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POWER tuµu, cihaz∂ açmak /
kapatmak için
Display tuµu, monitörde durum
çubuπunu göstermek / kapatmak
için
ANGLE tuµu, bir kamera
perspektifi seçmek için
SUBTITLE tuµu, bir film için alt
yaz∂lar∂ seçmek için
AUDIO tuµu, bir film için lisan
seçmek için
ZOOM tuµu, oynatma esnas∂nda
göstergenin bir k∂sm∂n∂n
büyütülmesi için
tuµu, menüler dahilinde
seçme çubuπu iµaretini
kayd∂rmak için
tuµu, menüler dahilinde seçme
çubuπu iµaretini kayd∂rmak için
MENU tuµu, bir DVD ana
menüsünü çaπ∂rmak için
RETURN tuµu, bir enü
dahilindeki bir menü
maddesinden ç∂kmak için
A-B tuµu, bir DVD üzerindeki
kendi seçtiπiniz bir bölümü
iµaretlemek için
SLOW tuµu, yavaµ çekim
fonksiyonunu baµlatmak ve sona
erdirmek için
PAUSE tuµu, oynatma iµlemini
kesmek için
STOP tuµu, oynatma iµlemini
sona erdirmek için
PLAY tuµu, oynatma iµlemini
baµlatmak için
tuµu, h∂zl∂ geri hareket
tuµu, h∂zl∂ ileri hareket
tuµu, ilgili bölümün baµ∂na
geçmek için

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

tuµu, bir sonraki bölümün
baµ∂na geçmek için
REPEAT tuµu, bir filmin bir
bölümünü veya k∂sm∂n∂ tekrar
oynatmak için
tuµu, menüler dahilinde
seçme çubuπu iµaretini
kayd∂rmak için
SETUP tuµu, DVP 01C setup
menüsünü çaπ∂rmak için
tuµu, menüler dahilinde seçme
çubuπu iµaretini kayd∂rmak için
ENTER tuµu, menü kay∂tlar∂n∂
seçmek için
0-9 tuµlar∂, say∂lar∂ girmek için
OPEN/CLOSE tuµu, sürücü
çekmecesini açmak ve
kapatmak için
Sürücü çekmecesi
AUDIO giriµleri, harici bir audio
kaynaπ∂ baπlamak için
VIDEO giriµi, harici bir video
kaynaπ∂ baπlamak için
SENSOR, IR (enfraruj) uzaktan
kumandan∂n al∂c∂s∂
S-VIDEO OUTPUT, S-VHS
ç∂k∂µ∂
VIDEO ç∂k∂µ∂, bir monitöre
baπlamak için
AUDIO ç∂k∂µlar∂, bir Blaupunkt
audio sistemine baπlamak için
EXT. IR, harici bir IR (enfraruj)
sensör (opsiyon) baπlamak için
DC 12V/24V giriµi, DVP 01 C
cihaz∂n∂ bir 12 V/24 V gerilim
kaynaπ∂na baπlamak için
WIRE REMOTE, kablolu bir
uzaktan kumandan∂n (opsiyon)
baπlanmas∂ için
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∑Ç∑NDEK∑LER

B∑LG∑LER VE UYARILAR
Bir Blaupunkt ürününü seçtiπiniz için
teµekkür ederiz. Yeni cihaz∂n∂z∂ iyi
günlerde kullanman∂z∂ dileriz.
∑lk çal∂µt∂rma öncesi lütfen kullan∂m
k∂lavuzunu okuyunuz. Blaupunkt
editörleri, kullan∂m k∂lavuzunun aç∂k ve
kolay anlaµ∂l∂r olmas∂ için sürekli
çal∂µmaktad∂rlar. Bununla birlikte,
kullan∂m ile ilgili sorular∂n∂z olursa, lütfen
yetkili sat∂c∂ya dan∂µ∂n∂z ya da
ülkenizdeki müµteri dan∂µma hatt∂n∂
aray∂n∂z. Telefon numaras∂ ekteki yetkili
servis listesindedir.
Avrupa Birliπi s∂n∂rlar∂ içerisinde sat∂n
al∂nan ürünlerimiz için, üretici garantisi
vermekteyiz. Garanti koµullar∂n∂, ekteki
yetkili servis listesinde veya internette
www.blaupunkt.com
adresinde
bulabilirsiniz.

Yaralanma tehlikesi. DVP 01 C
cihaz∂ bir CLASS 1 (1. S∂n∂f veya
derece) lazer ürünüdür. Kesinlikle
lazer ∂µ∂n∂na doπru bakmay∂n∂z.
Cihaz gövdesinin içine bakmay∂
denemeyiniz, cihaz gövdesini
kesinlikle açmay∂n∂z.
DVP 01 C cihaz∂n∂ lütfen
doπrudan güneµ ∂µ∂n∂na veya
80° C’den yüksek çevre s∂cakl∂π∂na
maruz b∂rakmay∂n∂z, yoksa DVP 01 C
cihaz∂ ve DVD zarar görebilir.

