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Igen tisztelt Vevőnk 
Köszönjük bizalmái, hogy e kiváló minőségü készülék megvásárlása mellett döntött. Panasonic a 
szórakoztató-elektronika egyik vezető vállalata. Biztosak vagyunk abban, hogy Ön minden tekintetben 
elégedett lesz ezzel a készülékkel. 

Matsushita Electric lndustrial Co., Ltd. 
http://www.panasonic.eo.jp/global/ 

Hálózati csatlakozó 
vezeték 
RJA0043-1C 

, 

Elemek � 
M, UM3 vagy R6 � 

RF koaxiális � Használati utasítás 
kábel � 

Távirányító EUR7720X10 (NV-VP31/ NV-VP26) 
EUR7720X30 (NV-VP21) 

Elemek behelyezése 
Az elem élettartama, az alkalmazás gyakoriságától függöen kb. 1 év. 
• Régi és új, illetve különböző típusú elemeket soha ne használjon együtt. 
• Csak károsanyagok (mint ólom, kadmium, higany) nélküli elemeket alkalmazzon. 
• Ne használjon újratölthető elemeket. 
• Ha a távirányító! hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. 
• Az elemeket ne hevítse és ne zárja rövidre. 
• A lemerült elemeket azonnal cserélje ki M, UM 3 vagy R6 típusú elemekre. 
• Az elemek behelyezésénél ügyeljen a + és - polaritásra. 

Elemeket, csomagolásokat és a régi készüléket az előírásoknak megfelelőe n kell 
hulladékként elhelyezni. Egyikük sem tartozik a háztartási hulladékok közé. 



ÓVja a késziiiékat magu 
hőmínákkrtaktól és 
hőmérsékletingadozásoktól. 

ÓVJ• l k6sziil6ket 
folyadékoldó l. 
ÓVja a készültket 
nedvulégt61 ú portói. 

A lennék 
belsejében 

CLASS 1 
LASER PRODUCT 

A lennék modell· és gyári számát a készOiék hátoldalán találhatja. 
Ké�ük, ezeket referenciaként szlveskedjen feljegyezni. 
Model No. --------------------- Sarlal No.---------------------

Feaziiltség: Csak a készül é� tekintetében megadott feszültségforrást alkalmazza. 
Hálózati vezeték védelme: Ugyeljen arra, hogy a hálózati vezeték helyesen legyen csatlakoztatva. 
Csak sérülésmentes vezetéket használjon. A hiányos csaUakozások és a vezeték sérülései tüzet 
vagy áramütést okozhatnak. 
Karbantartás: Soha ne kisérelje meg a készülék sajátkezű javítását. Ha olyan probléma lépne fel, 
amit jelen használati utasítás nem részletez, forduljon szakkereskedőjéhez vagy egy jogosultsággal 
rendelkező vevőszolgálathoz. 

FIG YELMEZTET�S: 
A TŰZ, AZ ÁRAM ÜTÉS ÉS A KÁROSODÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET GONDOSAN 
VÉDJE NYIRKOSSÁGTÓL, NEDVESSÉGTÖ L, FRÖ CSKÖLO ÉS CSEPEGO VIZTOL; NE TEGYEN A 
KÉSZÜLÉKRE FOLYADÉKOKA HARTALMAl Ó EDÉNYEKET, Ml NT PL VI RÁ GV ÁZÁ KAT. 

FIGYELMEZTET�SI 
• AtJEGFEI..ELO SZEII Ms BIZTOSfrÁ':IAÉRDB<ÉBENAKÉSZ!i..ÉKET NE HELYEZ2E EL ILL NE ÜZEMELIESSE 

KÖNYVESPOL CON, BEÉPfrETT SZEKRÉNYBEN IliETVE EGYÉB SZÚK TÉRBEN. ÁRAMÜTÉS IllETVE 
lÚLJ-IEVÜLÉSBOI.. ÉREOO TŰZVESZÉL Y ELKE RÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GONDOSKODJON ARRÓL, HOGY A 
SZELL0zrETÉST FÜGGÖNYÖ K VKJY EGYÉB ANYMXII< NE AKADÁLYozzJJ< . 

• ÜGYEWEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZEllOZONVILAsAI NE LEGYENEK LEFEDVE PAPIRBá. IUETVE 
SZÖVETBOL KÉSZÜLT TÁRGYAKKAL, MINT PÉLDÁUL ÚlSÁGCJ<KAI.., ASZTAL TERITOKKEL 
ÉS FÜGGÖNYÖKKEL 

• NYILT LÁNGFORRAsoKA T, MINT PÉLDÁ UL ÉGÖ GYERTYÁKAT NE ALLlrsoN A KÉSZÜLÉKRE. 
• A LEMERÜLT ELEMEK HUllADÉKKÉNT TÖ RTÉNO ELHELYEZÉSE SORÁN VEGYE FIGYELEMBE 

A VONATKOZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RENDEL.KEZÉSEKET. 

FIGYELEM! 
A TERMÉK LÉZERSUGARAKAT TERMEL. AZ ITT MEGADOTTAKTÓL TÖRTÉNO EGYÉB FOLYAMATOK 
VÉGZÉSE VESZÉLYES SUGÁRZÁSHOZ VEZETHET. AJAviTÁSOKAT KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT 
SZAKSZEMÉLYZET VÉGEZHETI. 

l A KÉSZÜLÉK MÉRSÉKELT ÉGÖVI KLIMA.! ú ORSZÁGOKBAN TÖRTÉNO AI..KAI..MAZAsRA RENDELTETETT. 

A készülék múködés közben magas frekvenciájú zavarokat foghat fel, melyeket egy közelben használt 
mobiltelefon váll ki. Amennyiben ilyen zava�elenségel észlel, használja a mobiltelefont a készüléktól 
távolabbra esó helyen. 

A készüléket a hálózali csatlakozó aljzat közelében úgy kell feléllltan i, hogy zavarok eselén a hálózati 
csaUakozó dugóhoz mindenkor zavartalanul hozzá lehessen férni. 
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Előlap 
VCR: Video Cassette Recorder 

= Videomagnó 

Részletes információkat � I= J a megadott oldalakon 
talélhat. 

CE:] Kés mnlétilbekapcsoló C!> / l  

[!!![] Kazetta kivétele 
.... , ..... 
liT] A lemezfiók nyitésa és zérása 

QUICK 
....... Videokazetta törlésa D 

KészDié kvezérlés 
-lilii PICillE 

c:::::::J 
·-

c:::::::J 

A készülékelólap néhány funkcióbillentyújének magyarázata a "T ávirányitó" fejezetben található. 

l KIJ elz6 

Aktiv képjel. A jel a VCR- vagy DVD ki jelzOn jelenik meg. 
1:1::1:1 A képjel a VHS/DVD OUTPUT gombbal váHható át. 

A VHS, DVD átkapcsoló gombbal és egy funkciógombbal 
(pl. P LAY�) együttesen a VCR-vagy a DVD kimeneti kép 

ll 
ll 

közvetlenül is étkapcsolható. ll 
� A videokazetta be van helyezve. lill 
E::::J A lemez be van helyezve. lill 
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MUSIC WITH PICTURE ffi] 
A kép- és hangbeállítésok automatikus optimalizálása az 
alkalmazott lemez függvényében . 
Ha a funkció be van kapcsolva, a [Picture Menu] és [Audio Menu] 
DVD-DISPLAY menük le vannak tiltva. 

Lejétszás 

Állókép-lejátszás 

Lassitott lejátszás 

Gyorskeresés elOreJhétre 

VCR: gyorstekerés 



Távirányító Általános funkciók 
Készenléti/bekapcsoló C) / l  
Ezzel a kapcsolóval a készüléket bekapcsolhatjuk a 
villamos üzemkész állapotból. A készülék készenléti 
állapotban is felvesz egy csekély mennyiségú áramot. 

Ha a készülék Stand-by üzemmódba kapcsol, a hálózati 
összeköttetés nem szúnik meg. 
A gomb ismételt megnyomliséval kivlll asztható a 
hanglejátszó mód. 
VCR: sztereó lejátszás (L R), bal csatorna (L - ), jobb 

csatorna(- R), mono lejélszás (- - )  
DVD: A lemeztlll függöen válassza ki az audiocsatornát 

(L R), vagy a hangsávot. 

A kimenet átváltógombja 
VCR és DVD (AV1, VCRIDVD OUT) között. 

Számozott gombok 
KözveUen bevitel a számozott gombokkal (18= O O O) 
CANCEURESET : lMés 

Kazetta / lemez kivétele 
STOP • 3 másodpercnél tovább nyomjuk 

lrényvéltó gombok a menükalauzban. 
• DVD: Csoportok (.A� vagy egyes fejezetcímek (<4 �) 

kiválasztása JPE(;, WMA vagy MP31ejátszáshoz. 
• ENTER: Beállítás kiválasztása vagy mentése. 

VCR: A gomb ismétett megnyomásával megjelenik a 
pontos idő, a számláló vagy a szalagból 
fennmaradó idő. 

DVD: A DISPLAY-menü betöltése. []EJ 
VHS/D\IDITV 

A TV funkciói 
A TV-készülék be- és kikapcsolása. 
Az AV-bemenet kivélasztása a TV-készüléken. 
A TV-készülék hangerejének szabályozása. 

A programhely kiválasztása a TV-készüléken. 

VHS/DVD a távirényitó váltógombjai a VCR-és DVD 
funkciók közölti átvátláshoz 

( VHS l DVD l VCR-funkciók aktÍVak. 

l VHS l cvD l DVD-funkciók (kék felirat) aktlvak. 

Programválasztó gomb 

A lejátszás megkezdéséhez megnyomjuk a PLAY� gombol 

Kilépés a menükb61. 

DVD-RAM másolása VHS kazettára. 
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Távirányitó VCR funkciók 

Súml616 
Ha behelyezünk egy vicleokazettát a számláló 
automatikusan kinulázódik [0:00.00). 
• A számláló a CANCEURESET -gombbal is [0:00.00) 

ki nullázható. 

Felvétel kezdetének keresése. c:=JE] ----. 
Felvétel megszakltása. c:=JE] ---... Állókép- és lassitott lejátszás. 

STOP • befejezi a felvétek, a l 
. . tszást 

a tekerést 
8J8 V8IJY 

ld6zftett felvételek megjelenltése. [E[] ----1+-4• 
AzDoos programhelyen azonos időponiban 
sugárzott mOsorok id6zltése. 

Megjelenik az ldözftett felvétel menü. 

VCR felvételi készenlétbe kapcsolása. 

Felvétel külsO felvételvezérléssel. � A: A kijelölt adó tMése. 
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Utólagos szabályozás lejátszás közben felépó 
képzavarok eselén 

ShowVIeW menü 

Az AV bemenet 6tv61túa 
A 1 ,  A2., A3 (front) vagy dc (DVD intern) közölt az 
INPUT gomb ismételt megnyomásával választhatunk. 

Gyors előre- és visszatekerés stop-üzemmódból. 
Gyorskeresés előre vagy hátra lejátszás közben. c:=JEI 
A VCR menü betöltése. 

A kiválasztott idő után a készi:Miket készenléti 
állapotba kapcsolja. 

A szalagsebesség beállftása. 

Vldeo felvétel 

Bevillan az ldözitett felvétel menü, vagy a folyamalban 
lévő felvétel tájékoztató szOvege. 

Atváltás TV-műsor vételéről video-lejátszócsatomára. 
B: A kijelölt adó mozgatása. 



Távirányító DVD funkciók 
Fejezetek, fejezetcfrnek vagy képek átugrása 
• Lejátszés közben, vagy pillanatállj-üzemmódban 

ll)'Of1la meg a SKIP gombol 

A lejttlús befajaz6se 
• Kétszer egymás után nyomja meg a STOP • gombOC 
Folytatáll fwlkcló 
• Lejátszás közben nyomja meg a STOP • gombot. 

A készülék tárolja az érintett músorrészt. 
• Nyomja meg a PLAY 11> gombot, miközben a kijelzt!ben 

villog a [ t> l jel. A lejátszás a leállított müsorrésztöl 
kezdódt!en folytatódik. 

A folytatáll funkció leéllitása 
• Nyomja mag a STOP • gombot, míg a [ t> 1 jel el 

nem tűnik a kijelzőröL 
• A tárolt po(zcló akkor is tör1ésre kerül, ha a lemezfiók 

kinyílik, Illetve ha a készülék készenléti álapotba kapcsol. 

DVD-RAM-menü megjelenítése. 
A f&nenü megje!enrtése. 
Folytatás a tárolt pozíciónál 
a megszaidtás után. 
AV ENHANCER 

NagyitHI funkció 

WJ---

• Lejátszás közben nyomja meg a ZOOM gombot. 
A zoom-rnéret beálftása a � • gombokkal történik. 
Zoom Modus beéllrtasa: ENTER és <4 .,.. gomb. 

AlapbeáUítás helyreállitása 
• Nyomja a ZOOM gombot, míg x1 .00 jelenik meg. 

A zoom-funkció a lemezformátumtól függOen 
korlátozott lehet. 

Group Search 

A l eirt DVD funkciOk 
néhány lemezfunnétum 
esetében csak 
feltételesen 

IsmétleS funkció 
• Lejátszás közben nyo�a a REPEAT gombot. 

T• lemez ismételt lejátszását előidéző üzemmód nem 
áll rendel<ezésre. 

l..assított lejátszás (előre l hátra) 
• Pilanatáltüzemódban nyomja meg a SLOW gombOC 

Az érintett gomb megnyomása közben a gyorskereső 
funkció sebessége 5 fokozatban gyorsul. 

• A normállejátszás folytatáséhoz megn� uk a PLAY ll> 
gombot. 

• VCD esetében lassított lejátszás visszafelé nem 
lehetséges. 

Gyorskeres6 funkció 
• Lejátszás közben nyomja a SEARCH gombot. 

Az érintett gomb megnyomésa közben a gyorskeresé 
funkció sebessége 5 fokozatban gyorsul. 

Állókép leJ6tsús 
• Lejátszás közben nyomja a PAUSE gombot. 

Az aktuális kép leáll. 
• A lejátszás folytatáséhoz nyomja meg a PLAY 11> gombol 

Playlist megjelenítése. 
Menü megjelenítése. 

Véletlenszer(llejátszás (Random)IProgram Play lli§] 
A SETUP menü rlle!ielenítése. 8.ITJ 
Jelenet Ismétlésa 
• Lejátszás közben nyomja meg a QUICK REPLAY 

gombot. Minden gombnyomással egy fejezetelmen 
illetve prograrnon belül megismétlődik néhány 
másodperc. Fejezelelm kezdete elé lépni nem lehet. 

• A QUI CK RE PLAY funkció használata nem minden 
lemez esetében lehetséges. 
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Csatlakoztatás RF-koaxiális kábellel 

A VCRIDVD-t RF koaxié.lis ké.bellel a TV
készülékre csatlakozlathatja. 

3 Hálózali vezelék RF koaxiális kábel-

2 Antennabemenet 

8 

Kövesse a lenti 
lépéukeL 

Minden készüléket 
válasszon le a hálózatról. 

1 Csatlakozlassa az 
antannát a VCR/DVD 
RF IN bemenetére 
(antennabemenet). 

2 A VC R/DVD RF OUT 
kimenetét (antennakimenet) 
csatlakozlassa a TV
készülék 
antennabementére. 

3 Csatlakozlassa a 
VCR/DVD-t és a TV
készüléket 
váltakozóáramú hálózatra. 

VCRAuto Setup RF koaxiális kábellel 
(Automatikus beállftások) 

,....:...;-�=�� � • Ha a bekapcselás után nem jelenik 
meg a Country menü, a készüléket 
visszahelyezheti alapbeállított 
állapotába (17. oldal). 
Ezután újra indul a VCR Auto Setup. 

