLÁS GOMB

1. S-VIDEO KIMENETI CSATLAKOZÓ
2. AUDIO OUT L, R (HANGKIMENETI

ALJZAT BAL-JOBB)
3. DIGITAL AUDIO OUT JACK (DIGITÁLIS

HANGKIMENETI ALJZAT) (OPTIKAI) 
4. DIGITAL AUDIO OUT JACK (DIGITÁLIS

HANGKIMENETI ALJZAT) (KOAXIÁLIS)
5. VIDEO/AUDIO OUT audio-video

KIMENET

6. AV1 (EURO AV) IN/OUT SCART
(EURO-21) ALJZAT

7. AV2 (DEC./EXT.) SCART
(EURO-21) ALJZAT

8. OUT TO TV CSATLAKOZÓ
9. AERIAL IN CSATLAKOZÓ

Ismerkedés a távvezérlôvel 

1. STANDBY/ON gomb
2. NUMBER gomb
3. IPC gomb
4. VCR (Videomagnó) gomb
5. DVD gomb

Ezt nyomja meg, ha DVD-t használ.
6. Tv vezérlôgombok

• VOLUME (Hangerô) gomb 
A TV hangerejének beállítására szolgál

• PROG/TRK gomb 
A TV csatorna kiválasztására használható.

7. F.ADV/SKIP gomb
8. Playback (lejátszással kapcsolatos) gom-

bok
Keresés, Kihagyás, Stop,
Lejátszás/Képkimerevítés.

9. TITLE LIST/DISC MENU
(CÍMLISTA/LEMEZMENÜ) gomb
Ezt használja, ha be kíván lépni a View
Recoding list/disk (Felvételi lista/lemez
megtekintése) menübe.

10. MENU gomb
Elôhívja a DVD író-videomagnó beállítási
menüjét.

11. OK/DIRECTION gombok
UP/DOWN (FEL/LE) vagy LEFT/RIGHT

(BAL/JOBB) gombok
12. RETURN gomb
13. TV/VCR (TV/VIDEOMAGNÓ) gomb
14. INFO gomb

Ez megjeleníti az aktuális beállítást, vagy a
lemezállapotot.

15. REC gomb
Ezt használja, ha felvételt kíván készíteni a
DVD-RAM/-RW/-R lemezekre és a VHS
videokazettára.

16. PIP gomb
Ezt használja, ha egy második programot
szeretne nézni a PIP képernyôn, mialatt a
fôprogramot nézi a fôképernyôn.

17. DVD COPY gomb
Nyomja meg ezt a gombot, ha videokazettáról
akar másolni DVD-re.

18. TV STANDBY/ON gomb
19. AUDIO/TV MUTE gomb

Ezt használja egy lemezen lévô különféle
audio funkciók elérésére (DVD mód).
Amikor ez mûködik, a hang elnémul. (tv mód)

20. TV gomb
Ezt nyomja meg, ha a tv-t akarja használni.

21. INPUT SEL gomb
Ez választja ki a bemeneti jelent külsô
bemeneti módban (rádió vagy AV1, AV2 vagy
AUX bemenet)

22. OPEN/CLOSE gomb
Feladata a lemez és a videokazetták be-
adása, kivétele.

23. TIMER REC gomb
Ezt nyomja meg, ha az idôzített
felvételkészítést használja.

24. MARKER gomb
Ezt a gombot használja, ha lemez lejátszása
közben meg kíván jelölni egy pontot.

25. PLAY LIST/TITLE MENU (LEJÁTSZÁSI
LISTA/CÍM MENÜ) gomb
Ezzel a gombbal visszatérhet a Title (Cím)
menühöz, vagy megtekintheti a felvett fájlok
listáját.

26. ANYKEY gomb
Használja ezt, ha meg kívánja tekinteni az
aktuális lemez állapotát.

27. CLEAR gomb
28. SUBTITLE gomb

Ezt nyomja meg, ha át akarja kapcsolni a
DVD feliratozás nyelvét.