Trafik güvenliπi
Trafik güvenliπi her µeyden daha
önemlidir. Cihaz∂ sadece yol ve trafik
koµullar∂n∂n izin verdiπi durumlarda
kullan∂n∂z. Yola ç∂kmadan önce
cihaz∂n∂z∂ tan∂y∂n∂z.
Polis,
itfaiye
ve
kurtarma
hizmetlerinin sesli uyar∂ sinyalleri
arac∂n∂zda zaman∂nda duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk
s∂ras∂nda program∂n∂z∂ ölçülü bir ses
µiddetinde dinleyiniz.
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Eπer gerilim baπlant∂s∂ fiµi Blaupunkt
baπlant∂ kablosuna ("Professional Line"
özel aksesuar∂) önceden entegre
edilmemiµse, baπlant∂ için teslimat
kapsam∂ndaki 6 kutuplu Molex fiµ ve
kontaklar∂n∂ kullan∂n∂z.
Baπlant∂ kablosunu haz∂rlarken,
kutuplar∂n doπru olmas∂na dikkat ediniz.
Kabloyu gerilim kaynaπ∂na baπlay∂n∂z
ve Molex fiµi, DVP 01 C cihaz∂n∂n arka
yüzündeki DC 12 V / 24 V S soketine
tak∂n∂z.

Audio / Video baπlant∂s∂
DVP 01 C cihaz∂n∂ bus sisteminize
baπlamak için, Blaupunkt taraf∂ndan
sat∂µa sunulan baπlant∂ kablolar∂n∂ (özel
aksesuarlar) kullan∂n∂z. Kablolar∂,
cihaz∂n arka yüzündeki P ve Q
baπlant∂lar∂na baπlay∂n∂z. Video ve
audio kablolar∂n∂n doπru cihaz
soketlerine uymas∂na dikkat ediniz.

Pillerin tak∂lmas∂
IR uzaktan kumanda cihaz∂, teslimat
kapsam∂na dahil olan, AA s∂n∂f∂na ait iki
pil ile çal∂µ∂r.
➮ Uzaktan kumanda cihaz∂n∂n arka
yüzündeki pil gözünün kapaπ∂n∂
aç∂n∂z.
➮ Pilleri, pil gözünün içinde
gösterildiπi gibi yerleµtiriniz.
➮ Pil gözünün kapaπ∂n∂ kapat∂n∂z.
157
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Elektrik baπlant∂s∂

ITALIANO

Bilgiler ve uyar∂lar:
Sabitleme iµlemi için, teslimat
kapsam∂ndaki c∂vatalar∂ kullan∂n∂z.
Baµka c∂vatalar aksi halde DVP 01 C
içindeki parçalara zarar verebilir.
Montaj
esnas∂nda
baπlant∂
kablolar∂n∂n
s∂k∂µt∂r∂lmamas∂na
dikkat ediniz.

NEDERLANDS

Teslimat kapsam∂ndaki enfraruj (IR)
uzaktan kumanda, cihaz∂n tüm
fonksiyonlar∂n∂ kullan∂ma sunar. Cihaz∂n
ön yüzündeki tuµlar, basma ve fonksiyon
aç∂s∂ndan enfraruj (IR) uzaktan kumanda
cihaz∂ndaki tuµlar ile ayn∂d∂r. Kusursuz bir
fonksiyon saπlamak için, enfraruj (IR)
uzaktan kumanday∂ kullanma iµlemi
esnas∂nda enfraruj (IR) sensörüne N
doπru tutunuz. DVP 01 C cihaz∂n∂ kapal∂
veya görünmeyen bir yere monte
ederseniz ve IR uzaktan kumanda cihaz∂
ile kullanmak istiyorsan∂z, araç içinde iyi
görünebilen bir yere harici bir IR al∂c∂s∂
(özel aksesuar) monte edebilir ve bu al∂c∂y∂
cihaz∂n arka yüzündeki EXT. IR R
baπlant∂s∂na baπlayabilirsiniz.
IR uzaktan kumanda cihaz∂n∂n yerine,
Blaupunkt’un güncel ürün program∂ndan
kablolu bir uzaktan kumanda cihaz∂n∂ da
cihaz∂n arka yüzündeki WIREREMOTE
T baπlant∂s∂na baπlayabilirsiniz. Kablolu
uzaktan kumanda cihaz∂, s∂n∂rl∂ bir
fonksiyon kapsam∂ sunmaktad∂r.
DVP 01 C cihaz∂n∂n en önemli
fonksiyonlar∂n∂, bir Blaupunkt BCA / CPA
... kumanda ünitesi ile de bus sistemi
üzerinden kullanabilirsiniz.