Megjelenik a Country menü. 
• Az irányváltó gombokkal <lll..,. A..., válassza ki a megfelelő országot, 

majd az ENTER gombbal hagyja jóvá. 
Elindul a hangolás minden fogható TV-adó figyelembevételével. 
Időtartama kb. 5 perc. 

Ha megjelenik az Óra menil 
Ha a dátumot és az időt nem a TV-adó sugározza, manuálisan kell őket 
beé.llítani, illetve az Oroszország Country menüben kivé.lasztani. 

• Az ldö és Dé.tum beé.llításé.t az JI..� <lll.,. vagyO O ELO 
gombokkal végezzük, majd az ENTER gombbal tároljuk. 

* A helytelenül beé.llított dé.tum és idő befolyé.solja a TV-músorok 
időzített felvételét. 
(Vegye figyelembe a nyé.ri és téli id6számltást). 

A VCRAuto Setup befejeztével a DVD-Iejétszó QUICK SETUP-ját [TI!) 
is elvégezhetjük. 



Csatorna hangolisa l képzavarok megszüntetése 

Ha a TV-készüléket csak az RF koaxiális kábellel aka�a csatlakoztalni, a video kimeneti 
csatornát rá kell hangolni a TV-készulék bemanati csatomájára. 

Tesztkép 

VC R-kijelző 

RF kimeneti csatorna 

[h: 41 
RF kimeneti csatorna 

Tesztkép 

r-+21� .:::..:69., 
(RFKI) 

• Kapcsolja be a TV-készuléket. 
• A Készenlétübekapcsoló gombbal kapcsolja be a VCR-t. 
• Kb. 5 másodpercig nyomja a MENU gombot. Az előre beállitott 

csatorna megjelenik a VCR-kijelzOjén. 
• A TV-készuléket addig kell hangolni, míg megjelenik a tesztkép. 

A kép zavarai esetén válasszon ki a TV-készüléken és a VC R-en 
egy másik csatornát. 

• A csatorna módosltásához nyomja a CH gombot 
(pl. 41-es csatorna). A TV-készuléket addig kell 
hangolni, mlg tiszta tesztkép nem jelenik meg. 

• Az ENTER gombbal jóváhagyjuk. 
Folytassa a VCRAuto Setup (automatikus beállltások) 
folyamatát. 

• A VCR nem indllja automatikusan a VCR Auto Setup 
folyamatát, ha az már egyszer el lett végezve. 
Helyezze vissza a készüléket alapbaállitott állapotába (17.oldal). 
Ezután újraindithatja a VCR Auto Setup-ot. 

• Nyomja meg az EXIT gombot, ha a VCR Auto Setup-ot meg 
szeretné szakltani. A VCR Auto Setup-ot újból elvégezheti. 

Használjon 21-pólusú Scart-kábelt, végezze el a következő 
beállltásokat, hogy a VCR RF kimeneti csatornáját kikapcsolja. 

• Kb. 5 másodpercig nyomja a MENU gombot. Az előre beállított 
csatorna megjelenik a VCR-kijelzöjén. 

• Nyomja meg a CH vagy D programvélasztó gombot hogy [· ·l 
jelenjen meg. 

• Az ENTER gombbal jóváhagyjuk. 

Dátum /ldö beállítésa 

Fömenü 
ldözltett felvétel 
Hangolás 

Beéllílások 
Nyelv : Magyar 

• : Icivélaszt � : belép 
l!!ID:kilé(l 

• Nyomja meg a MENU gombot, 
megjelenik a Főmenü képemyö. 

• A JJ.. T gombokkal válassza ki óra. 
• Nyomja meg az ENTER gombot. 

Automatikus beállítás (nem a VP21) 

ldö : 12 : 00 : 00 
Dátum : 11 .  6. 04 
.. � : kivélaszt 
� : vissza l!!ID 

Manuális beállítás 

ldö : 12 : 00 : 00 
Dátum : 11 .  6. 04 
.. �: Icivélaszt 
�:vissza 

• Válassza ki az [AUTO]-t és az 
ENTER gombbal hagyja jóvá. 

Ha a készülék nem talál időjelet 
sugárzó adó1, az ldö és Dátum 
beállttását manuálisan kell végezni. 

• Válassza ki a [MANUAL] -t és az 
ENTER gombbal hagyja jóvá. 

• Az ldö és Dátum beállttását az 
JJ..T<ill�vagyaOOEL 0 
gombokkal végezzük, majd az 
ENTER gombbal jóváhagyjuk. 
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Csatlakoztatás 21-pólusú Scart-kábellel 

1 Antanna 
AV1 

21-pólusú Scart-Q18Uakoz6 
RFIN 

�VCR/DVD -----9-

\Ulhi!l� 

10 

� �o� 
l Antennakimenet 

4 HéiOzatl vezeték 

4 
Halózati vezeték 

Kövesse a lenti 
lépése ket. 

Minden készüléket 
válasszon le a hálózatról. 

1 Csatlakozlassa az 
antannát a VCR/DVD 
RF l N bemenetére 
(antennabemenet). 

2 A VCR/DVD RF OUT 
kimenetét (antennakimenet) 
csatlakozlassa a TV
készülék 
antennabementére. 

3 A VCRIDVD AV1 
csatlakozójét (21-pólusú 
Scart-csatlakozó) 
csatlakozlassa a TV
készülék Scart
bemenetére. 

4 Csatlakozlassa a 
VCRJDVD-t és a 
TV-készü léket 
vállakozóéramú hélózatra. 

VCR Auto Setup 21 pólus� Scart-kábellel 
(Automatikus beállrtások) 

• Kapcsolja be a TV-készüléket. 

• Ha a bekapcsalés után nem 
jelenik mag a Country menü, 
a készüléket visszahelyezheti 
alapbeállflott állapotába 
(17. oldal). 
Ezután újra indul a VCRAuto Setup. 

• A Készenléti/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a VCRIDVD-t. 
Megjelenik a Courby menü. 

• Az irányváttó gombokkal ollll..,. ... ..,. válassza ki a megfelelO országot, 
majd az ENTER gombbal hagyja jóvá. 
Elindul a hangolás minden fogható TV-adó figyelembevételével. 
Idétartama kb. 5 perc. 

Ha magJelenik az Óra manü 
Ha a dátumot és az időt nem a TV-adó sugározza, manuálisan kell 
őket beállítani, illetve az Oroszország Country menüben kiválasztani. 

• Az ldö és Dátum beálirtasát az JJJ..T ollll ... vagyO O EL0 
gombokkal végezzük, majd az ENTER gombbal tárol juk. 

* A helytelenül beállított dátum és idő befolyásolja a TV-müsorok 
időzített felvételét (vegye figyelembe a nyári és téli id6számítást). 

A VCRAuto Setup befejeztével a DVD-Iejélszó QUI CK SETUP-ját Cli!] 
is elvégezheljük. 



Csatlakoztatás audio·videokábellel 1 Antenna 

Kövesse a lenti 
lépéseket. 

AUDIO (R/L) lVIDEO RF IN 
AC IN- VC R/DVD Audio l Videokimanet Antennabemenet 

l.----��IFT1 

Minden készüléket 
válasszon le a hálózatról. 

1 Csadakoztassa az 
antennél a VCR/DVD 
RF IN bemenetére 
(antennabemenet). 

2 A VCR/DVD RF OUT 
kimenetét (antennakimenet) 
csallakozlassa a TV-készülék 
antennabementére. 

3 Csatlakozlassa a 
VCRIDVD VCR/DVD OUT 
(AUDIO R/L, VIDEO) 
csatlakozóit a TV-készülék 
bemenetére. 

4 Csadakoztassa a 
VCR/DVD-t és a 
TV-készü léket 
véltakozóéram(J hélózatra. 

-�! 
RFOUT 

Antiinnakim ana! 

a/ 4 Audio (l.JR) lVideokábel 

Ht!lózati vezeték 

VCR Auto Setup audi ·videokábellel 
(Automatikus beé.ll lté.sok) 

Country 
Deutschland 
Ceská Rep. 
Magyararslég o...:.:;;==_,� 

• Kapcsolja be a TV-készüléket. 

* Ha a bekapcsalás után nem 
jelenik meg a Country menü, 
a készüléket visszahelyezheti 
alapbaállitott állapotába 
(17. oldal). Ezután újra indul a 
VCR Auto Setup. 

• A K6szanlátilbakapcsol6 gombbal kapcsolja be a VCR/DVD-t. 
Megjelenik a Country menü. 

• Az irányvéltó gombokkai.,.�&Tválassza ki a megfelelő 
orszégot, majd az ENTER gombbal hagyja jóvé. 
Elindul a hangolés minden fogható TV-adó figyelembevételével. 
Idillartama kb. 5 perc. 

Ha megjelenik az Ora menü 
Ha a dátumot és az id!!t nem a TV-adó sugározza, manuálisan kell 
öket beállítani, illetve az Oroszország Country menüben kiválasztani. 

• Az ldö és Dátum beállílásátaz..t....,.._�vagyOOO ... a 
gombokkal végezzuk, majd az ENTER gombbal táro lj uk. 

• A helytelenal beállitott dátum és id!! befolyásolja a TV-mOsorok 
időzített felvételét (vegye figyelembe a nyári és téli időszámítást). 

A VCR Auto Setup befejeztével a DVD-Iejétszó QUICK SETUP-ját[]!] 
is elvégezhetjük. 
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Külső készülékek 

Beállítások 1 /2 
Szalaghossz 
AV2 
TV rendszer 
SQPB 
OSD : 4 : 3  
VCRIDVD OUTPUT : AUTO 
RFC rendszer : DK 

Beállítások 1 /2 
Szalaghossz 
AV2 
TV rendszer 
SQPB 

Hangolás 
Poz Név 

1 ARD 
2 ZDF 
3 N3 
4 RTl 
5 SA.T1 

� : töröl 
� : kiválaszt 
@ID: vissza 

Cs. Poz Név 
7 6 vox 
4 7 PR07 
2 8 RTI 2 

12 9 PREM 
13 10 SRTl 

lil : mozgat 
� : belép 
� : kilép 

Sat Top Box, m0holdvavi5 beltéri agység vagy második magnó csatlakoztatása. 
Digitális földi jelek (DVB-T) vételének céljából Set Top Box-ot, m0holdvevl5 beltéri egységet 
(digitális/analóg) vagy prograrnek dekódolásához dekódert csatlakoztathat. 

Minden készüléket válasszon le a hálózatról. A külső 
készüléket 21-pólusú Scart-kábellel csatlakoztassa a 
VCRIDVD AV2 csatlakozójára. Csatlakozlassa a VCRIDVD-t, 
a TV-készüléket és a küls(l készüléket váltakozóáramú hálózatra, ����c�-.. 
majd kapcsolja be a készülékeket 
• Nyomja meg a MENU-t. 
• A.,.. gombbal válassza ki a Beállítások menüt, 

majd az ENTER gombbal hagyja jóvá. 

Sat Top Box, m0holdvavi5 beltéri egység, múodlk magnó: 
• AV2 kiválasztása a.,.. gombbal, majd [EXT]-re beálirijuk <Illi�. 

Dekóder: 
• AV2 kiválasztása a .,.. gombbal, majd [DECODER]-re 

beállítjuk <Illi�. 
• A MENU-vel visszalépünk a Főmenü képernyl5be. 

Dekóder alkalmazása esetén a csatemát Dekóder-re állítjuk. 

Csatorna beállítása dekóderre 
• Nyomja meg a MENU gombot. 
• A.,.. gombbal válassza ki a Hangolás menüt, 

majd az ENTER gombbal hagyja jóvá 
• Az ENTER gombbal válassza ki a Manuális hangolás-t. 
• A <1111�. Ji...." gombokkal válassza ki a kódolt csatornát, majd 

az ENTER-rel hagyja jóvá 
• A.,.. gombbal válassza ki a Dekóder-t, majd 

a <Illi� gombokkal a [BE] opciót. 
• A MENU gombbal vissza a Hangolás menübe. 

Poz 9 
Név : PREM 
Csatama 97 
F inom hang. : AUTO 
Dekóder :I;J=-
Video rendsz : PAL 
Mono :Kl 
Hangrnó d : DK 

<o- : kiválaszt 
�:vissza � : kilép 



Csatlakozisok 
Csatlakoztatés el4tt 
• Győlódjön meg arról, hogy minden 

csatlakoztatandó készülék le van 
választva a hálózatról. 

Digitális csatlakozók (OPTICAL) 

A digitális audio-kimenetet (OPTICAL) csaUakoztassa pl. egy 
külső többcsatornás Dolby Digital erösltőre, hogy le tudjon 
játszani 5.1 csatornás Surround-5ound-os músorokat. 
Külső digitális felvevókésziilékkel végzett felvételek 
eiMeitételei 
• Az. eredeti lemez nincs ellátva másolásvédelemmeL 
• A felvevő készülék képes kell legyen 48 kHz/16 Bit mintavételi 

frekvenciás jelek feldolgozására. 
• MP3JWMA felvételek nem lehetségesek. 
• Következöképp módosítsa az Audio SETUP menü beállításait: 

PCM Digital Output: [Up to 48 kHz] c:..=E!) Dolby Digital / DTS Digital Surround l MPEG: [PCM] 
• Kapcsolja ki az Advanced Surround funkciót. rn 

A dugót ezzel az oldalával felfelé 
� Olközésig tolja be az aljzatba. 
� 

L R 
Video Audio 

INPUT 
REPEAT 

DlgMIIsaudlo-
0 ... -� 

� 
l��l 

er6sil6 (példa) 

Ni 2 
(DECODERI 
EXT) 

A DVD csatlakozói 
Csatlakoztatás Scart-bemenet nélküli TV· 
készülékre vagy erősítőegységre (házimozi): 

Ha sztereó vagy Dolby Pro Logic hangzás élvezetébe 
szeretne jutni, csatlakoztasson megfelelő erősítót 
vagy analóg erösítőt. 

• Dolby Pro Logic-erősítő csatlakoztatása 
eselén kapcsolja ki az Advanced 11391 Surround funkcíót, ezzel szavatolva a � 

zavarmentes hangminőséget. 

Csatlakoztatés AV3 csatornéra (bemenet a készülék elólapjén) 
• A külső készüléket (például Video camcorder) csatlakozlassa a készülék előlapján található 

bemenetre. Az. audiojel mono formátumban történő rögzltéséhez csak az LIMono bementre 
csatlakoztasson. 

• Az. INPliT-tal válassza ki azA3 csatornát. 
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VCR-Menüvezérlés 

14 

F menü 

klözltett felvétel 
Hangolás 
óra 
Beállllás ok 
Nyelv : Magyar 

oz tett elvétel 1/ 3 
Poz Dátum Start Stop IQQl � 

__ ,__ --:-- --:-

__ ,__ --·--

__ ,__ --:-- --:--

__ , __ --·--

.. ,.. --·--

__ , _ -:- --:--

Hangolés 
Manuális hangolás 
Automata hangolás 
Alapbaállitás 

[!EJ AUTO 
-----------------
ldö 
Dátum 

Szalaghossz 
AV2 
lV rendszer 
SQPB 

: 12:00:00 
: 11. 6. 04 

OSD :4:3 
VCR/DVD OUTPUT :AUTO 
RFC rendszer :DK 

a 
a@a 

a 

A távirányitó irányváltó gombjaival 
mozoghat a menüben és módoslthalja 
a kiválasztott beálUtásokat 

• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik a Főmenü 
képernyO. 

• A&T gombokkal válassza ki a kivánt almenüt. 
• Nyomja meg az ENTER-t, megjelenik a kiválasztott 

menü. 