29. REC SPEED gomb
30. REC PAUSE gomb

Ezt nyomja meg, ha szüneteltetni akarja a
felvételkészítést.

31. TIME SLIP gomb
32. VCR COPY gomb

Ezt nyomja meg, ha DVD-rôl videokazettára
másol.

STANDBY/ON

IPC

PROG/TRK

RETURN

OK

00015K

TV
STANDBY/ON

DIGITAL AUDIO OUT

AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

R R

L

VIDEO

L

1 3 4 5 6 82 97
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1.  ADVD íróvideomagnó csatlakoztatása a tv-hez
az RF kábellel

1. Húzza ki az antennakábelt vagy a hálózati
bemeneti kábelt a televízióból.

2. Csatlakoztassa ezt a kábelt a DVD író-video-
magnó hátoldalán található        jelı 75 Ω coaxi-
alaljzathoz.

3. Csatlakoztassa a készülékkel adott RF kábelt a
DVD író-videomagnón található       aljzathoz.

4. Csatlakoztassa az RF kábel másik végét a
televízió azon aljzatához,amelyet korábban az
antenna csatlakoztatására használt.

3. ADVD író-videomagnó csatlakoztatása egy
mûholdvevôhöz vagy más berendezéshez

Csatlakoztathatja a DVD író-videomagnót egy
mûholdvevôhöz vagy egy másik DVD író-video-
magnóhoz a SCART kábellel,ha a kiválasztott
berendezésen a megfelelô kimenetek ren-
delkezésre állnak. Az alábbi illusztrációk bemutat-
nak néhány csatlakoztatási lehetôséget. 

1. AV1(EURO AV):A 21-érintkezôs Scart kábellel
Csatlakoztassa a mûholdvevôhöz vagy más
berendezéshez csatlakozó SCART kábelt a
DVD író-videomagnó hátoldalán található AV1
(EURO AV)jelû aljzatba.A csatlakozás létre-
hozása után,válaszsza ki a jelforrást az INPUT
SEL.gomb megnyomásával,az AV1 bemeneti
jelforrás számára.

2. RF kábellel
A csatlakozás létrehozása után,be kell pro-
gramoznia a fogható állomásokat a mûhold-
vevô tunerén keresztül.A mûholdvevô RF
kimeneti csatornáját úgy kell beállítani,hogy az
elkerülje a 36-as csatornát,amelyet a DVD író-
videomagnó használ,például állítsa át 39-re.

3. AV2 bemenet:
Csatlakoztassa a 21 pólusú Scart kábel egyik
végét a mûholdvevohöz vagy egyéb külsô
berendezéshez,a mások végét pedig az AV2
(DEC/EXT.)aljzathoz a DVD író-videomagnó
hátoldalán.  A csatlakoztatás elvégzése után
válassza ki az AV2 bemenetet az INPUT SEL
bemenet választó gombbal.

3. Csatlakoztatás az RF kábellel
A csatlakoztatás után be kell hangolnia a
mûholdvevôn keresztül vett csatornákat. Az RF
kimeneti csatornának ne a 36-as csatornát
válassza,mert azt a DVD író-videomagnó
használja.Válassza helyette a 39-ös csatornát
RF kimeneti csatornának.

TV

DIGITAL AUDIO OUT

AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

R R

L

VIDEO

L

LR L VIDEO

AUDIO OUT

R ANT.

Antenna

Mûholdvevô vagy más
berendezés

2. ADVD író-videomagnó csatlakoztatása a tv-hez SCART kábellel

Akkor csatlakoztathatja a DVD író-videomagnót a televízióhoz a SCART kábellel,ha a
megfelelô bemenet rendelkezésre áll a televízión.Ennek révén:
• Jobb minôségû hangot és képet élvezhet,
• Egyszerûbbé teszi a DVD író-videomagnó beállítási folyamatát,
• A kiválasztott csatlakozási módtól függetlenül,mindig csatlakoztatnia kell a készülékhez

adott RF kábelt. Ellenkezô esetben,nem lesz kép látható a képernyô, ha kikapcsolja a
DVD íróvideomagnót.