SVENSKA

Uzaktan kumanda

DVP 01 C cihaz∂n∂ kendiniz monte
etmek istiyorsan∂z, bu iµlem için lütfen
teslimat
kapsam∂ndaki
montaj
köµebendini kullan∂n∂z.

NORGE

Montaj

SUOMI

UZAKTAN KUMANDA

TÜRKÇE

MONTAJ

G∑R∑Ω
DVD - Geleceπin video
teknolojisi
DVD ile, sadece video sektörü ile s∂n∂rl∂
olmayan, geleceπe yönelik bir teknoloji
kendini kabul ettirdi. DVD k∂saltmas∂,
Digital Versatile Disc anlam∂na
gelmektedir; bu terimdeki Versatile
kelimesi ise, çok yönlülük anlam∂na
gelmektedir.
Audio CD veya CD-ROM ile ayn∂
formata (biçimle) sahip olan DVD, 17
Gigabyte veri kaydedebilmektedir.
K∂yaslama: Normal bir CD-ROM sadece
650 Megabyte veri kaydedebilmektedir.
Bu kay∂t kapasitesi, yüksek kaliteli audio
ve video kay∂tlar∂ ve birkaç ekstra için
yeterince olanak sunmaktad∂r.
Bir DVD üzerinde art∂k sadece film deπil,
örn. trailer (ilgili film için reklam amac∂yla
gösterilen tan∂t∂m filmi), veya filmin
çekiliµini gösteren "Making of ..." filmi
gibi ek ekstra kay∂tlar da bulunmaktad∂r.
Filmin kendisi farkl∂ lisanlarda ve farkl∂
alt yaz∂lar ile oynat∂labilir. DVD’ye özgü
bir menü üzerinden, tüm bu
fonksiyonlar∂ rahatça kullanabilirsiniz.

TEMEL FONKS∑YONLAR
Temel fonksiyonlar
DVP 01C cihaz∂n∂, DVD’ler, VCD’ler,
normlara uygun SVCD’ler (XSVCD’ler
deπil), piyasada sat∂lan normal audio
CD’ler ve MP3 CD’ler için kullanabilirsiniz. Bu kullanma k∂lavuzu, DVD
kullan∂m∂ için geçerlidir. Audio CD
dinlemek için kullan∂lan tuµ fonksiyonlar∂
ayn∂d∂r.
DVP 01 C cihaz∂, ülke kodu 2 olan
DVD’lerin
oynat∂lmas∂
için
öngörülmüµtür. Cihaz baµka bir ülke
kodu için öngörülmüµ olacak olursa, bu
kullanma k∂lavuzunun arka yüzüne ve
cihaz iµlenmiµ bir etiket ile, bu özellik
belirtilmiµtir (1=US).

Açma / Kapatma
Cihaz∂ açmak veya kapatmak için,

➮ POWER tuµuna 1 bas∂n∂z.
Cihaz aç∂l∂rken, cihazca önceden bir
DVD tak∂lm∂µsa, otomatik olarak DVD
menüsü gösterilir veya DVD’nin
oynat∂lmas∂ baµlar. Bu, tak∂lan DVD’ye
baπl∂d∂r.

DVD tak∂lmas∂
➮ DVD’yi takmak için, OPEN/CLOSE
J tuµuna bas∂n∂z.
DVD çekmecesi d∂µar∂ sürülür.
➮ DVD’yi, bask∂l∂ k∂sm∂ yukar∂ya
bakacak µekilde, çekmecenin ilgili
yuvas∂na yerleµtiriniz.
➮ Tekrar OPEN/CLOSE J tuµuna
bas∂n∂z.
DVD çekmecesi içeri çekilir. Ekranda
DVD menüsü görünür veya DVD’nin
oynat∂lmas∂ baµlar. Bu, tak∂lan DVD’ye
baπl∂d∂r.

158

➮ PLAY ? tuµuna bas∂n∂z.
Oynatma baµlar.

Ekran göstergesi
DVD’nin sunduπu farkl∂ ayarlar∂ ve
aktüel cihaz modunu her zaman bir
ekran görüntüsünde takip edebilirsiniz.
Ekran görüntüsünün tam olarak hangi
bilgileri gösterdiπi, ilgili DVD’ye baπl∂
olabilir.
Standart bilgilerin baz∂lar∂ örn. µunlard∂r:
● T 1/3: DVD’nin üç k∂sm∂ndan (Title)
birincisi aktüel oynat∂l∂r
● C 7/23: ∑lgili k∂sma ait 23 bölümden
(Chapter) yedincisi aktüel oynat∂l∂r.