• A &T gombokkal válassza ki a módosltandó 
beállítást, majd az ENTER gombbal hagyja jóvá. 

• Végezze el a módosításokat és 
kövesse a menükalauzl 

• A MENU gombbal visszaléphet az előző menübe. 

• Az EXIT gombbal kiléphet a menüből. 

* Nem mlnden funkció áll rendelkezésre mlnden 
modell esetében. 



Manuális beállítások 

Han olás 
Poz Név Cs. Poz Név Cs. 

1 ARD 7 6 VOX B 
2 ZDF 4 7 •••• 

3 N 3 2 8 .... 
4 R11. 12 9 .... 
5 SAT1 13 10 .... 

� : töröl li) : mozgat � : k!választ � : balép 
:VIssza �:kilé 

Poz 7 
Név ----

Csa to ma 
Finom hang. : AlJTO 
Dekóder :Kl 
Vicleo rendsz : AlJTO 
Mono :Kl 
Hang m6d : DK 

<-- : kiválaszt 
�:vissza � : kilép 

OJ TV-adók beálirtása 
• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik a Főmenü képernyO. 
• A T gombbal válassza ki a Hangolás menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 
• Hagyja jóvá a Manuális hangolás-t ENTER-rel. 
• Az ... �Á.,.. gombokkal válasszon ki szabad programhelyet 
• Nyomja meg az ENTER gombot. 

• A csatornát a .... � vagy O e O . . .  O gombokkal adja meg. 
Megkezdődik a csatornák hangolása. Várjon egy pillanatot, míg beállításra 
kerül a kívánt adó. 
A képzavarok esetleg a Finom hang. segítségével minimalizálhatók. 

• A MENU-vel vissza a Hangoláshoz. 

Lehetséges funkciók a csatornák finomhangolásához. 

Poz Az adó beállftása. 

Név Az adó nevének beállítása. 

Csatorna A csatama beállítása. 

Finom hang. AUTO/MAN. Finomhangolás a kép zavarai esetén. 

Dekóder BE/Kl Kódolt adó vétele esetén 

Video rendsz AUTOIPAUMESECAM A televíziós rendszer beállítása. 

Mono BE/Kl Váltás sztereóról monora. 

Hang mód BG/1/DK Az audiorendszer beállrtása. 
15 



Manuális beállítások 
A TV-adó nevének módosítása 

Cs. Poz Név Cs. 

7 6 vox 8 
4 7 PR0 7 95 

• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik a Főmenü képemyö. 
• A T gombbal válassza ki a Hangolás menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá 
• A Manuális hangolás-t az ENTER-rel hagyja jóvá. 

Hangolás 

2 8 RTL2 85 
12 9 KABE 97 

• Az <4�.._ ... gombokkal válassza ki az adó nevét. 
13 10 Sim 98 • Nyomja meg az ENTER gombot. 

[!] : töröl lll : mozgat 
.;. : kivélaazt 
M:vissza 

�: belép 
� : kilép 

• A <4� gombokkal válassza ki a TV-adót. 
Paz 1 A kurzor az első betűre ugrik �RD. 
Név :r�·'-
Csatom a 7 

Finom hang. :AUTO 

• A betűt a Ji.. T gombokkal módosíthalja. 
• A� gombbal válassza ki a következő betűt, A!ilD. 

Dekó der :Kl 
Video rendsz :AUTO 
Mono : Kl 

• Nyomja meg a MENU gombot. 
Az új név tárolódik a Hangolás menüben. 

Hangrnód :DK 

� : kivélaazt 
�:vissza (mJ: kilép A TV-adók sorrendjének módosrtása vagy egy adó törlésa 

Cs. Poz Név Cs. 

l 6 vox 8 
4 7 PR0 7 95 

• Nyomja meg a MENU gombot, magjelenik a Főmenü képemyő. 
• A T gombbal válassza ki a Hangolás menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá 

A Manuális hangolás-t az ENTER-rel hagyja jóvá. 
• Nyomja meg a 00 -t, a kiválasztott mezőt a bal margón nyíl jelöli. 

Hangolás 

2 8 RTL2 85 
12 9 KABE 97 

• Most a <4�.._,.. gombokkal az adót a kívánt helyre teheti. 
13 10 Sim 98 • Nyomja meg az ENTER gombot. 

[!] : töröl lll : mozgat 
.;. : mozgat �: tárol 
�:vissza � : kilép 

• Az adó törléséhez nyomja meg az 00-t. 
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Manuális beállítások 

Han olás 

Hangolás -Auto 

Ország 
Hangolés 

Han olás 

: Magyarorszég 
: Cs . 1 

Manuélis h angolés 
Automata h angolás 

Új adótáblázat létrehozésa 
• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik a Főmenü képernyO. 
• A 'Y gombbal válassza ki a Hangolás menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A 'Y gombbal válassza ki az Automata hangolás-t és az ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A biztonsági kérdés jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot. 
• 

Megjelenik az Ország menü. 
• Az <1111� ...... gombokkal válassza ki az országot, majd az ENTER-rel hagyja jóvá 

Megjelenik a Hangolás-Auto menü. 
Automatikusan elindul a hangolás. 

Adatok törlésa l Alapbeállítés 
• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik a Főmenü képemyó. 
• A 'Y gombbal válassza ki a Hangolás menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A 'Y gombbal válassza ki az Alapbeállítás-t, majd az ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A biztonsági kérdés jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot. 

* Az alapbeállítás visszaállításához rövid idére húzza ki a hálózati csatlakozó 
dugót a dugaszoló aljzatból, majd ismételje meg a VCR Auto Setup-ot. 
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Manuális beállítások 
(VHslovol 

Menü Beállítások 

• Nyomja meg a MENU gombot 
• Válassza ki a Beállításokat Jt. "f' 
• ENTER gombbal hagyja jóvá 
• Válassza ki a menüponiDt J.. "f' 
• Módosítésok a <4.,. gombbal 
• Kilépés a MENU gombbal 

Beállltésok 1 / 2  
Szalaghossz 
AV2 
TV rendszer 
SQ PB 
OSD 
VCRIDVD OUTPUT 
RFC rendszer 

: AUTO (<ll E-240) 
: DECODER 
: AUTO 
: AUTO 
: 4:3 
: AUTO 
: DK 

AJt. "f' segitségével megjelenflheti a 
mésodik képen1)'11 

18 

Beállítások 2/2 
Tévvezérlö : VCR 1 
EXT LINK : 2 

Szalaghossz 

AV2 

TV rendszer 

SQPB 

OSD 

VCRIDVD OUTPUT 

RFC rendszer 

Távvezérl ö 

EXTLINK 

Az alkalmazott kazetta szalaghosszának beállltésa. 
AUTO (<ll E· 240), E - 195, E- 260, E- 300 
A VCRIDVD AV2 aljzatéra csatlakoztatott külső készulék fajtájának kiválasztésa. 
DECODER : Dekóder csatlakoztatésa esetén. 
EXT : Egy másik videomagnó, illetve m0holdvev6 beltéri egység csatlakoztatésa 

esetén. 
AUTO : Automatikusan különbsége1 tesz a PAL, MESECAM között. 
PAL : Ha PAL-rendszert alkalmaz. 
MESECAM : Ha MESECAM-rendszert alkalmaz. 

AUTO : A VCRJDVD automatikusan felismeri a felvételi módot. 
BE : S·VHS-kazetta lejátszása kvázi-S-VHS.formátumban. 
Kl : Felvételek VHS.formátumban történő lejátszásához. 

4:3 : Kijelzés a képemyó peremén (16:9 formátumban a kijelzés nem látható). 

16:9 : Kijelzés a képemy6 peremén (4:3 formáiumban a kijelzés középen van). 

Kl : Nincs kijelzés 

AUTO : Egy funkciógomb múködtetése eselén a készülék a VHSJDVD gombtól 
függl5en aktiválja a mindenkori video- vagy DVD-kimene1et. 

MANUAL : A VHS/DW OUTPUT gombbal maruáJisan kell átkapcsolni a mindenkori 
vileo- vagy DVD-kimenetet 

BG l DK / l  : Az RF-konverter kimenet hangnormájának beállítása. 

A készülék és a távirányító egyenként más-más frekvenciára váltható át. 
A készülék átváltásához a menüben válassza ki a VCR1 vagy VCR2 opciót. 
Végül nyomja meg és tartsa nyomva a távirányitó ENTER és O vagy O gombjait, 
malynek segítségével azt a készüléknek megfelelő frekvenciára állíthatja be. 

2 : Analóg vagy digitélis m0holdvevl5 beltéri egységek küls6 felvételvezérlése (videojel). 
1 : Olyan digitális m0holdvev6 beltéri egységekhez, melyek speciális 

felvételvezérlő jelet sugároznak, pl. a F.U.N. vevőkészülék (TU-DSF41). 



Manuális beállítások 

Főmenü 
ldözrtett felvétel 
Hangolés 
Ora 
Beállftésok 

CNveti :Magyar 

Hangolás 
Poz Név Cs. Poz Név 

1 ARD 7 6 vox 
2 ZDF 4 7 PR07 
3 N3 2 8 RTl2 
4 RTL 12 9 KABE 
5 SAT1 13 10 SRTL 

� :töröl � : moz gat 
9 : kivélaszt 
�:vissza 

�:belép 
00: kilép 

Cs. 
8 

95 
85 
'17 
98 

Menünyelv 
A video-menü menünyelve a DVD-SETUP menütól függetlenül kerül beállításra. 

�(VHS:::::T(==ovo�l • Nyomja meg a MENU gombot 
• Válassza ki a Nyelv kiválasztása opciót ._..., 
• Válassza ki a nyelvet <4� 
• Az EXIT gombbal kiléphet a képernyőből 

NICAM audiorendszer 
A készülék alkalmas NICAM audio-rendszerben sugárzott adások vételére. Ez egy 
digitális, két hangcsatornás audiorendszer, amely tetszés szerint sztereóhangot illetve 
két külön mono-csatomát (M1 és M2) sugároz. 
Kl : Sztereóhangot vesz fel. 
BE: Ha NICAM-rendszerben sugárzott műsor közben a Hi-Fi hangsávokra normál 

(mono) hangot akar felvenni, Illetve ha a sztereóhang zavart lenne. 

l VHS l ovo l • Nyomja meg a MENU gombot 
• Hangolás kiválasztása T és jóváhagyás ENTER-rel 
• Manuális hangolás kiválasztása és jóváhagyás ENTER-rel 
• Csatama kiválasztása.,.� • ...,. és jóváhagyás ENTER-rel 
• Mono [BE] vagy [Kl] állásba <lill� 

poz 
Név 
Csatorna 
Finom hang. 
Dekóder 
Video remlsz 
Mono 
Hang mó d  

1 
: ARD 

7 
: AUTO 
:Kl 
: PAL 

: DK 
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Felvétel 

Felvétell funkciók 

REC 

A VCR TV-képének [i[] közvetlen felvétele. 

ld6zrtett felvétel 

Idővezérelt felvétel rn 
Felvétel iNTELLIGENT TIMER funkcióval 

ldőzftett felvételek ismétlése. Di1 
Felvétel ShowView funkcióval 

ldOzltett felvétel a [i[] ShowView funkcióval 

Felvétel küls6 felvételvezérléssei 

A szalagra való felvételt külső CL§] készülék vezérli. 
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INPUT 
REPEAT 

1:::::1 
REC 

� 

A TV-készülékei állítsa video-lejátszócsatomára, majd sértetlen tör1ésvédelmi 
füllel helyezzen be egy kazettát a VCR-be. 
• INPUT -tal válassza ki azt a csatornát, malyről fel szeretne venni. 

Ha külső készülékről vesz fel, válassza ki az AV1, AV2 Scart-bemenetet 
vagy a készülék előlapján található AV3 bemenetet 

A belső DVD/CD-lejátszóról történő felvételhez válassza ki a dc-t. 
• A felvétsl elindításához nycxnja meg a REC gombot. 
• A felvételt a STOP gombbal fejezheti be. 

• A felvétel megszakltásához nyomja meg a PAUSE/SLOW gombot. 
• A videetejek kímélése érdekében a funkció kb. 5 perc elteltével kikapcsol. 

• A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a PAUSEISLOW gombot. 

REC MODE Szalagsebesség 

� Jn
. 
J l � [U[ 

. 
r 

SETUP • A szalagsebességet a felvétel előtt a REC MODE 
gombbal választhatja ki. 

SP : normál felvételi időtartam - optimális képrninOség 
LP : dupla felvételi időtartam - egyszerű képminóség 
EP : háromszoros felvételi időtartam - csökkentett képminőség 

LP- illetve EP-felvételek lejátszása esetén némely kazettánál (pl. E-300 tipus) 
képzavarok lépnek fel. Ez nem készülékhiba 



Időzített felvétel 

ldözftett felvétel 1 /3 
Poz Dátum Start Stop IQQl = 

1 ARD 31112 10:30 11:30 SP BE 
1 ARD 31112 11 :30 12:30 SP BE 
2 ZDF 31112 12:30 13:30 SP BE 
4 RTL 31112 13:30 14:30 SP BE 
6 VOX 31112 14:30 15:30 SP BE 

• • • • • • ·-l·· · -: · · - -:-- SP - - -
� : kiválaszt � : tárol 
l CNIB.[ : töröl 00 : kilép 

@§] , . 
58 l· . 0 

Az időzített felvétel lehetévé teszi Önnek, hogy a müsorok felvételi idejét 1 hónapra 
előre meg tudja adni. A képemyőmenü segitségével maximállsan 16 felvétel 
időzítésére van lehetc5ség. 

• Nyomja meg a PROG/CHECK gombot és válasszon ki szabad tárolóhelyet JI.. "ff. 
• Az ENTER gombbal hagyja jóvá. 

• Válassza ki az adót JI.. "ff, és a ll> gombbal állitsa be a dátumot, a hetet és a napot JJ..'Ifl/f. 
• Ezután í�a be a felvétel kezdetének és befejezésének időpontját JI.. "ff, ll> 
• Ha nyomva tartja a gombokat, az idő 30-perces lépésekben változik. 

• Válassza ki a szalagsebességet A (automatikus) , SP, LP, EP Ji..T ,  ll>. 

• A VPSIPOC beállítás a JJ..T gombokkal móclosítható.(nem a VP21 esetében) 

• Az időzltést az ENTER gombbal tároljuk. 
• Ha további felvételeket szeretne idózíteni, ismételje meg a fenti lépéseket 
• A TIMER gombbal kapcsolja a videomagnót felvételi készenlétbe. Győződjön meg 

róla, hogy a e:> jel megjelenik a VCR kijelzőjén. 

* Ne felejtsa el el lenőrizni a szalagból fennmaradó időt. A felvételi idő nem lépheti 
túl a videokazettán rendelkezésre álló időt. 

TIMER A felvételi készenlét megszüntetése 

� • Nyomja meg a TIMER gombot, a VCR €:l kijelzője kialszik. 
Most lejétszhat egy kazettát illetve elindíthat egy manuális felvételt. Ezután az 

időzített felvételi készenlét helyreállításához újból meg kell nyomni a TIMER 
gombot. 
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Időzített felvétel 

� 
Az időzített felvétel ellenőrzése NE!ttw«:ER 

• 
• Nyomja meg a PROG/CHECK gombot, megjelenik 

az ldözített felvétel menü. 
• A menüből a PROG/CHECK újbóli vagy EXIT 

megnyomásával tud kilépni. 

ld6zftett felvétel törlése Illetve módosftása � NE!ttw«:ER 

• Nyomja meg a PROG/CHECK gombot, megjelenik • 
az ldözltett felvétel menü. 