• Ügyeljen arra,hogy a televízió is és a DVD író-videomagnó is ki legyen
kapcsolva,mielôtt csatlakoztatja a kábeleket.

1. Csatlakoztassa az RF kábelt a fentiekben az elôzô részben ismertetett módon.
2. Csatlakoztassa a SCART kábel egyik végét a DVD író-videomagnó hátoldalán talál-

ható AV1 (EURO AV) jelû aljzatba.
3. Csatlakoztassa a másik véget a televízió megfelelô csatlakozójába.



Alapmıveletek A
la

p
m

ıve
le

te
k

10

Ha egy korábban még nem használt lemezt helyez be, az alábbi üzenet jelenik meg.Mivel a
rendelkezésre álló funkciók a lemeztípustól függôen változhatnak,olyan lemezt válasszon,amely
megfelel az igényeinek.

DVD-RAM : Lemezformattálás után használja.
DVD-RW  :  Amikor egy még használatba nem vett DVD-RW lemezt helyez be,a „Do you want to

intialize this disc?”(Kívánja inicializálni a lemezt?)üzenet válik láthatóvá.Ha Yes (Igen)a
válasz,akkor a lemez VR módban lesz formattálva.Ha meg kívánja változtatni a módot,
akkor olvassa el a Lemezformattálás címû részt a 99.oldalon.

DVD-R  :  ADVD formattálása
szükségtelen,és csak a Video módban történô felvételkészítést támogatott.

1. A lemez leállása után,nyomja meg a MENU gombot.
2. A ❷ gombokkal válassza a „Disc Manager” funkciót,majd

nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot.
3. A ❷ gombokkal válassza a „Disc Format” funkciót,majd

nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot. 

DVD-RAM(VR)
Felszólítást fog kapni a formattálás
nyugtázásra,„Do you want to format
disc?”(Lemezt szeretne formattálni?).
Ha a Yes (Igen)választ adja,akkor a következô
felszólítást fogja kapni „All data will be deleted. Do
you want to continue?”(Minden adat törölve
lesz.Folytatja?).

DVD-RW
Felszólítást fog
kapni egy nyugtázást kérô üzenet formájában
„Choose the recording format for DVD-RW
”(Válassza ki a DVD-RW felvételi formátumát).

Felvételi formátumok

Unformatted Disc

Do you want to format this disc?

Yes No

Uninitialized Disc

Do you want to initialize this disc?

Yes No

<DVD-RAM> <DVD-RW>

RETURNOKMOVE EXIT

Disc ManagerDVD-RAM(VR)

Disc Name : √√

Disc Protection : Not protected √√

Disc Format √√

Delete All Title Lists √√

Cartridge Protection Info √√

RETURNOKMOVE EXIT

Disc ManagerDVD-RAM(VR)

Disc Name : √√

Disc Protection : Not protected √√

Disc Format √√

Delete All Title Lists √√

Cartridge Protect Inf √√

All data will be deleted. 

Do you want to continue?

Yes No
RETURNOKMOVE EXIT

Disc ManagerDVD-RW(VR)

Disc Name : √√

Disc Protection : Not protected √√

Disc Format √√

Delete All Title Lists √√

Cartridge Protect Inf √√

Choose the recording format for DVD-RW.

DVD-VR DVD-V

4. A ➛❿ gombokkal válassza a „Yes ”funkciót, majd nyomja meg az OK gombot. A lemez
formattálódott.

5. Nyomja meg a (REC) gombot. 
6. Nyomja meg a (STOP) gombot a folyamatban lévô felvételkészítés leál-

lítására,vagy befejezé- sére.
• Az „Updating the information of disc.Please wait for a moment

”(Lemezinformációk frissítése folyik.Várjon!)szövegû üzenet válik láthatóvá.