Monitör göstergesinin kapat∂lmas∂

➮ Monitör görüntüsü kapat∂l∂ncaya
kadar, DISPLAY tuµuna 2 arka
arkaya bas∂n∂z.

H∂zl∂ ileri ve geri hareket
H∂zl∂ arama fonksiyonunu, iki, dört, alt∂
ve sekiz misli h∂z ile baµlatabilirsiniz.
H∂zl∂ ileri hareket
DVD’yi h∂zl∂ veya çok h∂zl∂ ileri almak
için,

➮

tuµuna A, film istediπiniz h∂z ile
gösterilinceye kadar arka arkaya
bas∂n∂z.
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DVD’yi cihaza takt∂ktan sonra, DVD
menüsü gösterilir veya DVD’nin
oynat∂lmas∂ baµlar. Bu, tak∂lan DVD’ye
baπl∂d∂r.
Duruma göre, yani gerekirse lisan∂
seçtikten sonra, menüde verilen
talimatlar∂ izleyiniz ("Filmi baµlat").

Uyar∂:
Belli DVD’ler, ekran göstergesinin bir
seferde görüntüleyebileceπinden daha
fazla ayarlar sunmaktad∂r. DISPLAY 2
tuµuna tekrar tekrar basmak suretiyle,
ad∂m ad∂m tüm mevcut ayarlar∂n
gösterilmesini saπlayabilirsiniz.
Belli fonksiyonlar∂ çaπ∂rd∂π∂n∂zda, ekran
göstergesi otomatik olarak aç∂l∂r ve
tekrar kapat∂l∂r. Ekran (monitör)
göstergesini manüel olarak tekrar
kapatabilirsiniz.

ITALIANO

Kasetin oynat∂lmas∂na
baµlanmas∂

NEDERLANDS

Monitör görüntüsü, monitörün üst
kenar∂nda görüntülenir.

bas∂n∂z.

SVENSKA

➮ DISPLAY 2 tuµuna bas∂n∂z.

➮ Tekrar OPEN/CLOSE J tuµuna

NORGE

Çekmeceyi tekrar içeri sürmek için,

DVD çekmecesi d∂µar∂ sürülür.

●

SUOMI

➮ DVD’yi çekmeceden al∂n∂z.

T 01:07:12: ∑lgili k∂sm∂n o ana
kadar oynat∂lm∂µ olan süresi (Time)
aktüel bir saat, yedi dakika ve oniki
saniyedir.
Ekran görüntüsünün görüntülenmesi

DVD’nin ç∂kart∂lmas∂
➮ OPEN/CLOSE J tuµuna bas∂n∂z.

TÜRKÇE

TEMEL FONKS∑YONLAR

TEMEL FONKS∑YONLAR
H∂zl∂ geri hareket
DVD’yi h∂zl∂ veya çok h∂zl∂ geri almak
için,

➮

tuµuna @, film istediπiniz h∂z ile
gösterilinceye kadar arka arkaya
bas∂n∂z.

H∂zl∂ ileri ve geri hareketi sona
erdirmek
H∂zl∂ ileri/geri alma iµlemini sona
erdirmek için,

➮ PLAY ? tuµuna bas∂n∂z.
DVD normal h∂z ile oynat∂l∂r.

Yavaµ çekim
DVD, yar∂m, dörtte bir ve sekizde bir h∂z
ile oynat∂labilir.

➮ Oynatma h∂z∂n∂ düµürmek için,
SLOW tuµuna < bir veya birkaç
kez bas∂n∂z.
Tuµa her bas∂l∂µta, oynatma h∂z∂, o
andaki h∂z∂n yar∂s∂na kadar düµürülür.

➮ SLOW < tuµuna üç kez basarak,
oynatma h∂z∂n∂ normal h∂z∂n azami
sekizde biri kadar∂na
düµürebilirsiniz.
DVD’yi tekrar normal h∂z ile oynatmak
için,

Oynatmay∂ durdurma ve tekrar
baµlatma
Oynatmaya ara verme

➮ STOP > tuµuna bas∂n∂z.
Oynatmaya ara verilir.
Oynatman∂n tekrar baµlat∂lmas∂

➮ PLAY ? tuµuna bas∂n∂z.
Oynatmaya tekrar baµlan∂r.

Dondurulmuµ görüntü
➮ PAUSE = tuµuna bas∂n∂z.
Oynatmaya ara verilir ve görüntü
dondurulur.
Oynatman∂n devam ettirilmesi için,
PAUSE = veya Play ? tuµuna
bas∂n∂z.