• A Ji..,. gombokkal kiválaszijuk a módosítandó beállítást, 
majd ENTER-rel jóváhagyjuk. 

• A beállrtást az <IIIII>.A.• gombokkal módosltjuk, majd 

ENTER-rel jóváhagyjuk. 
• A felvétel törléséhez nyomja meg a CANCEURESET 

gombot. 

Időzített felvételek lekérdezése 
IWIGPIIiY 
IHCIIMW!R 

• 
• Nyomja meg a PROG PLAY gombot. 

A készülék visszateker az időzített felvétel elejére és 
elkezdi a lejátszást. 
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Automatikus SP/LP·étvéltés 

A: Ha időzltett felvétel elindltása esetén a szalagból fennmara dó 
idő nem elegendő a teljes műsor felvételére, az SP/LP funkció 
a szalagsebességet automatikusan átvállja LP módba. Igy 
biztoslto tt ,  hogy a magnó a teljes mllsort felveszi. Amennyiben 
a szalagból fennmaradó idő LP-módban sem elegendő, a 
magnó nem tudja a teljes mllsort felvenni. 

* Az EP-módba történő automatikus átváltás nem lehetséges 

VPS/PDC-funkcló (nem a VP2 1 esetében) 

Ha a műsor kezdete vagy vége eltolódik, a funkció a felvétel 
kezdetét és befejezését a műsorszóró által sugárzott VPS-jel révén 
szinkronba hozza a mllsor tényleges kezdetével és befejezésével. 

BE :Az adó VPSIPDC-jeleket sugároz. A programozott időpontnak 
egyezni kell a mllsorfüzetben megadott idővel. Ha speeiélis 

VPS-idő van megadva, úgy azt kell alkalmazni . 

• • • : Az  adó nem sugároz VPS/PDC-jeleket. Az felvétel kezdetének 
és befejezésének idejét úgy állítsa be, hogy a magnó 
mllsoreltolódások esetén a teljes filmet fel tudja venni. 



Felvétel az 
INTELLIGENT TIMER 

INTELLIGENTTIMER 25110/04 

Poz Détum start Stop IQ'Ql m 
1 ARD 25110 10:30 11 :30 SP BE 
1 ARD 25f10 18:30 19:30 SP Kl 

(;] 2  ZDF 25110 12:30 13:30 A BE 

� : kiválaszt � : tárol 
� : szerk . ..,. : nyit  � : zár  

ICMCal : töröl (!!!! : kilél! 

ldözitett felvétel 1 / 3  
poz DétLim start Stop IQ:QI ro! 

1 ARD 26/18 10:30 11 :30 SP BE - �  � ��- ��:� ��:� SP Kl 
- - - - - - - -/ - - - - - - - - - -- - - - - - --1-- - - :- - - - :- -
- - - - - - --1-- - - - - - - - -
- - - - - - --1 - - - - :- - - - :- -

� : kivélaszt � : !tirol 
l CAiml : töröl (!!!! : ki léJl 

l-TIMER 
P.t.mJRY 

• 

Az INTELLIGENT TIMER funkció leegyszerúsíti az azonos műsorhelyen, azonos időben 
különbözö napokon kisugárzott músorok időzített felvételét. 

Az INTELLIGENT TIMER-funkció akkor használható, ha az ldözltett felvétel menüben 
(21. oldal) már legalább egy időzített felvétel létre lett hozva. Ezek az adatok az INTELLIGENT 
TIMER-menübe is átvitelre kerülnek. 
Az ldözített felvétel menüben az adatok a sikeres felvétel után törlödnek a készülékről, 
az INTELLIGENT TIMER menüben azonban továbbra is rendelkezésre állnak. Innen 
ezeket az adatokat ismét átviheti az ldözftett felvétel menübe, a módosftott értékekkel 
pedig új felvételt programozhat. 

Az utolsó 5 időzített felvétel adatai átvitelre kerülnek az INTELLIGENT TIMER-menübe. 

Rögzitett id6zltett felvételek átvitele 
• Nyomja meg az l-TIMER gombot. 

• A felvételt a JI.. T vagy az 1-TIMER gombokkal válassza ki. 

• A felvételi készenlét aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. 

A programozott adatok módosítása 
• Nyomja meg az 1-TIMER gombot. 

• A felvételt a •• vagy az l-TIMER gombokkal válassza ki, majd az ENTER gombbal 

hagyja jóvá. 

• Megjelenik az ldözltett felvétel képernyO. 

• Módosltsa a kivánt adatokat <111�.._ ... , majd az ENTER gombbal rögzltse a módosrtást. 

• A felvételi készenlét aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. 

l-Timer időzítés védelme 
Ha az INTELLIGENT TIMER menüben már 5 beállitást memorizáltunk, minden új 

beállítással törlésre kerül a legrégebbi időzítés. 

• Nyomja meg az l-TIMER gombot. 

• A....". gombokkal válassza ki a beállrtást. 

• A beállítás védelméhez nyomja meg a �  gombot. Megjelenik a ID jel. 

• A védelem megszüntetéséhez nyomja meg a <4 gombot. Törlődik a éil jel. 
23 
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Felvétel a ShowView 
(nem a VP21 esetében} 

8 3 5 4 2  - - -

ldözílett felvétel 1 / 3 

Poz Dátum Start Stop IQQJ J"� 
1 ARD 31/12 10:30 11 :30 SP BE 
1 ARD 31/12 11:30 12:30 SP BE 
2 ZDF 31/12 12:30 13:30 SP IQ 

- - - - - - - -1- - - -.- - - -.- - -
- - - - - - --1-- - - - - - - - -
- - - - - - --1-- - - - - - - - -

• : kivélaszt � : balép -l : töröl � : kilé!l 

ShawVIew 
A Gemstar Development CorporaHon 
védjegye. A ShowView rendszert a 
Gemstar Development CorporaHon 
licenea alapján gyártják. 

ShowView 

� 

TIMER 

� 

Időzített felvétel a ShowView funkció segítségével 
A ShowView kód leegyszerúsfti a TV- és SAT-adókról történO felvételek idOzítését. 

• Nyomja meg a ShowVIew gombot. 

• üsse be a ShowView számot. (a <lll gombbal korrigálható) 

• Az ENTER gomb megnyomásával a beállítás rögzítódik 

Megjelenik az ldözltett felvétel képernyO. 

Ha az adó felismerése nem történik meg automatikusan, a .li.."'f gombokkal meg 
kell adni. Az információt a VCR rögzíti, ezért a későbbiek folyamán nem kell még 
egyszer megadni. 

Az ld6zltett felvétel aktiválésa 
• A felvételi készenlét aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. 

A VCR kijelzőjében megjelenik az €:l jel. 

A programozott adatok módosltésa 
• Nyomja meg a PROG/CHECK gombot, megjelenik az ldözltett felvétel menü. 

• li. "'f gombokkal válassza ki a módosítandó beállítást, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 

• Válassza ki az adót .li.. "ff, és a �  gombbal állrtsa be az időpontot, a hetet és a 

napot li.. "ff, �-

• Ezután adja meg a kezdés és a befejezés idóponlját li.. "ff, �-
• Válassza ki a szalagsebességet: A (automatikus), SP, LP, EPii.."ff, � 

majd ENTER-rel hagyja jóvá. 

• A felvételi készenlét aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. 



Felvétel külső 
felvételvezérléssei 

BeálUtások 2 / 2  

Téwezér1ö : VCR 1 
EXTLINK : 2 

� : kiválaszt 
� : vissza � : kilép 

EXTUNK 
� 

• Nyomja meg a MENU gombot, megjelenik 
a Főmenü képemyő. 

• A T gombbal válassza ki a Beállítások 
menüt, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 

• A li.. T gombokkal válassza ki az EXT LINK-
et, majd állrtsa [2]-re vagy [1]-re <lll�. 

• A MENU gombbal lépjen vissza a Főmenü. 

EXT LINK 2: Néhány analóg vagy digitális ma hold
vevő beltéri egység külső felvételvezérlése (videojel). 

EXT LINK 1: Olyan digitális mOholdvevO beltéri 
egységekhez, melyek speciális felvételvezérlő jelet 
sugároznak, pl. a F.U.N. vevőkészülék (TU-OSF41 ). 

• Nyomja meg az EXT LINK gombot, ezzel felvétell készenlétbe kapcsolva a VCR-t. 
Biztosítsa, hogy a VCR kijelzőjében megjelenjen az EXT LINK felirat. 

• A VCR mindaddig felvesz, mlg az analóg vagy digitális mOholdvevő beltéri egység a 
különleges felvételvezérlő jelet sugározza, illetve amíg videojelet kap. 

Ha EXT LINK: [2] lett kiválasztva, a 

képernyőn a következő jelenik meg: 

EXT LINK2 alkezdödott 
� : igen � : megszakit 

• A tájékoztató eltávolításához nyomja meg az ENTER gombot. 
• A felvétel megszakításához nyomja meg az EXT LINK gombot. 

* A VCR idOzltett felvételei nem eshetnek egybe az analóg vagy digitális mOholdvevő 
beltéri egység felvételeivel. 

A felvételi kés.unlét meguííntetése 
• A VCR felvételi készenlétének megszüntetéséhez nyomja meg az EXT LINK gombot. 

Az EXT Link szöveg eltünik a kijelzObOI. 
Most lejátszhat egy kazettát, vagy manuálisan felvételt készithet A VCR felvételi 
készenlétének ismételt aktiválásához újból nyomja meg az EXT LINK gombot. 
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Lejátszás 

A lejátszás! kép optimalizálása 

Normál esetben a VCR a lejátszott képet automatikusan a 
legjobb képminOségre állíija be. Néha azonban szükség 
lehet a manuális szabályozásra. 

A kép lejétszás közben zajos vagy életlen. 
(sávhelyzet szabályozása) 

• Normál vagy lassitott lejátszás 
közben nyomja meg a v (-) 
vagy A (+) programválasztó 
gombokat, mig meg nem szünik 
a zaj. 
Ha az állókép lenne zajos, a 
VCR-t először kapcsolja lassított 
lejátszásra, majd szabályazza be 
a sávhelyzetet 

* Némely videokazetlánál a sávhelyzet nem szabályozható. 
Ez nem a VCR készülékhibája. 

Automatikus sévszabályozés 

• Egyidejilleg nyomja meg a v (-) és A (+) gombokat 

Az Allókép felfelé vagy lefelé eltolódik 
• Állóképes üzemmódban tartsa nyomva a v (-) vagy A (+) 

gombokat, míg a kép meg nem áll. 

* Néhány TV-készülék eselén előfordulhat, hogy a kép 
különleges lejátszó funkciók eselén felfelé vagy lefelé 
irányba e�olódik. Ez nem a VCR készülékhibája. 

PI.AY Nonnál lejátszás 
• Kapcsolja be a VCR -t. 

• Biztosítsa, hogy a TV-készülék be van kapcsolva és video-
lejátszócsatomára van állltva . 

• Helyezzen be egy videokazettát. 
• A lejátszás elind ításához nyomja meg a PLAY C> gombot. 
• A lejátszás leálll tásához myomja meg a STOP D gombot. 

Lejátszás a villamos készenléti állapotból 
Ha behelyez a magnába egy kazettát és megnyomja a PLAY l> 
gombot, a készülék bekapcsol és megkezdődik a lejátszás. 

Automatikus lejátszás indrtása 
Ha kitört törlésvédelmi füllel betesz egy kazettát, automatikusan 
megkezdődik a lejátszás. 

Végtelen lejátszás 
A VCR a kazettát egész a felvétel végéig ismétli. 

R 0 : 0 5 . 5 7 

• A stop- vagy lejátszó módban 5 másodpercnél hosszabb ideig 
nyomja a PLAY l> gombot. 

• A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a STOP D gombot. 

Korlátozott ld6tartamú felvétel és lejátszás 
A készülék felvétel és lejátszás közben, illetve stop-üzemmódban 
a kiválasztott idő után készenléti üzemmódba (Standby) kapcsol. 
Az időtartam minden további gombnyomással 30-ról 60, 1 20, 1 80 

OFFTIMER illetve 240 percre ugrik. 
PLAY MODE Az előre beállitott idő a VCR kijelzőjén látható. 
• • Nyomja meg az OFF TIMER-t. 



Általános komfortfunkciók 

Auto-start 
Kazetta behelyezésa esetén a VCR automatikusan bekapcsol. 

Automatikus visszatekerés 
Ha a kazetta a végére ért, a VCR automatikusan visszateker a 
szalag elejére. 
• A funkció időzftett felvétel közben nem áll rendelkezésre. 

Keresés el6re � vagy vissza 44 
• Lejátszás közben nyomja meg a �  vagy 44 gombot. 

Megkezdődik a keresés. 
• A gomb (JET SEARCH) kétszeri megnyomása esetén 

felgyorsul a keresési sebesség. 
• Ha nyomva tartja a gombot, a keresés a gombnyomás 

időtartamára elindul. 
• A keresés befejezéséhez nyomja meg a PLAY l> gombot. 

• Bizonyos feltételek mallett (pl. a szalag elején vagy végén) 
a funkció nem áll rendelkezésre. 

Gyorstekerés el6re � vagy vissza 44 
• Stop-üzemmódban nyomja meg a �  vagy � gombot. 
• A takerés leállltásához nyomja meg a STOP D gombot. 

JET REW 
Gyors visszatekeréshez a kazetta elejére. 
Egy E180 típusú kazetta esetén kb. 43 másodperc. 
• A funkció esetén nem áll rendelkezésre a számláló és a 

szalagból fennmaradó idő. 

Felvételkezdet gyors keresése 
Lejátszás közben vagy stop-üzemmódban. 

• INDEX� a szalag előreteker / INDEX 1+11 a szalag visszateker. 

Minden gombnyomásnak (legfeljebb 20 alkalommal) 

megfelelően a VCR visszateker a felvétel mindenkori kezdetéhez. 

A lejátszás automatikusan megkezdődik. 

• A gyorskeresés befejezéséhez nyomja meg a STOP D gombot. 

Állókép lejátszása 
• Lejátszás közben nyomja meg a PAUSEISLOW gombot. 
• Az állókép lejátszásának befejezéséhez ismételten nyomja 

meg a PAUSE/SLOW vagy a PLAY l> gombot. 

Lassított lejátszás 
• Lejátszás közben 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomja a 

PAUSEISLOW gombot. 
• A lassított lejátszás befejezéséhez nyomja meg a PLAY 1> gombot. 

Automatikus stop-funkció 
A videetejek kímélése érdekében a keresés előre/vissza, 
a gyorstekerés, az állókép-lejátszás és a lassitott lejátszás 
funkciók 5-1 O perc után automatikusan megszakadnak. A 
kép zavarai illetve a szalagtovábbitó mechanika zaja nem 
képezik a készülék hibáját. 
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Általános komfortfunkciók 
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S·VHS kazetták lejátszása (SQPB=S·VHS Quasi Playback) 
Lehetséges olyan kazetták lejátszása, malyekre a felvétel S-VHS VCR készüléken 
készült. 
• A képminóség egy VHS-felvétel minőségének felel meg. 
• Ez a VCR nem tud S-VHS-felvételeket készíteni. 

NTSC videokazetták leJátszása (NV-VP31) 
NTSC videokazetták lejátszhatók és PAL rendszera TV-készüléken megtekinthetők 
(PAL 60). NTSC formátumban videokazettákra felvenni illeve azokra átmásolni nem lehet. 

CVC Super - Crystal View Control Super 
A CVC funkció optimális képminőséget tesz lehetővé. 
A képet automatikusan a lehető legtisztábbra és legélesebbre állítja be. 

Kezelés csak a készüléken. 