Pillanat állj
• A REC PAUSE gomb megnyomásával szüneteltetheti a folyamatban lévô

felvételkészítést.
• Nyomja meg ismét a REC PAUSE gombot,szüneteltetés közben,ha folytatni

kívánja a felvételkészítést.
• Miközben szünetel a felvételkészítés csatornát válthat a PROG/TRK ( / )

gombok megnyomásával.

A képernyôn éppen látható mûsor felvétele

DVD

SP LP EP XP

Videomagnó

SP LP

Mód Felvételi idŒ
XP (csúcsminŒségı mód) Mintegy 1 óra
SP (normál minŒségı mód) Mintegy 2 óra
LP (hosszú idejı mód) Mintegy 4 óra
EP (hosszabbított mód) Mintegy 6 óra

Mód Felvételi idŒ
SP (normál minŒségı mód) (E-180) mintegy 3 óra
LP (Hosszú felvételi mód) Mintegy 9 óra

1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot,és helyezzen egy írható lemezt a tálcára.
2. Az OPEN/CLOSE (ZÁR/NYIT) gomb megnyomásával zárja a lemeztálcát.
3. A PROG/TRK ( / ) gomb megnyomásával válassza ki azt az állomást,amelynek

mûsorát fel szeretné venni.
• Az AV1,AV2 vagy az AUX az INPUT SEL. gombot felhasználva mûholdvevô,vagy külsô

videó jelforrás esetében.
4. A távvezérlôn a REC SPEED gomb megnyomásával

válassza ki a felvételi sebességet (minôség).
• XP(Csúcs,mintegy 1 óra) SP(Normál,mint-egy 2 óra)

LP(Gyenge,mintegy 4 óra) EP(Meghosszabbított
játékidô,mintegy 6 óra) 

-R
SP
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1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. A ❷ gombokkal válassza ki az „Programme ”-t,majd

nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot.

3. A ❷ gombokkal válassza a „Standard Timer ”sort,majd nyomja meg a ❿ vagy az
OK gombot.

4. A ❷ gomb megnyomásával válassza ki a Scheduled Record List-et (Beütemezett
felvételi lista),majd nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot.

5. Az idôzített felvételkészítési mód beállítása.
• Megjelenik a Timer Recording (Idôzített felvételkészítés) képernyô.A nyíllal jelölt gom-

bokkal töltse ki a kitöltendô tételeket.
➛❿ : Az elôzô/következô tételre visz át,
❷ : Egy értéket állít be.

• TO (Irány) : A felvevô eszköz,DVD vagy videomagnó, kiválasztása.
• PR : A bemeneti videojel forrás (AV1 vagy AV2),vagy a mûsorszóró csatorna,amelyrôl

idôzített felvételkészítést szeretne végezni.
• Day (Nap) : A felvétel napjának beállítása.
• Start/End Time (Kezdési/Befejezési idô) : Az idôzített felvételkészítés kezdô és 

befejezô idôpontja.
• Speed (Sebesség) : Lásd a 73.oldalt.
• VPS : Video programrendszer
• PDC :Programme Delivery Control (Programszállítás vezérlés)

6. Nyomja meg az OK gombot.
7. A fŒkapcsoló megnyomásával fejezze be az idŒzített felvételkészítést.

Az idŒzített programozás nem mıködik, ha a készülék be van kapcsolva.

Az idôzített programkészítés használata

Miután DVD felvevô-videomagnójával felvett címeket egy DVD-RW/DVD-R lemezre,a

lemezt le kell zárni ahhoz,hogy külsô készülékeken le lehessen játszani.

1. A lemez leállása után,nyomja meg a MENU gombot.

2. A ❷ gombokkal válassza a „Disc Manager

”funkciót,majd nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot.