Bölüm atlama
DVD’nin bir k∂sm∂ birçok küçük
bölümden (Chapter) oluµuyor olabilir.
Bir sonraki ya da bir baµka bölüme
atlamak için,
tuµuna C bir veya birkaç kez
bas∂n∂z.
Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da
daha sonra gelen bölümün baµ∂na atlar.

➮

➮ PLAY ? tuµuna bas∂n∂z.
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için, REPEAT D tuµuna bas∂n∂z.

➮ Tüm ilgili k∂sm∂ tekrar oynatmak
için, REPEAT D tuµuna ikinci bir
kez bas∂n∂z.
REPEAT (tekrar) fonksiyonunu
sona erdirme

➮ REPEAT D tuµuna, "REPEAT
OFF" gösterilinceye kadar arka
arkaya bas∂n∂z.
Kendi seçtiπiniz bir bölümün
tekrar oynat∂lmas∂

➮ ∑lgili bölümün baµ∂n∂ iµaretlemek
için, oynatma esnas∂nda A-B ;
tuµuna bas∂n∂z.

➮ ∑lgili bölümün sonunu iµaretlemek

Alt yaz∂ görüntüleme / Lisan
seçimi
Alt yaz∂ görüntülemek için,

➮ SUBTITLE tuµuna 4 bas∂n∂z.
Alt yaz∂lar gösterilir. Monitör göstergesi
belirir. Aktüel lisan ve alt yaz∂ için mevcut
olan lisan adedi gösterilir.
Alt yaz∂ lisan∂n∂ deπiµtirmek için,

➮ Alt yaz∂ istediπiniz lisan ile
gösterilinceye kadar, SUBTITLE
tuµuna 4 bir veya birkaç kez
bas∂n∂z.
Uyar∂:
DVD menüsünde de, alt yaz∂ gösterilip
gösterilmemesini ve hangi lisanda
gösterilmesini belirleyebilirsiniz (bkz.
DVD menüsü).
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SUOMI

için, oynatma esnas∂nda A-B ;
tuµuna bir kez daha bas∂n∂z.
Seçmiµ olduπunuz bölüm tekrar
oynat∂l∂r.

Oynatma, DVD’nin baµ∂ndan tekrar
baµlat∂l∂r.

SVENSKA

➮ Aktüel bölümü tekrar oynatmak

NORGE

Bölümü veya k∂sm∂ tekrar oynatma
(REPEAT)

DEUTSCH

Oynatmay∂ DVD’nin birinci
k∂sm∂n∂n baµ∂ndan tekrar
baµlatma
➮ STOP > tuµuna iki kez bas∂n∂z.
➮ PLAY ? tuµuna bas∂n∂z.

ENGLISH

Bölümü, k∂s∂m veya pasaj∂
tekrar oynatma

tekrarlanmas∂n∂ sona erdirmek için,
A-B ; tuµuna bas∂n∂z.
Oynatma normal devam eder.

FRANÇAIS

➮ Kendi seçtiπiniz bölümün

ESPAÑOL

tuµuna B bir veya birkaç kez
bas∂n∂z.
Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da
daha sonra gelen bölümün baµ∂na atlar.

➮

PORTUGUÊS

Seçtiπiniz bölümün
tekrarlanmas∂n∂n durdurulmas∂

ITALIANO

Aktüel veya daha önceki bir bölümün
baµ∂na atlamak için,

NEDERLANDS

TEMEL FONKS∑YONLAR

TEMEL FONKS∑YONLAR
Alt yaz∂lar∂n kapat∂lmas∂

➮ SUBTITLE 4 tuµuna, "SUBTITLE
OFF" gösterilinceye kadar arka
arkaya bas∂n∂z.

Oynatma lisan∂n∂n seçimi
Oynatma lisan∂n∂ seçmek için,

➮ AUDIO tuµuna 5 bir veya birkaç
kez bas∂n∂z.
Oynatma lisan∂ deπiµir. Monitör
göstergesi belirir. Aktüel lisan, lisan
numaras∂ ve mevcut oynatma lisan∂
adedi gösterilir.
Uyar∂:
Oynatma lisan∂n∂ DVD menüsünde de
seçebilirsiniz (bkz. DVD menüsü).

Görüntü parças∂n∂n
büyütülmesi

Görüntü bölümünü yatay ve dikey
µekilde tüm gösterge veya görüntü
üzerinde hareket ettirmek için,

➮

8/ G oder 7/ E
tuµlar∂ndan birisine bas∂n∂z.

Kamera perspektifini
deπiµtirme
Bir sahne çekimi için iki veya daha fazla
kamera perspektifi sunan DVD’ler
vard∂r.
Monitör
göstergesinde
kamera
sembolününün yan∂ s∂ra, aktüel kamera
perspektifinin numaras∂ ve mümkün
olan kamera perspektifi adedi de
gösterilir.
Kamera perspektifini deπiµmek için,

➮ ANGLE tuµuna 3 bas∂n∂z.