Automatikus kikapcsolás és kazettakivétel 
Ha a VCR készenlétbe van kapcsolva, a kazetta az EJECT -gomb megnyomásával 
kivehető. 
Ezt követően a VCR újra Standby üzemmódba kapcsol. 

QUICK ERASE 
Annak érdekében, hogy egy olyan kazettára, melyre már előzetesen vettünk fel, újból 
zavarmentes min6ségben vehessünk fel, a QUICK ERASE funkció segitségével le kell 
törölnünk a kazettán lévő felvételt. 
• Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa nyomva a QUICK ERASE-gombot 

A fennmaradó törlési idő megjelenik a VCR kijelzójében. 



DVD-QUICK SETUP 
A VCRAuto Setup után elvégezhető a DVD QUICK SETUP. 

1. 0 Setu • A VHS/DVD gombbal kapcsolja a távirányitót DVD-re. �:..:.:.:::P:..__===::---====� ��v�HS"'�"! �ovD�l • A SETUP gomb megnyomásával megjelenik a QUICK SETUP menü. 
QUICK SETUP • A nyílgombokkal .It.� válassza ki a megfelelő menünyelvet, majd ENTER-rel 

English � 

1-...;r:==:spa::::;:::lllol�---1� 
-

A távirányító irányváltó gombjaival mozoghat a 
menükben és kiválaszthalja, illetve módoslthalja a 
kiválaszott beállításokat. 

l 
• • •  

l 

Az ENTER gomb menti a módositást. 
A RETURN gombbal visszaléphet az 
előző képemyóbe. 
A SETUP gombbal kiléphet a menüből. 

hagyja jóvá. 
• Az alapbeállltások folytatásához a .It.� gombokkal válassza ki a [Yes] 

opciót, majd ENTER-rel hagyja jóvá. A QUI CK SETUP késóbbi WLJ 
időpontban a Setup menüben ismét elvégezhető. 

• A QUICK SETUP menüben végezze el készüléke következő 
alapbeállltásait. Az egyes menüpontok további információkat 
tartalmaznak a beállltási lehetőségekkel kapcsolatban. 

• A beálUtásokkal kapcsolatban ké�ük olvassa el TV-készüléke használati 
utas !tását. 

Select your TVs aspact ratio. 
A TV-készülékek formátuma 4:3 (standard) vagy 16:9 (szélessávú). A megfelelő 
képformátumot az ön TV-készülékéhez igazodva kell kiválasztani. 

Select the maximum sampllng frequency of PCM digital output . 
Először is állapitsa meg, hogy digitális audioegysége 
(csatlakoztatás: OPTICAL) mely beállítást támogatja. 

A QUI CK SETUP befejezése után a Setup menüben további 
alapbeáll ltásokat végezhet. 
A RETURN vagy SETUP gombokkal kiléphet a Setup menüből. 

29 



Lejátszási funkciók 
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* Az ismétlő funkció csak akkor áll 

rendelkezésre, ha lejátszés közben 
kijelzésre kerül az elteltjátékidő. Teljes 
lemez ismételt lejátszásához nem áll 
rendelkezésre üzemmód. 
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(V [Q)\§[Q) 
� � liEiiii iE!iiil 

Lejátszás El!:!� rElDI � [ED  
• A lemezfiók ki nyitásához nyomja meg az OPEN/CLCSE � gombot. 
• Helyezze be a lemezt a lemezfiókba. 
• Nyomja meg a PLAY � gombot. 

A lemezfiók bezáródik és automatikusan megkezdődik a lejátszás. 
* A lemezen található információk olvasása hosszabb időt is igénybe vehet! 

MP3, WMA, JPEG: 
A képernyőn megjelenik a Playback Menu. 

Állókép lejátszása 
• Lejátszás közben nyomja meg a PAUSE gombot. 

A lejátszás megszakrtása 
• Nyomja meg a STOP • gombot. 
• A lejátszás folytatásához nyomja meg a PLAY � gombot. 

A lejátszás befejezése 
• Kétszer egymás után nyomja meg a STOP • gombot. 

Ismétlő funkció 
• Lejátszás közben nyomja meg a REPEAT gombot. 

OIJ 
OIJ 

Az alkalmazott lemez függvényében következő beállítások közül választhat: 
DVD-Video Off -.. Chapter -.. Title 
DVD-RAM PG Off -.. Program -.. Ali 
DVD-RAM PL Off -.. Scene --+ Playlist 
DVD-A Off -.. Track --+ Group 
VCD/CD Off -.. Track --+ Ali 
WMAIMP3 Off -.. Content --+ Group 
JPEG Off -.. Group 

VCD ismétlése lejátszásvezérléssei (PBC) 
• Lejátszás közben nyomja meg a STOP • gombot, míg kialszik a kijelzőben a [PBC] felirat. 
• A távirányító segítségével írja be a kívánt CD míisorszám számát. 
• Nyomja meg a REPEAT gombot. 

A kijelzőben megjelenik a REPEAT-funkció. 



Lejátszási funkciók 
Fejezetek áttekintése � 
A funkció révén étlekintheti a DVD-V fejezeteit, mégpedig úgy, 
hogy a fejezetek első másodperceit egyenként bejátssza. 

• Lejátszás közben nyomja meg a STOP • gombot. 
• Nyomja meg a PLAY � gombot. 

Következő jelenik meg: Press PLAY to Chapter Review 
• Ismét nyomja meg a PLAY � gombot. 

A készülék néhány másodperc erejéig minden fejezet kezdetét 
bejátssza. A lejátszás a leéllitott pozlciótól kezdődően 
automatikusan folytatódik. 

• Ng nyomja meg a PLAY � gombot, ha nem kívánja megtekinteni 
a fejezetek áttekintését. A lejátszás néhány másodperc elteltével 
ugyanazon a helyen automatikusan folytatódik. 

POSITION MEMORY � l� � KD  
&9 [1:i31  � IE3  

A Position Memory funkció segítségével egy lemez lejátszását a 
memorizált helyzettől kiindulva folytathatja. 
A funkciónak köszönhetően max. 5 lemezt megjelölhetünk, és 
közvetlenül kiválaszthatunk. 
A jelölés akkor is fennmarad, ha másik lemezt teszünk be, illetve 
ha a készülék készenléti állapotba kapcsol. 
• Lejátszás közben nyomja meg a P.MEMORY gombot. 

Következő jelenik meg: Position memorized. 
Most betehet egy új lemezt, vagy készenléti állapotba 
kapcsolhatja a készüléket 

• Nyomja meg a PLAY � gombot, ha újra le szeretné játszani a 
lemezt. A lejátszás a memorizált pozíciótól kezdődően 
folytatódik, a jelölés pedig törlésre kerül. 

• Néhány lemez esetében ez a funkció csak korlátozottan áll 

Véletlenszerű lejátszás (Random) � � IE!EJ [IEiil 
V életienszera sorrendben minden lliiiil:3ii � IE3 
fejezet/fejezetcím egyenként egyszer bejátszásra kerül. 
• Stop-üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE gombot. 

Megjelenik a Program Play képernyO. 
• Ismét nyomja meg a PLAY MODE gombot. 

Megjelenik a Random Playback képernyO. 
• A véletlenszerü lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a 

PLAY � gombot. 
• A funkció deaktiválásához stop-üzemmódban nyomja meg a 

PLAY MODE gombot. 
• DVD-V, MP3, WMA, JPEG: AJ..T gombokkal, vagy a távirányító 

számozott gombjaival kiválaszthatja azt a fejezetcímet/csoportot, 
melyet véletlenszerü sorrendben szaretna lejátszani. 

Képenkénti léptetés 
Pillanatállj-üzemmódban müködtesse a távirányító � vagy lll> gombját. 
Agombok egyikének minden egyes müködtetésével előre vagy 
hátra léptethetök a képkockák. Ha a gombok egyikét nyomva 
tartjuk, a képek léptetése folytatólagosan történik. A képkockák 
előre léptetése a PAUSE gombbal is végezhető. 
• VCD esetén nincs lehetőség a képenkénti léptetésre. 

Meghatározott müsorcím lejál:szása � � lliiiEiiiii !KD 
&9 � � [E:a  

A távirányító gombjaival í�on be egy számot. 
Például 23-as müsorcím: 
DVD/RAMNCD/CD : Nyomja meg a (§ + ® + ® gombokat 
MP3/WMA/JPEG : Nyomja meg a ®  + ® + ENTER gombokat 
Automatikusan megkezdődik a kiválasztott mOsorclm lejátszása. 
• Bizonyos lemezek esetében ez a funkció csak a készülék stop

üzemmódjában áll rendelkezésre, vagy egyéltalán nem. rendelkezésre. �����--------------------l_--------------------------�31 



Lejátszási funkciók 

O Program Play 

A készülék olyan DVD-RAM-lemezeket játszik le, 
melyek DVD-videomagnókkal, DVD-videokamerákkal, 
számítógépekkel, stb 1.1 verziójú video-felvételi 
formátumban készUlieit 
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Program Play 
A lejátszáshoz tetszés szerinti sorrendben max. 32 ChapterfTitle programozható. 
• Stop-üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE gombot. Megjelenik: Program Play. 
* A számozott gombokkal adja meg következőket: GroupfTitle (CD esetében nem) és 

Content/Chapter. MP3 és WMA lemezek esetén, vagy a számok 11..'11//f gombokkal 
történő bevitele esetén az ENTER gombbal mindenkor jóváhagyás szükséges. 

• További programozáshoz ismételje meg a fenti lépéseket 
• Nyomja meg a PLAY � gombot. Megkezdődik a programozott músor lejátszása. 
* Bizonyos lemezek esetén a funkció esetleg nem áll rendelkezésre. 

• Bejegyzések törléséhez a menüben válassza ki a törlendő bejegyzést ....... 
• A IIJo. és .." gombokkal válassza ki a [Ciear] opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot. 
• A [Ciear ali] és ENTER segítségével minden bejegyzés törlésre kerül. 

• A 11..'11//f gombokkal válassza ki a módosrtandó bejegyzést, majd az ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A GroupfTitle és Content/Chapter módosítását ENTER-rel hagyja jóvá. 

Kilépés a Program Play üzemmódból 
• Stop-üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE gombot, mrg el nem tOnik a kijelzl5ből 

a Program Play szöveg. A program tartalma memorizált marad. 
* A készülék kikapcsolása, illetve a lemez kivétele törli a programot. 

DVD-RAM Diract Navigator [D:iiil 
• Ha a menüt szeretné megjeleníteni, vagy ki akar belőle lépni, nyomja meg a DIRECT 

NAVIGATOR-t. 
A mOsorok neve csak akkor jelenik meg, ha a RAM létrehozása során meg lettek adva. 
A� gombbal betölthetők a mOsorinformációk. A <lill � gombokkal lapozhat 
A RETURN gombbal visszajuthat az előző képemyőbe. 

• All..'ll/lf vagy a számozott gombokkal válassza ki a kívánt műsort. A háttérben elindul a 
lejátszás. Az ENTER gomb megnyomásával a menü eltűnik a képernyőrt51. 

Lejátszólista lejátszása {Piayllst) 
A funkció segrtségével lejátszhatók az olyan lejátszólisták, melyek pl. egy DVD
videomagnóval készültek. 
• Nyomja meg a PLAY LIST gombot. Ha a lemez lejátszólistát tartalmaz, a képernyőn 

Playlist jelenik meg. Nyomja meg On is a PLAY LIST gombot, ezzel kilépve a menüből. 
• A .li.T vagy a számozott gombokkal válasszon ki egy lejátszólistát, majd az ENTER 

gombbal hagyja jóvá. Megkezdődik a lejátszás. Ha lejátszólistákban ugrani szeretne, 
nyomja meg a SKIP gombot. 



VC R-DVD funkciók 

* NTSC formátumú zene és film, 
vagy másolásvédelemmel 
ellátott lemezek eseién 
képzavarok léphetnek fel. 

INPlJT 
REPEAT 

� 

Szinkron felvétel � E!!II IE!II m=IE!I liliiEll EDI !Em� rE!DI 
Másolásvédelem nélküli lemez másolása VHS kazettára. 
• Kapcsolja a távirányitót DVD-re. ! VHB l DVD l 
• A PLAY ..,_ és +ll � gombokkal válassza ki a lemezen a kezdési pontot. 
• A Ilii• gombbal váltson állókép-lejátszásra. 
• Kapcsolja a távirányitót VC R-re. l..,. l DVD l 
• Az INPUT-tal válassza ki a dc csatornát. 
• A +ll � és PLAY ..,_ gombokkal válassza ki a szalagon a kívánt felvételi poziciót. 
• Nyomja meg a 1111• gombot, ezzel megszakítva a VCR lejátszást. 
• A REC gombbal felvételi készenlétbe kapcsolja a készüléket 
• A szinkron VCR-felvétel és DVD-lejátszás a Ilii• gombbal indítható. 

DUBBING 
A DUBBING segitségével DVD-RAM-ot VHS kazettára másolhat. Ha a DVD-RAM-ról 
több mOsort másol át, azok a szalagon később az INDEX 1+111 � gombokkal közvetlen ül 
kiválaszthatók. 
• MOsoros DVD-RAM és VHS kazetta behelyezésa után STOP üzemmódban 3 

másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg a DUBBING gombot. 
A készülék a DVD-RAM-on rögzitett mCisort átmásolja a VHS kazettára. 

• A másolás befejeztével a VCR automatikusan leállítja a felvételt. 
• Ha a felvételt hamarabb szeretné megszakítani, nyomja meg a STOP • gombot. 

ll 

ll 

MUSIC WITH PICTURE � E!!II IE!II m=IE!I liliiEll r11::31 !Eml rE!DI 
M--P 1 :  Lehetősége van egyidejOieg zenernasoros lemez lejátszására a DVD lejátszón, 
valamint videokép megjelenltésére. 
M--P 2: A DVD-Iejátszón lejátszhat pl. video- vagy JPEG lemezeket, egyidejűleg pedig a 
VCR-en vagy külsó készüléken keresztül hangot játszhat le. 
• A VHS/DVD gombbal kapcsolja a távirányitót DVD-re. 
• A lejátszás ellndltásához nyomja meg a PLAY ..,_ gombot. 
• A VHS/DVD gombokkal kapcsolja a távirányitót VHS-re. 
• VCR-STOP üzemmódban válassza ki a MUSIC WITH PICTURE M-P 1 vagy M-P 2 opciót. 

A készülék a videoképre vált és a készülék előlapján lévő AV3 bemenetet választja ki. 
• Most külső forrást használhat, a CH gombbal kiválaszthatja a TV-csatornát vagy az INPUT 

gombbal az AV1 l AV2 / dc opciót. 
• Videokazetta lejátszásához nyomja meg a PLAY ..,_ gombot. 
• A funkció leállításához VCR-STOP üzemmódban nyomja meg a MUSIC WITH PICTURE-t 33 



Navigation Menu 
O Playb8ck Manu 

Audkl TolBIO 

Az. áttekintő manii magjelenítása 
• Navigation Menu nyomja meg: DISPLAY. 

Megjelenik az áttekintő menü. 
• Jt..� gombokkal válassza ki a kivánt opciót, 

majd az ENTER-rel hagyja jóvá, vagy a 
RETURN gombbal lépjen ki az áttekintö 
meniiból. 
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Karesés cslll�ggal: A keresési eredmény minden olyan 
bejegyzést tartalmaz, melyben szerepel a keresett szO. 
Karesés esillllll nélkiil: -4 gombbal törölje a csillagot, 
ha egy fejezeteim el&6 szavát keresi. 