3. A ❷ gombokkal válassza a „Disc Finalize ”funkciót,

majd nyomja meg a ❿ vagy az OK gombot.

• Felszólítást fog kapni a nyugtázásra,„Do you want to

finalize disc?”(Lemezt szeretne lezárni?).Ha a Yes

(Igen)választ választja,akkor ismét kap egy „Disc will

be finalized.Do you want to continue?”(A lemez le

lesz zárva.Folytatja?)szövegû üzenetet.

4. A ➛❿ gombokkal válassza a „Yes ”funkciót, majd nyomja meg az OK gombot.

• Megtörténik a lemez lezárása.

Ha egy lemez egyszer le lett zárva,a felvett listából már nem lehet bejegyzéseket

törölni.

• A lezárás után,a DVD-R lemez ugyan úgy használható,mint egy DVD-Video 

lemez.

• A lemez típusától függôen,a kijelzett képernyô formátuma kissé eltérô lehet.

• A lezárás néhány percet vesz igénybe.Ha a lezárás folyamata során ki-be 

kapcsolja a készüléket,vagy kinyitja a lemeztálcát,a lemez használhatatlanná válik.

Egy lemez lezárása

RETURNOKMOVE EXIT

Disc ManagerDVD-RW(VR)

Disc Name : √√

Disc Protection : Not protected √√

Disc Format : DVD-VR √√

Disc Finalise √√

Delete All Title Lists √√

RETURNOKMOVE EXIT

Disc ManagerDVD-RW(VR)

Disc Name : √√

Disc Protection : Not protected √√

Disc Format √√

Delete All Title Lists √√

Cartridge Protect Inf √√

Disc will be finalised.

Do  you want to continue?

Yes No

RETURNOKMOVE EXIT

ProgrammeDVD-RAM(VR)

ShowView            √√

Standard Timer √√

ShowView  Extended             : Off √√

RETURNOKMOVE EXIT

Scheduled Record ListDVD-RAM(VR)

01 DVD 02 Tue 03 09:22        10:30         SP Off   √√

02  -- --- --/-- --:-- -- --:-- -- -- --  √√

No. To        PR           Day          Start          End        Speed    V/P Edit

RETURNOKMOVE EXIT

Scheduled Record ListDVD-RAM(VR)

01  --- --/-- --:-- --  --:-- -- -- --   √√

No.      Source          Date           Start             End        Type   Mode Edit
No. 02

TO            DVD               PR                02

Day    THE 03 

Start 09   : 22          End            10 : 30

Speed       SP VPS/PDC      Off
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A mûveletet vagy a lehetôséget nem használhatja az alábbi okok valamelyike miatt:
(1) A DVD lemez nem támogatja ezt a szolgáltatást (például: kameraállások)
(2) A megfelelô tartományon kívülre esô címszámot vagy fejezetszámot vagy keresési idôt igényelt.

A lemez nem támogatja az összes kiválasztott lehetôséget.
Ebben az esetben, a Setting menüben konfigurált beállítások némelyike esetleg nem mûködik kielégítôen.

A DVD lemezek rögzített képaránnyal mûködnek. 

Ellenôrizze, hogy a megfelelô digitális kimenetet választotta-e az Audio Output Options menüben. 

Rövid idôn belül hideg helyrôl meleg helyre helyezte át a DVD felvevô-videomagnó készüléket?
Ebben az esetben, vegye ki a lemezt és várjon egy-két órát, a készüléket bekapcsolva hagyva, majd helyezze be a lemezt és
próbálja meg ismét lejátszani. Megfelelôen fog mûködni a páralecsapódás megszûnte után.

A kameraállás szögének változtatása csak akkor lehetséges, ha a lemezre különbözô kameraállásokban vettek fel képanyagot.

• Ellenôrizze, hogy vajon a lemez sérült-e, vagy van-e rajta idegen anyag.
• Egyes, gyenge gyártási minôségû, lemezeket esetleg nem lehet lejátszani.
• Ha a helyszín hirtelen átvált sötétrôl világosra, a képernyô átmenetileg vibrálhat, de ez nem jelent hibás mûködést.