Bir görüntü bölümünü, üç iµlem ad∂m∂
ile dört misli büyültebilirsiniz.
Bir görüntü bölümünü 1,5 misli
büyültmek için,

➮ ZOOM 6 tuµuna bir kez bas∂n∂z.
Bir görüntü bölümünü iki misli büyültmek
için,

➮ ZOOM 6 tuµuna ikinci bir kez
bas∂n∂z.
Bir görüntü bölümünü dört misli
büyültmek için,

∑lgili sahne çekimi bir sonraki kamera
perspektifinden gösterilir. Monitör
göstergesi belirir.
Uyar∂:
Setup menüsünde, birden fazla kamera
perspektifi mevcut olduπu zaman, bir
kamera sembolünün gösterilmesini
ayarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak,
"Setup menüsü" bölümündeki "Kamera
perspektifinin gösterilmesi" k∂sm∂n∂
okuyunuz.

➮ ZOOM 6 tuµuna üç kez bas∂n∂z.
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➮ SETUP tuµuna F bas∂n∂z.
Oynatma lisan∂n∂n seçimi
➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,
"PREFERENCES" menü kayd∂n∂
seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "AUDIO"
menü kayd∂n∂ seçiniz.
"AUDIO" menü kayd∂n∂n arkas∂nda,
aktüel seçilmiµ olan lisan ve mevcut
lisanlar gösterilir.
Baµka bir lisan ayarlamak istiyorsan∂z,

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
lisan∂ seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
lisan∂ seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

DVD menüsü için lisan
seçilmesi
➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,
"PREFERENCES" menü kayd∂n∂
seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "DISC
MENU" menü kayd∂n∂ seçiniz.
"DISC MENU" menü kayd∂n∂n
arkas∂nda, aktüel seçilmiµ olan lisan ve
DVD menüsü için mevcut olan lisanlar
gösterilir.
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

menü kayd∂n∂ seçiniz.
"SUBTITLE" menü kayd∂n∂n arkas∂nda,
aktüel seçilmiµ olan alt yaz∂ lisan∂ ve
mevcut lisanlar gösterilir.
Baµka bir lisan ayarlamak istiyorsan∂z,

NEDERLANDS

Setup menüsünü çaπ∂rmak için,

SVENSKA

➮ STOP > tuµuna iki kez bas∂n∂z.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "SUBTITLE"

NORGE

Eπer cihaz∂n içinde bir DVD varsa ve
oynat∂l∂yorsa, oynatmay∂ durdurunuz.

ESPAÑOL

"PREFERENCES" menü kayd∂n∂
seçiniz.

Setup menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

PORTUGUÊS

Alt yaz∂ lisan∂n∂n seçilmesi
➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,

SUOMI

Setup menüsünde, cihaza özgü ayarlar∂
yapabilirsiniz.

TÜRKÇE

Setup menüsü

ITALIANO

SETUP MENÜSÜ

SETUP MENÜSÜ
Baµka bir lisan ayarlamak istiyorsan∂z,

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
lisan∂ seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

Monitör ayarlar∂n∂n seçilmesi
➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "GENERAL
SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "TV
DISPLAY" menü kayd∂n∂ seçiniz.
"TV DISPLAY" menü kayd∂n∂n
arkas∂nda, mevcut monitör ayarlar∂
gösterilir:
● NORMAL/LB: DVD cihaz∂ bir 4:3
monitöre baπl∂d∂r. Geniµ görüntü,
ekranda tam geniµliπi ile, ekran∂n
üst ve alt kenarda siyah çizgiler ile
gösterilir.
● NORMAL/PS: DVD cihaz∂ bir 4:3
monitöre baπl∂d∂r. Geniµ görüntü,
ekran∂n tam yüksekliπi ile gösterilir.
Geniµ resmin sol ve saπ kenar∂
otomatik olarak kesilir.

WIDE: DVD cihaz∂ bir 16:09:00
monitöre baπl∂d∂r. Geniµ resim
ekranda tam büyüklükte gösterilir.
Baµka bir ayar seçmek istiyorsan∂z,

●

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
ayar∂ seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

Çocuk emniyeti
Cihaz∂n yetkili olmayan kiµiler taraf∂ndan
kullan∂lmas∂n∂ önlemek için, bir µifre
kullanabilirsiniz.
Ayr∂ca, "Rating Level" diye adland∂r∂lan
bir fonksiyon belirleyebilirsiniz. Rating
Lavel, baz∂ DVD’lere yaµa göre
bakma müsaadesi belirleyen bir kod
tertip edildiπi anlam∂na gelir. Eπer
tak∂lm∂µ olan DVD için geçerli bir Rating
Level ayarlarsan∂z, bu DVD ancak ilgili
µifrenin girilmesinden sonra oynat∂labilir.
Uyar∂:
Tüm
DVD’ler
Rating
fonksiyonunu desteklemez.
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Level

"PREFERENCES" menü kayd∂n∂
seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,
"PARENTAL" menü kayd∂n∂
seçiniz.