Playback Menu � l11:::31 � 
• JPEG, WMA, MP3 vagy HighMAT lemez behelyezésa után a képemyön megjelenik a 

Playback Me nu. 
• A lt.� gombok segitségével válassza ki a lejátszani kivánt tartalmat, majd az ENTER 

vagy PLAY gombbal hagyja jóvá. 
* Ha High MAT lemezek esetében meg szeretné jeleniteni a Navigation Menu-t, módosilsa a Setup menü 

Others almenüjében a HighMAT bellilitast [Disable] opcióra (41. oldal), vagy 51op-üzemmódban a 
DISPLAY gombbal az Other Menu menüben válassza ki a [Play as DatadiseJ opciót {39. oldal). 

A Navigation Manu magjalanrt6sa � �  11:3 
• Nyomja meg a MENU gombot. Megjelenik a Navigation Menu. 
• A Jt..'ll/f gombokkal válassza ki a kivánt mOsorclmet. ENTER-rel megkezdődik a lejátszás. 
• A MENU gombbal kiléphet a menüből. 

Funkciók a Navigation Manu l Áttekint6 manü 
���������--�����--��------, 

Multl A Group és Content ábrázolás egymás mellett jelenik meg. A_.. ll> 

List 

Tree 

Thumbnal 

Next group 
Prevlous group 

Ali / Audio l Piciure 

Help dllplay 

Fi n d 

l Find ll 

gombokkal a kurzor mozgathat6 a Group vagy Content között. 

Megjelenik az aktuálisan kiválasztott Group Content-je {tartalma). 

Megjelenik a csoportok s1ruktúrája. Jt..� és ENTER gombokkal 
kiválasztható a kivánt Group. Megjelenik a csoport tartalma. 

A JPEG Thumbnail Me nu megjelenitése. 

Lapozás a következ6, Next group l el6z6 csoporthoz,Previous group. 

A Navigation Menu feltüntetett formáturnak kiválasztása. 

A menüvezérlés vagy a státuszkijelzés megjelenitése. 

Csoportok és tartalom keresése 
• A beviteli mez6ben a Jt..� gombokkal í�a be a keresett szót. 

ENTER-rel minden betOl hagyjon jóvá. Korrekció _.. gombbal. 
• � gombbal válassza ki a [Find] opciól, és ENTER-rel hagyja jóvá. 

A keresési eredmény tartalmazza a talált bejegyzéseket 
Sikertelen keresés eselén a kijelz6ben Not found jelenik meg. 

• JJJ..'II/f és ENTER gombbal kezdje meg a keresett mOsorclm lejátszását. 
* A Mulli nézetben a _.. � gombokkal válassza ki a Group vagy Content 

részt. A kiválasztott részben folytatódik a keresés. 



Navigation Menu 
O Thumbnail Manu �1 '!V1 JPEG -:-

�to display the sub menu 

WMAI MP3 

Group : Songs 3 
Content : 01 -Tltle 1 

JPEG 

Group Plctures 5 
Content P1010002 
Dat. 2004101125 17:28 
Camera DMC-LC20 

JPEG Thumbnall Menu 
• A Navigation Menu nyomja meg a DISPLAY gombot, majd válassza ki Ji.� a [Em 

Thumbnail opciót. 
• Az ENTER gombbal hagyja jóvá. A képernyőn megjelenik a Thumbnail Menu. 
• Ji.� <ll � gombokkal válasszon ki egy képet. 

Ji.� <11 � gombokkal oldalanként lapozhat. Ha végiglapozott egy csoportot, a 
következő csoport képei jelennek meg. 

• Az ENTER gombbal hagyja jóvá. A képernyőn megjelenik a kép. 
Képek forgatása 
• Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY gombot, megjelenik a DISPLAY-menü. 

A beállítások függenek a mindenkori lemeztóL 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki a [Rotate Picture] opciót. @![J 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki a forgatás irányát. 
• A RETURN vagy DISPLAY gombbal kiléphet a menübóL 

Képernyő-információk megjelenitése !Eim� rEm � � 
• Lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY gombot, megjelenik a DISPLAY-menü. 

A beállrtások függenek a mindenkori lemeztóL 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki: Other Settings. � 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki: Display Menu. 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki: Information. 
• Ji.� és ENTER gombokkal válassza ki a kívánt opciót. JPEG: [Date], [Details] 
• A RETURN vagy DISPLAY gombbal kiléphet a menübóL 

GroupiTitie kiválasztása lll:l:DI � � 
• Lejátszás közben válassza ki a lemezen a csoportot vagy a fejezetermet 
• Group Ji.� gombokkal, a litle pedig <11 � gombokkal választható ki. 

* WMA: Másolásvédett WMA-fájlok nem játszhaták le. 
* MP3: A készülék nem ID3 tag-kompatibilis. 
* WMA, MP3, JPEG (CD-R l CD-RW): A lemezek legyenek kompatibilisek az 

ISO 9660 standardhoz (Level 1 vagy Level 2). 35 



HighMAT 

O Playlist 

CD Text 

• Sorted aceording to artist • Acapella 

'[J 1/11 2:53 

A Panasonic és Microsoft által közösen kifejlesztett Hig h MAT technológia � 
(High-Performance MediaAccess Technology) lehetövé teszi, hogy a különbözö adatok 
(WMA, MP3 és/vagy JPEG), malyeket PC-vel HighMAT Level 2 formátumban lrtak a 
lemezre, gyorsan és menü segltségével lejátszhatóak legyenek a készüléken. 

Miközben megjelenik a HighMAT menü 
• A .,. <4 �  gombokkal kiválasztjuk, majd ENTER-rel jóváhagyjuk. [D] Menu: Itt egy almenübe tud lépni, ahol további lejátszólisták illetve menük 

jelennek meg. 

l9J Playlist MegkezdOdik a lejátszás. 

• A TOP MENU megnyomásával megjelenik, vagy eltCinik a HighMAT menü. 
• A RETURN gombbal az elózó menübe jut. 
• A DISPLAY gombbal megjeleníthető és eltávolftható a lemezen tárolt háttér. 

Kiválasztás a Playlist alapján 
• Lejátszás közben nyomja meg a MENU gombot. 

Megjelenik a lejátszólista (4 az aktuálisan lejátszandó poziciót jelöli). 
• <11, majd Ji. "'ff gombokkal választhatunk a Playlist, Group és Content között. 
• �. majd Ji.."'ff gombokkal kiválaszthatunk egy pozíciót és ENTER-rel jóváhagyhaljuk. 
• A MENU gomb megnyomásával bezárható a Playlist 

CD Text menü 
• Nyomja meg a MENU gombot. 

A képemyön megjelenik a CD Text menü. 
Megjelennek a lemez információi, valamint az egyes zeneszámok. 

• A Ji. "'ff gombokkal válassza ki a kívánt zeneszámot 
• Az ENTER gombbal megkezdOdik a kiválasztott zeneszám lejátszása. 
• A RETURN gombbal kiléphet a menübOI. 



DISPLAY-Menu 

DISPLAY 
• 

DISPLAY 

0 Menu 1 Program 1/ 1 Play Speed 
Time 0:12:03 AV Enhcn:er Olf 

lAudio L R Menu 
SubUUe Off • • '  : : 

Mar1<er (VR) Audio Menu 
OtherSellin s Display MenJ 

OlherMeniiílu •• 
Ábrázolils DVD-RAM D\ID.RAM 

Picture Mode 
Nonnal: Ellizetes gyári beéllftés 
Cinema1 : Mozi-funkció sötét terekben történO 

lejátszáshoz. A kép világos részeit 
csillapltottan ábrázolja. 

Cinema2: A sötét jelenetek világos részeit 
kiemelve ábrázolja. 

• 

Animation: 
Dynamic: 
User: 

A színeket intenzívebben ábrázolja. 
Világosabbá teszi a képet. 
Lehetövé teszi a Piciure Adjustmant 
menü módosítésait. 

Lejátszás állapotkijelző 

• 
T. 1 � 2 � 0 : 03 : 10 � ·� ---

• Kétszer nyomja meg a DISPLAY gombot. Megjelenik a lejátszás állapotk:ijelzóje . 
• A ..,.. � gombokkal módosftható a lejátszási sebesség. 
• A.li..T gombokkal megjelenlthető az eltelt és a fennmaradó játékidt5. 
• A kijelzés eltüntetéséhez ismét nyomja meg a DISPLAY gombot. 

A DISPLAY-menü megjelenitése 
• Ha megnyomja a DISPLAY gombot, megjelenik a behelyezett lemez DISPLAY-menüje . 

A beállítások a mindenkori lemeztól függenek. 
• A .li.. T gombokkal válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg a� vagy ENTER gombol 
• A 38. és 39. oldalon található lelrásnak megfelelóen a .li.. T gombokkal válassza ki a 

beállftást. 
• Jóváhagyás ENTER-rel. 

A� gomb további almenüt jelenít meg, a .li.. T gombokkal válassza ki a kívánt beállítást. 
A ..,.. gombbal az előző menübe jut. 

• A kiválasztást az ENTER gombbal hagyja jóvá 
A menü tartalma a lemezek tartalmától függően eltérő lehet. 

• A RETURN vagy DISPLAY gombokkal bezárhatja a menüt. 

Képbeállítás módosítása 
• Nyomja meg a DISPLAY gombot, megjelenik a behelyezett lemez DISPLAY-menüje. 

A beállítások függenek a mindenkori lemeztóL 
• A .li.. T és ENTER gombbal válassza ki: Other Settings. 

A ..,.. gombbal az előző menübe juthat. 
• A.li..T és ENTER gombbal válassza ki: Pictura Menu. 

Ismét nyomja meg az ENTER gombot, ezzel megjelenítve a beállításokat. 
• AJi..T és ENTER gombbal válassza ki a kivánt beállítást. 

Ha User opciót választ, megjelenik a Picture Adjustmant menüpont. 
A Ji.. T és ENTER gombbal válassza ki: Pictura Adjustment. Megjelenik a Pictura 
Adjustmant menü. 

• A Ji.. T gombokkal válassza ki a kívánt opciót, majd ..,.. � gombokkal módosítsa. 
[Contrast], [Brightness], [Sharpness], [Colour], [Gamma] 

• A menü a RETURN vagy DISPLAY gombokkal zárható be. 
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T ck 11 2 lime 48:10 
Audio L R  other Settings 

0 Menu 
on en lima --:-

Audio 
other Settings 

''ú/WH' 

Tltle/Track Search: Ha egy lemez több mCsoreimet tartalmaz, azokat közvetlenül ki lehet választani. 

Program Search: Ha egy DVD-RAM több műsort tartalmaz, azokat közvetlenül ki lehet választani. 

Chapter Search: Ha egy lemez több fejezetet tartalmaz, azokat közvetlenül ki lehet választani. 

Group Search: Közvetlenül kivélaszthatók azok az MP3/WMA-címek vagy JPEG-képek, melyek egy 
csoportté vannak összefoglalva. 

Content Search: Vélasszon ki a lemezen közvedenül etJ'I MP3JWMA-clmet vagy JPEG-képet. 

Playlist Search: Válasszon ki a lemezen közvetlenül egy Playlist-et 

Time: Müsoridö-információlkivélasztés: Véltés míísoridOrOI fennmaradó míísoridOre. 
MP3, WMA, SVCD: Csak a mOsoridl!l mutaQa. 
A:z. eddigi és a fennmaradó mOsoridO kijelzése. 
Time Search: A számozott gombokkal élittsa be azt az idl!pontot, amikor a lejátszást folytatni szeretné. 
Time Slip: A .li.. T gombokkal válassza ki az időt, amival a lejélszásnak aiOre vagy hátrafelé kell ugrania. 

Audlo/Karaoke: Ha a lemez alternatrvékat kl nál, módosltható az előre beállitott szinkronnyelv. 
VCD esetében módositható a jobb/bal audiocsatoma-beállítás. 

Subtitla/Language: A képemyOn megjeleni! felirat nyelve. [Off]: Nincs kijelzés. 

Markar (VR): DVD-RAM-on kiválaszthatja a DVD felvevövei beiktatott jelöléseket 

Angle: Különbözl! karnerafelvételi helyszfnek eselén vélaszthat a kulönböz(l kameraperspektfvék közül. 

Thumbnail: Megjelenik a bélyegkép-menü. A Ji.. T �  ll> gombokkal kiválaszthat etJ'I JPEG képet. 
ENTER-rel teljes képernyős üzemmódra válthat. 

Rotate Plcturen: A képet a [Right] vagy [Left] opció kiválasztéséval a megfelelO irényba forgalva mutatja meg. 

Slldeshow: KépernyObemutatók elindftésa és laállftésa. 
A képek megjelenitésének időtartama (0-30 másodperc) az [lnterval] beéllltésával választható. 

� 
GROUP 

AUDIO 
� 



DISPLAY-Menu 
A beállltások nem minden lemez 
esetében állnak rendelkezésre. 

OtherSettlngs 

Lil.!;.I'J:l_�···�· ·�11111111. AV Elilancer Off 
PlayMaru 
PieturaMEni 
AucioMeoo 
Display Menu 
OlherMeru 

rl.4 
r1.3 
rl.2 

� 
Jdl.9 
Jdl.8 ldl. 7 
Jdl.6 

lAv Enhancer Off l i� 
l PlayMenu 

�.:.l P.;;;;idu;;;;.re;;;..;M�en;;.;;u;...._----11 l Pictura Made Namali 

l DisplaY Menu 

'-'1 Olher--=-_M..:....enu..;__ _ _,l l Play as Data Disc 

Play Speed: A kiválasztott faktorral módosítsa a lejátszás sebességét. 
A digitális audio-kimenet PCMum-ra kapcsol. 

AV-Enhancer: A kép- és hangbeállítások automatikus optimalizálása az alkalmazott lemez függvényében. AV.ENHANCER 
Ha a funkció aktiválva van, a [Picture Menu] és az (Audio Menu] le vannak tiltva. 

A-B Repeat: Egy fejezetelmen belül lehetövé teszi a folytatólagos ismétlést az A és B pont között. ���T 
Az ENTER gombbal kijelölheti a kezdőpontolA és a befejező pontot B. Ha nem jelöl ki B pontot, a lejátszó � 
a fejezetcím végét jelöli meg vég pontként. Az ENTER gomb újbóli megnyomásával a funkció deaktiválódik. 
Repeat: Megismételheti az aktuális fejezetcimet illetve fejezetet. 
Marker: Az ENTER gombbal max. 5 poziciót jelölhet meg. A hibás jelölést a CANCEURESET gombbal törölheti. 
Válasszon ki egy jelölést, és nyomja meg az ENTER gombot. A jelöléstlll kezdildllen megkezdődik a lejátszás. 
A lemezfiók ki nyitásával illetve a készülék kikapcsolásával a jelölés törlésre kerül. 

Plcture Mode: Módosllja a képábrázolás tulajdonságait. 