A beszéd nyelvei és a feliratozás nyelvei lemezfüggôek. 
Csak azok a nyelvek és feliratozási nyelvek használhatók, amelyek a DVD-n rendelkezésre állnak és megjelennek a lemezmenüben.

• Irányítsa a távvezérlôt a DVD felvevô-videomagnó távvezérlô érzékelôje felé. Mûködtesse a hatótávolságon belül. (kb. 4,5 m)
Távolítsa el a DVD felvevô-videomagnó és a távvezérlô közötti akadályokat.

• Ellenôrizze, hogy nem merültek-e le az elemek.

• Olvassa el a tartalomjegyzéket és keresse meg és olvassa el azt a részt, amely leírja a problémát és kövesse az ott kapott
útmutatásokat.

• Kapcsolja ki majd be a készüléket. 
• Ha a probléma még ez után is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizt.

A lejátszási mód beállítá-
sai mások, mint a Setting
(Beállítás) menüben beál-
lított értékek.

A képarányt nem lehet
átváltani.

Nincs audió kimenet.

Nincs videó vagy audio
kimenôjel. A lemeztálca kinyí-
lik 2—5 másodperc alatt.

Nem a kiválasztott nyelvû
hangot, feliratozást adja
viszsza a készülék.

Egyéb problémák

DVD lemez lejátszásakor a
kameraállás mód nem
mûködik.

Az       ikon jelenik

meg a képernyôn.

A lemez forog, de
nincs kép, vagy rossz
minôségû kép jelenik
meg.

A távvezérlô nem
mûködik.
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Ha készüléke hibásan mûködik, nézze végig az alábbi ellenôrzési pontokat, mielôtt kapcsolatba lépne egy
hivatalos Samsung szervizzel,

• Ellenôrizze, hogy a hálózati kábel dugója megfelelôen van-e bedugva a fali csatlakozó
aljzatba.

• Megnyomta a DVD felvevô-videomagnó STANDBY/ON gombját?

A DVD felvevô-videomagnó a bekapcsolás után igényel némi inicializálási idôt. 

• Ellenôrizze, hogy a hálózati kábel dugója megfelelôen van-e bedugva a fali csatlako
zó aljzatba.

• Megfelelôen állította be a DVD felvevô-videomagnó csatornabeállításait?
• Ellenôrizze a DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemez szabad kapacitását.
• Ellenôrizze, hogy az antennakábel csatlakoztatva van-e.

• Ellenôrizze a felvételi idô, a befejezési idô és a pontos idô beállításait.
• A felvételkészítés meghiúsul, ha áramkimaradás miatt, vagy más okból a készülék nem

kap táplálást felvételkészítés közben.

• Ellenôrizze, hogy formattált-e a lemez. Ezzel a készülékkel csak formattált lemezekre
készíthetô felvétel. (Lásd a 99. oldalt)

• Védett a DVD-RAM cartridge?
Állítsa az írásvédô fület a nem védett pozícióba.

• Ellenôrizze, hogy van-e elegendô szabad hely a DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezen.

Csak DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R lemezekre készíthetô felvétel.
Ha egy program másolásvédett, akkor nem készíthet róla felvételt.

A DVD felvevô-videomagnó bekapcsolt állapotában, nyomja meg egyidejûleg a ➛➛ és a
❿❿ gombot. Minden beállítás, a jelszót is beleértve, visszaáll a gyári beállításra. Csak
végszükség esetén használja ezt a lehetôséget.
(Ne feledje, hogy ez a lehetôség csak akkor használható, ha nincs lemez behelyezve.)

• Ellenôrizze, hogy a lemez megfelelôen, címkés oldalával felfelé, van-e behelyezve.
• Ellenôrizze a DVD lemez régiókódját.
• Ez a DVD felvevô-videomagnó nem képes néhány lemeztípus lejátszására. (Lásd az 5.

oldalt.)