➮

7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
Rating Level ayar∂n∂ (1 ... 8)
seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.
Ωifrenin deπiµtirilmesi
Ωifreyi deπiµtirmek için,

➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,
"PREFERENCES" menü kayd∂n∂
seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,
"PASSWORD" menü kayd∂n∂
seçiniz.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

Uyar∂:
3308 kodu daima geçerlidir ve eπer
µifrenizi unutacak olursan∂z, bu kodu
kullanabilirsiniz.

ESPAÑOL

say∂s∂n∂ giriniz.

PORTUGUÊS

➮ Say∂ tuµlar∂ 0-9 I ile 3308

ITALIANO

Ωifreyi girmeniz talep edilir. Eπer henüz
bir µifre belirlemediyseniz,

NEDERLANDS

➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile,

tuµuna G bas∂n∂z.

NORGE

Çocuk emniyetinin belirlenmesi
Rating Level fonksiyonunu belirlemek
için,

➮

SUOMI

Uyar∂:
Baz∂ DVD’lerde, kilitlenmiµ veya bloke
edilmiµ DVD’leri doπrudan start
esnas∂nda EVET (ENTER) ve µifre ile
serbest k∂labilirsiniz. Diπer DVD’lerde
ise, DVD oynat∂lmadan önce setup
dahilinde Rating Level deπiµtirilmelidir.
Bu, DVD’ye baπl∂d∂r.

Rating Level fonksiyonunu deπiµtirmek
istiyorsan∂z,
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TÜRKÇE

Aµaπ∂daki listede, Rating Level
numaralar∂n∂n anlam∂n∂ bulacaks∂n∂z:
Kademe 1:
DVD’lerin oynat∂lmas∂
bloke edilmiµtir.
Kademe 2-7: Çocuk DVD’leri
oynat∂labilir. Tüm
diπerleri bloke
edilmiµtir.
Kademe 8:
Tüm DVD’ler
oynat∂labilir.

SVENSKA

SETUP MENÜSÜ

SETUP MENÜSÜ
Ωifreyi deπiµtirmek istiyorsan∂z,
tuµuna G bas∂n∂z.

➮

Ωifreyi girmeniz talep edilir. Eπer henüz
bir µifre belirlemediyseniz,

Baµka bir ayar seçmek istiyorsan∂z,

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
ayar∂ seçiniz.

➮ Say∂ tuµlar∂ 0-9 I ile 3308

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.

say∂s∂n∂ giriniz.
Yeni µifreyi iki kez girmeniz talep edilir.

Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

➮ Yeni µifreyi 0-9 say∂ tuµlar∂ I ile iki
kez giriniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

TV cihaz∂n∂n televizyon
normunun ayarlanmas∂
En iyi görüntü kalitesi için, DVD
cihaz∂nda, baπl∂ olan monitör için geçerli
olan renkli televizyon normunu
ayarlay∂n∂z.

➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "GENERAL
SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "TV TYPE"
menü kayd∂n∂ seçiniz.
"TV type" menü kayd∂n∂n arkas∂nda,
aktüel ayarlanm∂µ olan "PAL" veya
"NTSC" televizyon normu gösterilir.
PAL normu Avrupa ülkeleri için, NTSC
normu ise Amerika / Asya ülkeleri için
geçerli renkli televizyon normudur.

Kamera perspektifinin
gösterilmesinin saπlanmas∂
DVD üzerinde birden fazla kamera
perspektifi mevcut olduπu zaman, bir
kamera
sembolünün
" "
gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bunun
için "ON" ayar∂n∂ seçiniz.

➮ SETUP menüsünü çaπ∂r∂n∂z.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "GENERAL
SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ 7/ E tuµlar∂ ile, "ANGEL
MARK" menü kayd∂n∂ seçiniz.
Baµka bir ayar seçmek istiyorsan∂z,

➮
➮

tuµuna G bas∂n∂z.
7/ E tuµlar∂ ile, istediπiniz
ayar∂ seçiniz.

➮ SETUP tuµu F ile tasdik ediniz.
Ayarlama haf∂zaya kaydedilir ve setup
menüsünden ç∂k∂l∂r.

Uyar∂:
Monitörünüze uygun olmayan normu
ayarlarsan∂z, belki hiç bir görüntü
gösterilmez.
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menüsünde bir menü kayd∂ seçiniz.