Advanced Surround: A Surround Sound-hoz hasonló hatást tesz lehetllvé a két elülső hangszórón (SP} vagy a 
fejhallgatőn (HP} keresztül. A hang torzítása eselén a kapcsolja ki az Advanced Surround-funkciót. 
Off - Funkció kikapcsolva (gyéri beéllllás). * Az Advanced Surround funkciói nem minden lemez támogatja. 
SP1 Natural - Norrnél halásdimenzió hangszórókhoz. Ha Dolby Pro logic erósitőt alkalmaz, kapcsolja ki az 
SP2 Enhanced - Fokozott hatásdimenzió hangszórókhoz. Advanced Surround funkciót. Dolby Pro Logic nem m!lködik 
HP1 Natural - Norrnél halásdimenzió fejhallgatóhoz. korrekt módon, ha az Advanced Surround funkció ba van 
HP2 Enhanced - Fokozott halásdimenzió fejhallgalóhoz. kapcsolva. 
Dialogue Enhancer: Játékfilmekben növeli a párbeszédszöveg hangerejét. 
Information: A lejátszott fejezeterm információinak (képemyö-információk} megjelenftése. 
Subtitle Position: Módosítsa a képernyőn megjelené felirat függöleges helyzetét 
Subtitle Brightness: M6dosltsa a képemylln megjelenil felirat fényere jét. 
Just Fit Zoom: Válasszon ki egy el6re meghatározott képrnéretet 
Manual Zoom: Módosftsa a képrnéretet legfeljebb kétszeres nagyltásig te�ed6en. 
Bitrate Display: A képernyőn megjelenik a másodpercenkénti képadat-ráta (Mbps}. 
GUI See-through: A képernyö-információk háttere transzparens lesz. 
GUI-BrightnHS: Az OSD információk fényerejének felhasználó általi beállítása. 
Play as HighMAT l Play as Data Disc: STOP-üzemmódban válassza ki, hogy a HighMAT lemez 
adatlemezként, vagy HighMAT formátumban kerüljön lejátszás ra. 
Play as DVD-VR l Play as Data Dlsc: STOP-üzemmódban válassza ki, hogy a DVD-RAM-ról JPEG 
képeket, vagy a felvett mOsort szeretné lejátszani. 

EX! LN< 
� 
ZOOM 
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SETUP-menük 
A SETUP-menü megjelenitése 
• A SETUP gomb megnyomásával megjelenik a 

Setup menü. 
• AJ;. T gombokkal válassza ki a kívánt almeniit, 

majd nyomja meg a � gombot. 
• AJ;. T gombokkal válassza ki a módositandó 

beállltást, majd ENTER -rel hagyja jóvá. 
• A J;. T gombokkal válassza ki a beállftási 

lehetőséget, majd ENTER -rel hagyja jóvá. 
• A <lll J;. T gombokkal kiválaszthalja a következő 

meniipontot. 
• A RETURN gombbal kiléphet a menübl!l. 

TV Asptet 4:3 
Letterbox: 

[lj 
40 

Pan&Scan: 

~ 

Disc menü 

Audio 

Subtitle 
Menus 

Ralinga 

Video menü 
TVAipect 

nme DIIay 

AV1 Output 

Stlll llode 

NTSC Dllc Output 

Audio l felirat nyelve l a lemez menüjének nyelve. 
Válassza ki a mindenkor előnyben részesitett nyelvet. Ha más nyelvet 
szeretne kiválasztani, válassza ki az [Other] opciót, majd í�a be a megfelelő 
országkódot (utolsó oldal). 
A kiválasztott besorolástól függllen jelszó belrásával letilthaija némely jelenet 
[1-7] vagy a teljes DVD-video [0] megtekintését 
Az. opció nem minden DVD-video esetében lehetséges. 
• A távirányitó számozott gombjaival r�on be egy négyjegyO jelszót, majd 

ENTER-rel hagyja jóvá. 
• A hibás jelszó a <lll vagy CANCEURESET gombbal törölhető. 

Ha a letiltás aktivált, zárt függőlakat szimbóluma jelenik meg. Ké�ük, jelszavát 
jól jegyezze meg. 

Beálllt6s m6dosltésa 
• Ina be jelszavét, majd ENTER-rel hagyja jóvá. 
• Ujonnan kiválaszott beállítást ENTER-rel hagyja jóvá.. 

A TV-készülék képének beálllltása: 16:9 vagy 4:3 (Pan&Scan/Letterbox). 
Audio-erősitil plazma-képernyővel vagy digitális TV-készülékkel történő 
használata esetén ell!fordulhat, hogy a kép a hangjelhez képest késleltetve 
jelenik meg. A Késleltetés beállltás segitségével a képjelet szinkronba hozhalja 
a hanggal. 

A videojel kiválasztása a Scart-csatlakozónál (Video, RGB). 

A képrninOség kiválasztása állókép megjelenitése esetén: 
Automatic: A készülék automatikusan kiválaszija az optikailag jobb képet. 
Field: Gyengébb képminóség, mint a teljes kép esetén. 
Frame: A kép ugyan még életlen lehet, a képminőség azonban jobb, mint 
félképes-állókép esetén. 
NTSC-Iemez lejátszása esetén a szfneskép-normá.t (NTSCIPAL60) TV-
készüléke funkciójának megfelelően állítsa be. 
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Dolby Digital / DTS DigHal 
Surround l MPEG: 
Kérjük, a beállítasokat audiorendszere 
függvényében végezze. 11\z on AzOn 

ba1111ulazése nam berendezése �jel �a jal 
l sára de oléSára 

Dollly 
Digital PCM Bitstream 
DTS Digital 
Surround 

PCM Bitstream 
MPEG PCM Bitstream 

Audio menü 

PCM Digital Output 

Dolby Digital 
DTS Digital SI.WI'OWICI 
MPEG 

Audio durlng Search 

Display menü 
Manu L.anguage 

On-Screen Messages 

Others menü 

HlghiAT 

QUICKSETUP 

R .. nltlallze Setting 

PCM di�itélis zenejelek audio CD-re történő felvételénél alkalmazott standard e�árás. 
A szerz i j�ok védelme érdekében a PCM audiojelek digitális kiadása 48 kHzJ 6 bit 
értékre kori tozódhat. Válassza ki [Up to 48 kHz], ha a lejátszót a digitális audio-
kimeneten keresztul olyan erősítOre csatlakoztatta, amely csak max. 48 kHz 
mintavételi frekvenciát képes feldolgozni. 
96/192 kHz esetén ellenOrizze a csatlakoztatott készulék digitális bemanati fettételeit 
Ha a csadakoztatott berendezés nem képes a megfelelő jel dekódolására, a beállftást 
PCM-re kell módosftani. Egyebekben a magas zajszint halláskárosodáshoz, illetve a 
hanQSZórók károsodásához vezethet. 
Ké�uk, a beállilásokat audiorendszere függvényében végezze. 
Csak Dolby Digital (DVD) formátumban lehetséges 
A dinamika tartomány tömörftése rendszerint olyan módon történik, hogy a halk 
szakaszok hangSlintjét emelik, a hangos szakaszok hangszinljét pedig csökkentik. 

Beállfthalja, hogy a hangot keresés közben hallani szerelné-e vagy nem. 

Válassza ki, hogy mely nyelven jelenltse meg a készülék a menüt. 

A [No] opció kiválasztásával megakadályozhalja a képemyő-infonnációk megjelenését. 

Enable: Aktiválja a HighMAT lejátszó funkeiét 
Disable:AHighMAT-Iemezt MP3/WMAIJPEG lemezkéntjátssza le. 

A készulék alapbeállftásainak ismétett elvégzése. � 
A készulék beállftásai visszaállnak a gyári beállftásra. 
Az inicializálás után a SETUP gomb megnyomásával 
újból elindul a QUICK SETUP. � 
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regionális kódokra reagál. "2" vagy • ALL • regionális 
kóddal jelölt DVD-k a készülékkel lejátszhatók. Anglia és 
kontinentális Európa: "2". 

Disc-Fonnen � y;:x 
Csak köralakú, 8 cm (3'1 vagy � A 
12 cm (5"} átmérőjO lemezeketjátsszon le. 
Más lemezformák a lejá�ót megrongál hatják. 
!!!ghMAT és a HighMAT-embléma -a Microsoft Corporation védjegyei illetve , ... , •. , .... , 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
egyéb országokban. 
Windows Media és a Windows-embléma 
a Microsoft Corporation védjegyei illetve 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban 
és/vagy egyéb országokban. 

Dolby Digital 

,. ·-
_ ... ---

Digitalis jelek kódelását szolgáló eljárás. A jeleket erősen 
tömörftik, ezzel lehetövé téve nagy adatmennyiségek 
rögzltését. 
Gyártva a Dolby Laboratcries licencéveL 
"Dolby", "Pro Logic" és a dupla-D�imbólum a Dolby 
Laboralaries védjegyeit képezik. 
DTS (Digital Theater Systems) 

Sound-rendszer, ami világszerte elte�edt a 
filmszlnházakban. 
"DTS" és "DTS Digital Surround" a Digital Theater 
Systems, Inc. védjegyeit képezik. 

DVD-k és VCD-k lejátszása 
A programanyag gyártója meghatározhatja a lemez lejátszásának formáját és módját. Ez azt 
jelenti, hogy On egyes esetekben bizonyos körülmények közölt nem képes a lejá�ást 
valamennyi, jelen kezelési útmutatóban ismertetett funkcióval és művelettel kívánság �erint 
befolyásolni. Ezért ké�ük, �l veskedjen elolvasni a lemez kisérő irodalmát 

DVD-Menü 
Némely DVD több menüvel rendelkezik. A TOP MENU fómenii kivál�sa után bizonyos 
körülmények között més menü jelenik meg, mint a MENU kivél�sa után. 

Title 1itie lille 
* E gombok funkciói lemezenként 

eltérőek. 
Ké�ük, ezért sziveskedjen 
elolvasni a mindenkori lemez 
kisér6szövegét. 

Az MP3 illetve az MPEG 1 Audio Layer 3 egy fájltömöritési formátum Digital Audiohoz. 
Rendkívül kis fájiméreteket te� lehetóvé, és minóségveszteséggel járhat. 
A WMA a Microsoft cég fájltömörítési formátuma. Az M P3 formátumhoz hasonló hangminőséget 
ér el, csak az MP3-fájloknál kisebb fájlmérettel. MPEG Audio Layer 3 dekódolás i technológia 
licencét megadta a Fraunhofer liS és a Thomsen Multimedia. 

Ez a termék szerzói jogvédő eszközzel van ellátva, melynek technológiáját USA szabadalrnak 
és a Macrovision Corporation, valamint szerzői jogok egyéb tulajdonosainak birtokában lévll 
szellemi tulajdonjogok védik. A szerzlli jogvédll �köz használatát a Macrovision Corporation 
által engedélyeztelni kell, és kizárólag magáncélú felhasználásra rendeltetett. A k�ülék 
felépítésének illetéktelen lemásolás céljából történő megvizsgálása tilos. 

Dekóder 
A k�ülék integrált Dolby Digital dekóderrel és egy DTS dekóderrel 
rendelkezik. A rendszereket wreóban is élvezheti, külön dekóder 
csatlakoztatása nélkül. 

D l (j E T A  l 
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A vevőszolgálat igénybevétele előtt 

Nincs hang, a hang torzlt: 

A VCR kljelz6je nem világit 

A VCR k1Jelz6je vlléglt, 
a káaziilek nem kezelhetó: 

MegJelenik a cH D Ot vagy eF D Ot 
hibakód: 

Keresésnél zavart a kép: 

A képemy6n nem jelenik meg kép: 

A kép bal vagy jobb széle le van ágva: 

A tévir6nyít6 múködése zavart: 

A képemy6n nam jalennek 
meg üzenetek: 

ÁLTALÁNOS ZAVAROK 
• EllenOrizze a csatlakozásokat 
• Kapcsolja ki az Advanced Surround-funkciót. 

• Ellenőrizze a htllózati vezeték összeköttetését. 

• A készülék felvételi készenlétben van. Ezt a TIMER-gombbal szúntesse meg. 

• Múködészavar. A cH» betű után következő számok a lejátszó állapolához igazodnak. 
• A készi»ék készenléti állapotba történő kapcsolásához nyomja meg a [011 ]gombot, a hálózati vezetéket rövid 

időre húzza ki a dugaszoló aljzatból, majd dugja vissza a csatlakozó dugót az alzalba. 
• Amennyom ezzel nem sikerült elhárítani a zavart, a kijelzett hibakódra hivatkozással forduljon a 

vev6szolgálathoz. 

• Ennek múszaki oka van. Nem készülékhiba. 

• Elenórizze a csatlakozásokat 
• Elenőrizze, hogy a késziiiéken a korrekt video-bemenetet választotta-e ki. 

• Ellenőrizze a SETUP-képernyO Video-menüjében a TV Aspact opciót. 
• Ellenőrizze, hogy a lejátszó közvetlen ül a TV-készülék AV kimenet�ára van-e csatlakoztatva, 

nem pedig egy közbeiktatott videomagnón keresztül. 
• EllenOrizze a Zoom-funkciót. 

• Ellenőrizze, hogy a távirányító VCR 1-et vagy VCR2-t vezérel. 
• Ellenőrizze a készülékhez való távolságát (max. 7 méter). 
• Ellenőrizze a távirányitóban lévO elemeket. 
• Irányitsa a távirányttót a távirányitó készülék elején található jelérzékelőjére. 

• A DVD SETUP-képernyO Display menüjében állitsa be az On-screen messages - [On] opciót. 
• A DVD SETUP-képernyO Video menüjében módosftsa a TV Aspect opciót. 
• A VCR Beállftások menüjében módosltsa az OSD funkciót. 

@Q[] 

L:@ID 
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uo 
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Manuilla szabélyoús képzavarok 
esetén: 

Nem mOködlk szabélyosan az 
Automatikus idóbeí.ll"ítás: 

A kép és hang zavarai 

Zavartak a felvétali funkciók: 

A VCR ZAVARAJ 

• Zavart vagy eltolódott kép, éllókép vagy lassitott lejétszés esetén a kép korrigéléséhoz + vagy • irá.nyba 
nyomja meg a TRACKING l V-LOCK gombol 

• Automata szabályozáshoz egyszerre nyomja a + és • gombokat Némely videokazettánál nem szabályozható 
a sávhelyzet. Itt nem készülékhibáról van szó. 

• Állítsa az Ora [AUTO] (nem a VP21 esetében). ern 
• Ha a készülék nem talál olyan adót, amelyik időjelet sugároz, a Dátum és ldö manuálisan állítandó be. 

• Zavarok léphelnek fel olyan E-300 típusú kazetták alkalmazása esetén, melyekre lassú szalagsebességgel 
LP vagy EP vettünk fel. 

• EllenOrizze a [PAL], [MESECAM] beállítást. 
• Ellenőrizze az antenna- illetve a Scart-kábel csatlakozását és mCködését. 
• S-VHS kazettáknál ellenőrizze a SQPB beállftást. 
• Csökkentett szalagsebességgel EP MESECAM rendszerben történő felvétel eselén fellépő 

hibák nem jelentenek készülékhibát 
• Ha a videofejekre szennyezódés keriil, illetve ha elkoptak, forduljon a vevószolgálathoz. 

A videofejek vevószolgálati szerviz által történő tisztítása nem tartozik a garancia körébe. 

• Ha a készüléken villog a l22l jel, ellenőrizze a videokazetta törlésvédemét 
• Ellenórizze a Dátum és ldö beállítását. . 
• Ellenórizze az időzltett felvétel kezdési és befejezési időpontját. 
• Ellenórizze, hogy időzített felvétel eselén a készülék a TIMER-gombbal felvételi 

készenlétbe lett-e kapcsolva. 
• VPS/PDC felvétel eselén ellenórizze a kezdési és befejezési időpontot (nem a VP21 esetében}. 
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A hangszórókból hangos 
zaj hallatszik: 

A"NoPLAY" üzenet jelenik meg: 

Az. OSD-informéci6k fels6 pereme 
le van végva: 

A lejétsz6 nem reagál a 
funkci6gombok múködtetés6re: 

A PLAY megnyomása után nem 
kezdődik meg a lejátszás: 

Nem váltható a hangsáv, illetve a 
felirat nyelve: 

Nem Jelenik mag a felirat: 

A választott nyelv menüben nincs 
hangsév Iletve felirat: 

Nem módosíthat6 a kameraperspektíva: 

On elfelejtette a jelszarit: 

A DW ZAVARAJ 
• A SETUP-képernyő Audio menüjében ellenőrizze a Dal by Digital, DTS Digital Surround és 

MPEG beállilásokat 
• A lejátszó nem � lejátszani a lemezformátlJ'Tiot. 
• A lemezen nincs felvétel. 
• Aktiv a gyermekzár. 
• Ellenőrizze a TV Aspact beállítást. 