• Lehet, hogy lassított vagy ugrásos módban néz egy programot?
Ha egy programot nem a normál sebességgel játszik le, akkor nem hallható hang.

• Ellenôrizze a csatlakozásokat és a kezdeti beállításokat.
• Ellenôrizze, hogy nem sérült-e a lemez.

Tisztítsa meg a lemezt, ha szükséges.
• Ellenôrizze, hogy a lemez megfelelôen, címkés oldalával felfelé, van-e behelyezve.

A készülék 
bekapcsolásakor a
bemenet egy ideig
látható.

TV mûsorok
felvétele nem
lehetséges.

Az idôzített
felvételkészítés nem
mûködik megfelelôen.

Felvételkészít
és nem 
lehetséges.

A REC gomb 
megnyomása
hatástalan.

Elfelejtettem a
gyerekzár 
jelszavát.

A lemez 
lejátszása nem
lehetséges.

Nincs hang.

Nincs tápfeszült-
ség.

(DVD-VIDEO/DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R)

Mielôtt felvenné a kapcsolatot egy hivatalos Samsung szervizzel, végezze el az alábbi egyszerû
ellenôrzéseket.

Hibajelenség                                           Magyarázat/Megoldás

Nincs tápfeszültség Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó be van-e dugva a
fali aljzatba. 
Megnyomta-e a STANDBY/ON gombot?

Nem lehet behelyezni videokazettát a A videokazettát az ablakos oldalával felfelé és a 
készülékbe törlésgátló füllel kifelé lehet behelyezni.

A televízió mûsorának felvétele Ellenôrizze a DVD felvevô-videomagnó nem történt me
antennacsatlakozásait. Megfelelôen van beállítva a DVD felvevô-videomagnó tuner?

Ellenôrizze, hogy a törlésgátló fül sértetlen-e a kazettán.

Az idôzített felvételkészítés Ellenôrizze még egyszer a felvétel indítási és leállítási sikerte-
len volt idejének beállítását, valamint a pontos idôt.

Ellenôrizze, hogy a behelyezett kazettán van-e elegendô üres
hely a felvételre

Nincs lejátszás, vagy torz a kép Ellenôrizze, hogy olyan kazettát helyezett-e be, amelyre
elôzôleg felvétel készült. 

Nem láthatók a normál adások Ellenôrizze a TUNER/EXTERNAL beállítást. Ennek a TUNER-
re kell beállítva lennie.
Ellenôrizze a TV antenna csatlakozásokat.

Zajsávok vagy csíkok láthatók lejátszáskor A PROG/TRK (   /   ) gombok megnyomásával minimalizálja ezt
a hatást.

Lejátszás közben a ❿II gomb Állóképen lehetnek zajcsíkok, a szalag állapotától  
megnyomásakor az állóképen függôen. SLOW (Lassú) lejátszás közben a 
sûrû zajcsíkok láthatók PROG/TRK(   /   ) gombok megnyomásával minimalizálja ezt a

hatást.

Videofej tisztítás Ha többféle kazetta esetén is gyenge a képminôség,
szükséges lehet a videofejek tisztítása. Ez nem gyakori
meghibásodás, és ha ez a hiba nem jelentkezik, akkor a fejeket
nem kell tisztítani.
A videofejek tisztítása elôtt olvassa el az egész, a fejtisztító
kazettához adott, használati útmutatót. A helytelen fejtisztítás
véglegesen károsíthatja a videofejeket.

Ha nem tudja megoldani a problémát a fenti útmutatások elolvasása után, jegyezze fel:

A DVD felvevô-videomagnó hátlapján található típusszámot és gyártási számot,
A garanciával kapcsolatos információkat,
A hiba egyszerû, érthetô leírását,

majd vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos Samsung szervizzel.

(VCR)