➮ ENTER tuµu H ile tasdik ediniz.
➮ Eπer yapt∂π∂n∂z seçimden dolay∂ bir
alt menüye girerseniz, orada tekrar
8/ G veya 7/ E
tuµlar∂ ve ENTER H tuµu ile bir
seçim yapabilirsiniz.

DVD menüsünden ç∂k∂µ
DVD menüsünde bir seçim yap∂ld∂ktan
sonra, örn. filmin oynat∂lmas∂, otomatik
olarak DVD menüsünden ç∂k∂l∂r ve filmin
oynat∂lmas∂ baµlat∂l∂r.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

DVD menüsünde seçme
➮
tuµlar∂ ile, DVD

ESPAÑOL

Uyar∂:
DVD menüsünü çaπ∂rmak için,
oynat∂lmakta olan bir filmi durdurman∂z
gerekmez.

PORTUGUÊS

Ekranda DVD menüsü gösterilir.
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TÜRKÇE

SUOMI

NORGE

Uyar∂:
DVD menüsünün size hangi seçim
olanaklar∂n∂ sunduπu, ilgili DVD’ye
baπl∂d∂r.
Bir DVD VIDEO size DVD menüsünde
örn. µunlar∂ sunabilir:
● Oynatma veya alt yaz∂lar için farkl∂
lisanlar aras∂nda seçebilirsiniz.
● As∂l filmin yan∂ s∂ra, sinema veya
TV’de bu film için reklam amac∂yla
gösterilen tan∂t∂m filmini (Trailer)
veya filmin çekiliµini gösteren
"Making of ..." filmini de
izleyebilirsiniz.
● Bir film, peµpeµe gelen birçok
bölüme ayr∂lm∂µt∂r. Bir bölüm
seçerek, doπrudan o bölümün
oynat∂lmas∂na geçebilirsiniz; bir
video kasette olduπu gibi, band∂
önce ilgili bölüme kadar "öne
sarman∂za" gerek yoktur.

DVD menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
➮ MENU 9 tuµuna bas∂n∂z.

ITALIANO

DVD menüsü, tak∂lm∂µ olan DVD
taraf∂ndan sunulur. Cihaza bir DVD
takt∂π∂n∂zda oynatma baµlay∂nca,
otomatik olarak ekranda DVD menüsü
gösterilir.

SVENSKA

DVD menüsü

NEDERLANDS

DVD MENÜSÜ

CD VE MP3

TEKN∑K VER∑LER

CD ve MP3 modu

Teknik veriler

Bu cihaz ile, DVD’lerin ve video CD’lerin
haricinde, audio CD’ler ve MP3-CD’ler
de çalabilirsiniz.
Bir audio CD tak∂p çald∂π∂n∂z zaman,
çalma, arama, ara verme ve tekrarlama
fonksiyonlar∂n∂ DVD modunda tarif
edildiπi gibi kullanabilirsiniz.
MP3-CD dinlemek istediπiniz zaman, bu
CD’ler "Joliet" veya "ISO 9660"
format∂na sahip olmal∂d∂r.
Cihaza bir MP3-CD takt∂π∂n∂zda,
ekranda iµlem takibi için bir menü
(Smart Navi) gösterilir.

∑µletme gerilimi:

12 V/ 24 V

Ald∂π∂ güç:

≤ 20 Watt

8/ G
Smart-Navi menüsünde,
veya 7/ E tuµlar∂ ve ENTER H
tuµu ile, parçalar ve dizinler aras∂nda bir
seçim yapabilirsiniz.
Uyar∂:
Oynatma veya dinleme esnas∂nda dizin
deπiµtiremezsiniz.
Diπer fonksiyonlar: Dinleme, arama, ara
verme ve tekrarlama fonksiyonlar∂n∂,
DVD modunda tarif edildiπi gibi, MP3
modunda da kullanabilirsiniz.

Ak∂m al∂m∂:
14,4 V:
28,8 V:
∑µletme s∂cakl∂π∂:

-15°C ve
60°C aras∂nda

Havadaki nem oran∂:

%10 ve %90
aras∂nda

Lazer:

650 nm

Renk standartlar∂:

PAL ve NTSC

Video çözülümü:
720 Piksel yatay x 576 Piksel dikey
(PAL)
720 Piksel yatay x 480 Piksel dikey
(NTSC)
Frekans aral∂klar∂:
Video:
Audio:

5 MHz / - 2 dB
20 Hz - 20 kHz

Video ç∂k∂µ seviyesi:

1 Vss, 75 Ohm

Audio ç∂k∂µ seviyesi:

2 V eff,
100 Ohm

Aπ∂rl∂π∂:

2,3 kg

Ölçüler:

170 x 75 x
248 mm

Deπiµiklikler olabilir!
168

950 mA
50 mA Standby
600 mA
40 mA Standby
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