• Némely lemez esetében bizonyos kezelési folyamatok le vamak tiltva. 
• Villámcsapás vagy sztatikus feltölt6dés miatt felépő zavarol1:. Nyomja meg a [On] gombot, 

ezzel készenléti állapotba kapcsolva a készüléket, majd inditsa újra. 
• A készülék belsejében pára csapódott le. Vá�on 1-2 órát. 
• Csak 2 és ALL regionális kóddal ellátott DVD-k játszhatók el, vagy olyan regionális kódcsoporttal 

ellátott lemezek, melyek tartalmazzák a 2 regionális kódot. 
• Szennyeződés van a lemezen. 
• A lemez fordftva van behelyezve. A lejátszandó lemez elmkéje felfelé mutasson. 
• Csak a lemezre felvett nyelvek választhatók kl. 
• Némely lemez esetében meg kell változtatn! a beálftást a lemez menüjében. 
• A lemezen nincs rögzltve felirat. 
• A felirat megjelenitése ki van kapcsolva. 
• A felirat helyzete hibásan van beállltva. Módosltsa a helyzetet. 

• A v� nyelv nem éli rendelkezésre a lemezen. 

• A funkció rendelkezésre állása a mindenkori lemeztlll ffigg. 

• Sl.oJHjzemmódban mindaddig tartsa nyomva a készülék 9/..,. és C8, (DVD) valamint ffi gombjá� 
mlg a képernytWl el nem tanlk az "lnnialized" felirat. Ennek révén helyreállltódik minden gyári beállltás. 
Végül kapcsolja kl a készüléket, majd kapcsolja vissza. 

• Ezután a QUICK SETUP-menüben újból el kell végezni az alapbeállftásokat. � 
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Távirányító kódok 
mártul kód 

Távirinyitó kódok Panasonic 01-04,45 
TV-készülékek vezérlése akkor lehetséges, ha Ön AIWA 35 

AKAI 27,30 módosítja a távirányító kódját. BLAUPUNKT 09 
• N)oola meg és tartsa nyomva a TV S1and-by BRANDT 10,15 
• Adja meg TV-készüléke kéljegyű kódját. Ha nem BUSH 05,06 

CURTIS 31 kezelheló megfelelően a TV-készülék, próbálja 
meg egy másik kóddal. DESMET 05,31,33 
A beállftást az elemek cseréje után is meg kell DUAL 05,06 

ELEMIS 
ismételni. FERGUSON 

* A felsorott márkák némely TV-készüléke GOLDSTAR/LG 
nem mCködtetheU5 a távirányitóvaL 
Hogyan bAnjunk a lamezekkal 

• Ne ragasszon a lemezekre matricákat (ezáltal a lemez használhatatlanná 
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válhat). 
• A lemezekre csak a célnak megfelelő tollal í�on. 
• A készülékben ne használjon tisztítólemezt 
• Ne használjon olyan lemezeket, malyeken matricákról visszamaradt 

ragasztómaradvény van. 
• Ne használjon megrepedt lemezeket. 
• Ne használjon deformálódott vagy szabálytalan alakú lemezeket. 
• A lemezeket (DVD-A l DVD-V l VCD l CD) nedves, majd száraz kendiSvel 

tisztltsa. 
• Tisztítsa a DVD-RAM l DVD-R lemezeket az opcionális DVD-RAM/PO 

lemeztisztítóval {LF-K200DCA1 amennyiben rendelkezésre áll). 
Ne használjon ruházatot, vagy egyéb lemeztisztítókat 

31 
10 
31 

mártul kód mártul kód mártul kód 
GOODMANS 05,06,31 NOKIA 25-27 SANYO 21 
GRUNDIG 09 NORDMENDE 10 SBR 06 
HITACHI 22,23,31 ,40-42 ORION 37 SCHNEIDER 05,06,29-31 
INNOHIT 34 PHILIPS 05,06 SE L ECO 06,25 
IRRADIO 30 P HONOLA 31,33 SHARP 18 
ITT 25 PIONEER 38 SIEMENS 09 
JVC 17,39 PYE 05,06 SINUDYNE 05,06,33 
LOEWE 07 RADIOLA 05,06 SONY 08 
METZ 28,31 SABA 10 TELEFUNKEN 10-14 
MITSU BIS H l 06,19,20 SALORA 26 THOMSON 44 
MIVAR 24 SAMSUNG 31,32,43 TOSHIBA 16 
NEC 36 SANSUI 05,31,33 WHITE WESTlNGHOUSE 05,06 

HC)9Y'an bAnjunk a videokazettákkal 

• Csak kiváló minóségű márkás kazettákat használjon, például Panasonictól. 
• Ha nem használja a videokazeltát, vegye ki a készüléktX!I és tartsa a dobozában. 
• Felvételek készítésekor próbálja meg kihasználni a teljes szalagat 
• Próbálja meg elkerülni, hogy egy kazetla ugyanazon részére többször is felvétel 

készüljön, ezzel elkerülve a videoszalag idO elötti kopását. 
• A szalag károsodásának elkerülése érdekében óvatosan helyezze be a kazettát a 

videomagnóba. 
• Ne tegye ki a kazettát nagy nedvességnek vagy magas hómérsékleteknek. 
• A videokazettát ne tegye ki porszemcséknek. 
• Ne hasznáijon meghibásodott kazettákat és ne kisélelje meg azokat megjavítani. 
• Ne nyissa ki a kazetta burkolatál 
• Ne nyissa ki a kazetla elején található 

védólemezt, és ne érintse meg a szalaget 



Műszaki adatok 
T..-zo1116g 
TlljulnnyfltvM.I 

Klzllil 
(VCR, TV és DVD), VCR/ DVD 

VCR lejillási funkci6k 

Vldeo-il h"'gfeJtk 
Vidao felritilli rvndlzlr 
VCR IZIIIgllb-'g 

VCR g)'OI'Itakerili id6 

Vidao � 

Vidao b• il kim-'i impedlnc:il 

DVD RGB-vkllo klmanet 
Kimeneti aljzat: AV1 

VCR HF-tormrllr 
VCR horizDnt61il felbon161 
VCR leUzalvl�mnv Yldeo 
DVD-Video DVD-R 

2YE ere 
V I  D E O• R 

R4.7 

� 

220-240 V AC, 50160 Hz 
21W (üzemben) 

Mulüfunkcills távirányitó 

Alapfunkciók a készüléken 
PAL é6 NTSC lejélllzés f!!\1. 1V -n/ 
S.VI-iS Qai Ftr,t&X(SCI'B) 

4 videofej, 2 Hi-Fi fej 
2 forgófej ferdesávos rögzltési médban 
SP: 23.39 mrnts, 240 mln/LP: 11.7 mrnts, 
480 min (E240 kazeUa) 
kb. 60 sec. (E18D kazaltaj 
VCR: PAL 625150 
DVD: PAL 625150, PAL 525160, NTSC 
1.0 Vss (75 Ohm) 

RGB-kimeneti impedancia: 0.7 Vss (75 Ohm )l 

UHFoQIIItoma (21�). 75 Ohm 
tllbb, mint 240 sor (SP) 
tiibb mint 43 dB ISPl 

DVD-Audio DVD-RAM SVCD 

.!!VE mJD§rn � 
AUDIO R A M - ( BII'ER VI DEO l 

R A M 4.7 

Cartridge nélkül IEC62107 

Audio limleniti imped"'cie 
Audio klmenetl lmpedancll 

Dinamika Ulltom6ny audio 

öuzt6nyez6 CD 1udio 
ZIJYIIIZOIIY CD audio 
VCR frekvlnciútrillll audio 
DVD hkvlnclútvltel audlo 
(Un .. Audio) 

DVD dlgltilll lllmg-ldmenlt 
Uur-Wapog..-

iiz.mh&n6rs61dltl pmblrtlllom 
Sd l)' 6I m6nttek 

0.5V eff., több, min1 10 kOhm 
VCR: D.5V ell., kevesebb, mlnt 1 kOhm l 
DVD: 2V eff. (1 kHz, D dB Fs) 
Kimeneti alFatok (2 csatorna l.JR): 
CinciHlljzatok, AV 
VCR: több, mint 90 dB (Hi-Fi hangsáv) 
DVD (Linear Audio): 1 OOdB l CD Audio: 96dB, Torzrtúl 
0.0025 %, 
115dB 
20 Hz - 20 kHz (Hi-Fi hangsáv) 
4 Hz. 22 kHz (48 kHz mlntavétell frekvencia)/ 
4 Hz-44 kHz (96 kHz mintavétali frekvencia), 
CD audio: 4 Hz -20 kHz 
Optikai digitális-audio optikai kábelkimenet 
Hullllmhossz: 662 nm/765 nm 
I.Azerteljesllmény: 2. OSZTÁl.Y/3a OSZTALV 
5'C - 35'C /35-80% relallv páratartalom 
Közellt(j értékek: 3,8 kg /430 (szélesség) 
x 89 (magesség) x 266 mm (mélység) 

A mOIZIId ldltok m6doalt6únlk Joga mlndllnkor fenntarlvl. 

Vidao-CD CD 

mJD§rn mJ�rn IDIGITAL YIDEO) DIGITAL AUDIO 
l TEXT l 
ruJ�rn DIGITAL AUDIO 

l CD-RJRW 

-
Kompatibilis lemezformátumok: 
DVD-V, DVD-A, DVD-RAM, DVD-R, VCD, SVCD, 
CD-Audio (CD-DA), CD-RICD-RW (CD-DA vagy 
Video-CD 

form
étumban forrnézott lemezek). 

WMA, MP3, JPEG : Max. 4000 müsacím J 400 
csopcrt 
Kompatibilis tömörítés rfta: 
MP3 : 32 - 320 kbps 
WMA: 48 - 192 kbps. 

o 

ll•:i'lt!''' l l 
t 
I•1'J•M 1 1 1  h_!e'l·'d 1 

l t 
W3•1 

1 l t 13!1 1 ��rmfll JPE
G Form

at
: ��r�:t

3
k

x24Dés HiilE . . � . 6144 x 4096 közöll; 
* A lemez tipusától és a felvételi feltételektől függően bizonyos esetekben esetleg nincs lehetőség a feltüntetett sub sam�le: �:2:2 vagy 4:2:0. 

lemezek lejátszására. HighMAT : Level 2 (Aud1o and Image) 

* DVD-RAM JPEG-el: Panasonic DVD-Video felvevó készülékkel rögzítve. A JPEG-képek lejátszásához 
válassza ki a [Play as Data Disc] opciót a DISPLAY menuben (39. oldal). 

47 



Címszójegyzék 

A-B Repeat 
Advanced Surround 
Angle 
Audio 
AUDIO INIOUT 
AV ENHANCER 
AV2 
AV-csatornák 

Chapter 
Country 
CVC Super 

Dátum 
OECDDER 
Dialogue Enhancer 
DIRECT NAVIGATOR 
Dolby Digital 
DTS Digital Surround 
DVD-RAM 

Országkódok 

Oldal 
39 EXT 

39,43 EXTLINK 
38 

34,40,41 Field 
11 '13 Frame 
4,39 

12,18 Group 
20 GUI-Brightness 

30,38 HighMAT 
8,10,11 

ld"" 28 IN�EX/SKIP 
8,9, 10,11 INTELLIGENTTIMER 

12,18 Jelszó �� JET SEARCH 
JPEG 

13,41 ,45 
13,41 ,45 Laser 

32,33 Letterbox 

Galíciai 
Görö 

7176 Jávai 
6976 Jiddis 

Oldal 
18 Marker 

18,25 MESECAM 
MP3 

Oldal 
39 Scart-kábel 
18 Slideshow 

30,34,35,38 SP/LP-átváltás 

Oldal 
10 
38 
22 

MPEG :� MUSIC WITH PICTURE 
18 13,41,4245 SQPB •33 S1ill Mode 7,26,27,30,34,40,44 

SubtiUe 38,39,40 
NICAM 30,38 NTSC 39 

36,39 8ro'CAL 

8,9,10,11 PAL 6,7,27 Pan&Scan 23 PBC 
40 45 Picture Mode 

•27 Program 
33,35,38 QUICK ERASE 

3 R�eat 
40 R koaxiális kábel 

7 487 Lett 7686 
7 473 7678 

S-VHS kazetták 18,28 
28 33 J� Szalagból fennmaradó idő kijelzésa 5 

' ' Szalaghossz 18 
Szalap,sebesség 20 

13 Számaló 6 
18 

Táwezértö 18 
TiU 18, 19,28,40.44 
r Té éd 1 40 or sv eem 

30,38,42 
46 

30 TV rendszer 18 
39 18 7 30 32 33 VCR/DVD OUTPUT 

• • • VIOEO IN 13 
4•28 

VPS/POC 22 

WMA 
39 

30,34,35 

8 Zoom 7,39,43 

Norvég 7879 Szamoai 8377 Tibeti 6679 
Olasz 7384 Szanszkrit 8365 8473 

Abház 6566 Bo,..tr 6671 Grön�ndi 7576 Kambodzsai 7 577 
L�ala 
L" n 7684 Orija 7982 Szerb 8382 

Tigrin�a 
Ton9!'' 8479 

Alar 6565 B n 6682 Grúz 7565 Kannada 7 578 Macedón 777 5 Cnnény 7289 Szerb-Hol'lát 8372 Torok 8482 
Afrikans 6570 Burmai 7789 Guarani 7178 Kasmfri 7 583 �:�r 7285 Orosz 8285 Szinghaléz 8373 Tull<mén 8475 
Albán 8381 Butáni 8890 Gujarati 7185 Katalén 6775 7783 Pastu 8083 Szlovllk 8375 T wi 8487 
Ameharisch 6577 Cseh 6783 Hausa 7265 Kazah 757 5 Maiajálarn 7776 Perzsa 7065 Szlovén 8376 Ukrán 8575 ��l 6978 Dán 8865 Héber 738 7 Kecsua 8185 Mal�as 7771 Portu�ál 8084 Szomáli 8379 U ld u 8582 

6582 tferantó 6979 Hindi 7273 Kínai 9072 Mél i 7784 Punja i 8065 Szuahéli 8387 Uzbé!J 8590 
- 6583 6984 Holland 7876 Kirgiz 7 589 Maori 7773 Rétoromén 8277 Szudáni 8385 Velsz1 6789 
Aymara 6588 Faroéz 7079 HolVát 7282 Koreai 7 579 Martthi 7782 Romén 8279 Tadzsik 8471 Vietnámi 8673 
AZa� 6590 Fehérorosz 6669 Indonéz 7378 Kolzikai 6779 Motdév 7779 Sind i 8368 Tagalog 8476 Vol�ük 8679 
Baskir 6665 Fidzsi 707 4 rrtertingua 7365 Kuld 7585 Mongol 7778 Sk611lael 7168 Tamil 8465 Vol 8779 
Baszk 6985 Finn 7073 7165 Laoszi 7679 Nau ru i 7865 Sona 837 8 Tatár 8484 Xhosa 8872 
Bangáti 6678 Francia 7082 Izlandi 7383 Latin 7665 Német 6869 Spanyol 6983 Tel u� 8469 Yoruba 8979 
Bihari 6672 Frtz 7089 Japén 7 465 Lengyel 8076 Nepáli 7869 SVéd 8386 Tha1 ""ldi 8472 Zulu 9085 

RQTD0131-1T F11 E04-1 
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